
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XL Nr. 8634 Vineri 11 decembrie 1970 6 PAGINI-30 BANI

IN ziarul DE AZI :

• CONFERINȚE DE ALEGERI ÎN ORGANIZAȚIILE ORĂȘENEȘTI DE PARTID : „AXUL" 

DEZBATERILOR - PREGĂTIRILE PENTRU CINCINAL ; CONDIȚIA URBANA OBLIGĂ LA 

O EXIGENȚĂ SPORITA... • TRANSPORTUL ÎN COMUN - PROBLEMA PRECUMPĂ

NITOARE IN SCRISORILE ADRESATE REDACȚIEI • JUDEȚUL VASLUI A ÎNDEPLINIT 

PREVEDERILE PLANULUI CINCINAL • SIMBOLUL POETIC Șl IMPASUL AMBI

GUITĂȚII • NICOLAE LABIȘ POETUL • DIN ȚĂRILE SOCIALISTE • SPORT

VIZITA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STA T AL

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
NICOLAE CEAUȘESCU, IN MAROC
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și-a încheiat vizita de patru zile 
în Maroc. Prezența sa în această 
țară prietenă a constituit un eve
niment deosebit, care a polarizat 
interesul întregii opinii publice 
marocane. Vizita sa a fost salutată 
cu deosebită satisfacție, fiind apre
ciată ca un moment remarcabil în 
istoria relațiilor tradiționale ce 
leagă cele două state, deschizînd 
noi perspective colaborării frățești 
pe multiple planuri dintre Româ
nia și Maroc, prilejuind, în același 
timp, o caldă și grăitoare mani
festare de simpatie și respect din 
partea poporului marocan, care a 
ținut să-și exprime considerația și 
înaltul respect pe care îl poartă 
activității laborioase a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, țării noas
tre, politicii sale externe, poporu
lui român.

In mod firesc în centrul atenției 
au stat întîlnirile și convorbirile 
dintre președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și Maies
tatea Sa regele Hassan al H-lea, 
care au constituit o expresie a 
hotărîrii celor două țări de a dez
volta și pe mai departe relațiile 
prietenești, colaborarea și coope
rarea româno-marocană.

Oricît de repede se deapănă 
orele, oricît de mari sînt distan
țele geografice dintre România și 
Maroc, simțămintul respectului 
reciproc, înțelegerii și prieteniei 
dintre cele două țări a devenit, zi
lele acestea, atît de puternic încît 
el poate fi socotit drept domi
nanta vizitei.

Noi, cei care am fost martorii 
atîtor și atîtor manifestări emo
ționante ale înaltului respect și 
deosebitei considerații, exprimate 
de cercurile oficiale din țara gazdă, 
de întreaga opinie publică față de 
președintele Nicolae Ceaușescu, am 
trăit puternic sentimentul mîndriei 
patriotice pentru prestigiul de care 
se bucură România, pentru apre
cierile calde la adresa poporului 
nostru, a politicii externe a țării 
noastre socialiste, politică consa
crată bunei înțelegeri între popoa
re, cauzei păcii și progresului.

rămas bun, la capătul unei vizite bogate în roadeMoment de

Evenimentul de miercuri seara, 
ale cărui ecouri se fac în conti
nuare puternic simțite, cînd pen
tru prima oară un șef de stat 
străin a fost invitat să ia cuvîn- 
tul în fața Camerei Reprezentan
ților a Marocului, atestă, o dată, 
în plus, de cită prețuire a fost 
înconjurat conducătorul Republi
cii Socialiste România. „Nu știm 
dacă aplauzele repetate ale între
gii asistențe au reușit să oglin
dească pe deplin ceea ce am gîn- 
dit și simțit în acele clipe — acea 
puternică emoție de a descoperi 
că un stat, de care ne despart

geografic cîteva mii de kilometri, se 
întîlnește cu noi pe aceeași plat
formă de vederi într-o serie de 
probleme fundamentale ale politi
cii internaționale actuale" — de
clara Hassan Zemmouri, vicepre
ședinte al Camerei Reprezentan
ților.

Simpatia sinceră, atitudinea 
prietenească pe care le-a exprimat 
în cuvinte atît de calde șeful sta
tului român față de țara și po
porul nostru, față de țările în curs 
de dezvoltare, reflectă politica de 
înțelegere, de cooperare și pace pe 
care România o promovează în lu

Expresii grăitoare ale respectului și înaltei considerații

mea contemporană. Președintele 
Ceaușescu a demonstrat încă o 
dată, cu o forță de convingere 
care îi este proprie, că jn lumea 
de azi distanțele sînt o prejude
cată, că între popoarele care pro
movează o politică de indepen
dență și suveranitate națională, 
de neamestec în treburile interne 
ale altor state există infinite po
sibilități de colaborare și coope
rare. Dar, ceea ce a caracterizat 
pe deplin aceasta este faptul că 
aceste principii, esențiale azi în 
relațiile dintre țări și popoare, 
și-au găsit un teren ideal de apli
care, întrucît convorbirile purtate 
de către cei doi șefi de stat au dus 
la adoptarea unor măsuri concrete 
de dezvoltare și intensificare a co
laborării și cooperării multilate
rale dintre Maroc și România".

De altfel, și astăzi, joi, cronica 
vizitei este deosebit de bogată și 
de elocventă în acest sens.

în cursul dimineții, președintele 
Nicolae Ceaușescu și-a luat ră
mas bun de la Maiestatea Sa re
gele Hassan al II-lea.

în fața zidurilor albe ale palatu
lui Ryad, strălucind sub soarele ce 
a învins norii aduși de briza 
Atlanticului, garda regală călare 
dă onorul. între zidurile străve
chiului palat răsună sunetele pre
lungi ale trompeților, comenzile 
ostășești, tradiționale, ce transfor
mă în statui ecvestre șirul nesfîr- 
șit de călăreți, înveșmîntați în pe
lerine roșii, cu hangere de argint 
la brîu, cu lănci în scara șeii.

însoțit de acest ceremonial, șeful 
statului nostru este primit de su
veran în sala tronului.

Intre cei doi șefi de stat are loc 
o scurtă convorbire, desfășurată 
într-o atmosferă deosebit de cor
dială.

In prezența președintelui Nicolae 
Ceaușescu își iau rămas bun de la 
suveran persoanele oficiale care 
l-au însoțit în vizita sa in Maroc : 
Ion Pățan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, ministrul indus
triei miniere și geologiei, ceilalți 
demnitari români.

își iau apoi rămas bun de la 
înaltul oaspete român persoanele 
oficiale marocane care l-au înso
țit : Ahmed Laraki, premier. Abdel 
Hadi Boutaleb, președintele Came
rei Reprezentanților, membrii gu
vernului și alte personalități ale 
vieții politice marocane.
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chimiștilor
de sub crestele

Făgărașului

re- 
din 
Oa-

Turnuri de distilare, înalte și 
suple ca niște columne, strălu
cind în soare. Conducte contor
sionate, lipite de sol sau aler- 
gînd sus, la cîțiva metri, într-un 
joc geometric, labirintic, repe
tat parcă la infinit. Și peste tot, 
prezența vie, impetuoasă, a ga
zului metan, care face să trepi
deze instalațiile cu forme capri
cioase, insinuîndu-se în conduc
te, suferind, in giganticele 
torte, născute parcă direct 
sol, subtile metamorfoze,
meni aproape că nu se văd, a- 
cea complicată înlănțuire de 
conducte și instalații părînd să 
aibă o vitalitate proprie, extra
să dintr-un izvor nevăzut. Și 
pînă la un punct așa și este. A- 
semeni .munților Făgăraș, des- 
fășurați în toată splendoarea lor, 
cîțiva kilometri mai departe, 
care ramifică pe versanții a- 
brupți izvoare bogate — adevă
rate artere, pulsînd ritmic, pli
ne de vigoare — Combinatul chi
mic Victoria își extrage vigoarea 
proteică tot din izvoare, izvoare 
infinit mai puternice, captate în 
conducte, silite să se modifice, 
să se transforme nu o dată, 
de zeci de ori.

Dar există și alte Izvoare, 
sen ți ale, care s-au adunat 
decursul anilor, amplifieîndu-și 
torța, 
energii 
izvoare 
ligență 
urmă cu două 
partidul comuniștilor trasa pri
mele planuri economice ale con
strucției socialiste și proiecta 
aici un prim pilon al industriei 
chimice Mai întîi a fost șantie
rul. un vast șantier, cu mii de 
constructori și munți de mate
riale. care avea să adauge ve
chilor instalații de dinainte de 
război altele, infinit mai puter
nice și mai complexe, într-o 
succesiune tot mai vertiginoasă.

Apoi, constructorii au plecat 
și-n locul lor au sosit speciali
știi. primele promoții de ingineri 
chimiști ai României socialiste. 
Ei au fost cei care au deprins 
mai întîi funcționarea agregate
lor pretențioase, lor le datorea
ză industria noastră petrochi
mică primele izbînzi de an
vergură. Se înțelege că însuși
rea unei profesiuni atît de difi
cile, cu prea puțină tradiție la 
noi, n-a fost un lucru simplu. 
Fiecare om a impus o nouă 
problemă, a declanșat noi ener
gii, conducînd în final la obți
nerea unor noi produse, iar fie
care nou produs, mai complex 
decît precedentul, mai dificil de 
obținut, însemna pentru co
lectivul combinatului un nou 
examen, o nouă confirmare a 
calităților profesionale.

Cu timpul, producția combina
tului a fost depășită de cea a 
„noilor veniți" în branșă, în cea 
mai dinamică branșă a econo
miei noastre : industria chimică. 
Rînd pe rînd, combinatele chi
mice de la Roznov, Borzești. Tg. 
Mureș, Craiova, Turnu Măgu
rele, Pitești și-au înălțat silue
tele argintii și și-au ramifi
cat kilometri contorsionați 
de conducte, in perimetre geo
grafice. unele lipsite total 
de tradiție în acest domeniu. 
Cum a fost posibilă ridicarea 

. în relativ puțini ani a noilor 
citadele petrochimice ? Și mai 
ales, cum a fost posibilă pune
rea lor în funcțiune și exploa
tarea lor, la parametrii maximi, 
adeseori în termene record ?

Mihai HETCO

ci
e- 
în

transformînd și distilînd 
incomparabil mai mari : 
umane, izvoare de inte- 
pornite spre acest loc în 

decenii, cînd

(Continuare în pag. a IV-a)
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CADRU NOU, STIMULATIV, 
PERSPECTIVE RODNICE DEZVOLTĂRII 

iGRICULTURII NOASTRE COOPERATISTE

IN JUDEȚUL ILFOV

AU FOST CONSTITUITE
CONSILIILE

INTERCOOPERATISTE
Cum au pornit la lucru 

noile organisme?
ne răspunde tovarășul Marin ARGINT

secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R., președintele uniunii 
județene a cooperativelor agricole

In această perioadă. Ia sate se desfășoară acțiuni intense pentru 
aplicarea in practică a indicațiilor cuprinse in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării 
și conducerii agriculiutii.

Sint reorganizate noile întreprinderi pentru mecanizarea agricul
turii, s-a trecut la constituirea consiliilor intercooperatiste, la organiza
rea formațiilor de lucru, in vederea aplicării noilor forme de retribuire. 
Toate acestea formează obiectul unor dezbateri ale cooperatorilor, al 
analizelor întreprinse de organele județene de partid și de stat pentru 
a se alege varianta cea mai potrivită. In județul Ilfov a avut Ioc 
constituirea consiliilor intercooperatiste, măsură precedată de reorga
nizarea întreprinderilor de mecanizare a agriculturii. Intr-o convorbire 
cu tov. Marin Argint, secretar al comitetului județean de partid, pre
ședintele uniunii județene a cooperativelor agricole, au fost abordate 
unele probleme m legătură cu 
și sarcinile imediate pe care le

constituirea uniunilor intercooperatiste 
au de rezolvat aceste organisme.

(Continuare in pag. a III-a)

— Ce criterii au stat la baza 
constituirii consiliilor intercoo- 
peratiste in județul Ilfov ?

— In organizarea consiliilor inter 
cooperatiste s-a ținut seama de 
indicațiile foarte clare cuprinse 
in expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința de lucru de la 
C.C. al P.C.R. După cum se știe, ju
dețul Ilfov este situat in partea de 
sud a țării, în cimpia Dunării. La 
organizarea consiliilor intercoopera 
tiste s-au avut în vedere confor
mația terenului, posibilitățile de pro
filare a cooperativelor agricole, ți- 
nind seama de faptul că ele se afla 
in apropierea Capitalei țării.

Au fost organizate 33 consilii coo
peratiste, care corespund practic cu 
zona de activitate a fiecărei între
prinderi de mecanizare a agricultu
rii. Pentru ca acestea să corespundă 
de la început scopului propus, adică 
să asigure folosirea rațională a pă- 
mîntului, a fondurilor de investiții, 
a mijloacelor mecanice, a specialiș
tilor, a întregii forțe de muncă, 
biroul comitetului județean de par
tid, organele agricole județene au 
analizat condițiile naturale și econo
mice ale fiecărei unități în parte. 
Concluziile care au rezultat au stat 
la baza stabilirii atît a ariilor de 
activitate a întreprinderilor de me
canizare a agriculturii, cit și a coo
perativelor agricole care să intre în 
componența fiecărui consiliu inter- 
cooperatist. Mărimea lor s-a stabilit 
în funcție de condițiile naturale și 
de structura producției în cooperati
vele agricole care intră în compo
nența lor. Să luăm, de exemplu, 
consiliul intercooperatist de la Vidra. 
Din el fac parte 9 cooperative agri
cole, cu o suprafață totală de 13 898 
hectare. Sint, în general, unități în 
care cultura legumelor ocupă un loc 
preponderent în ansamblul celorlal
te ramuri de producție. La Călugă- 
reni, de exemplu, care cuprinde 11 
cooperative agricole, situate la o

Ritm intens de lucru
la Porțile

Colectivul Șantierului Porțile de 
Fier, al Întreprinderii „Energomon- 
taj“ — București, a asamblat în 
acest an, la centrala electrică, ecluza 
de pe malul românesc al Dunării și 
la barajul deversor. 15 090 tone de 
utilaje și echipamente hidromecani
ce diferite. In luna trecută, bunăoară, 
au fost consemnate 1 768 tone de 
echipamente h idromecanice montate 
una dintre cele mai ridicate cote 
realizate pinâ acum pe șantierele 
energetice ale țării. De altfel, potri
vit informațiilor furnizate de ingi
nerul Nicolae Decusară, șeful șan
tierului „Energomontaj", joi, monto- 
rii de la Porțile de Fier au încheiat 
asamblarea celei de-a 35 000-a tonă 
de utilaje și echipamente hidrome
canice înregistrate aici de la înce
perea lucrărilor.

Intensificarea ritmului de lucru a 
creat condiții ca la principalele o- 
biective componente ale Sistemului 
hidroenergetic și de navigație Por
țile de Fier, să se obțină însemnate 
avansuri față de graficele de execu
ție. In centrală, de exemplu, lucră
rile au intrat în etapa finală, la 
hidroagregatul nr. 3 unde, simultan 
cu desfășurarea probelor mecanice și 
electrice „la uscat", se asamblează

mare de Capitală, ur- 
facă o zonare a cultu-

distanță mai 
mează să se 
iilor de griu, porumb, floarea-soarc- 
iui și alte plante, comasîndu-le în 
loturi mari de teren.

— Ce probleme și-au propus 
să rezolve consiliile intercoo
peratiste, ce proiecte au și cum 
vor soluționa diferite probleme 7

capul distribuitor și se lucrează la 
închiderea lagărelor. La hidroagre
gatul nr. 4 s-a montat lagărul axial, 
a fost încheiată operația de bobi- 
nare a statorului și se montează ul
timii poli 
electric, 
asamblat paletele rotorului 
și se montează aparatul 
Același colectiv asamblează, 
ritm accelerat, ghidajele 
trei deversoare de la baraj 
lele ce urmează a fi fixate aici.

(Agerpres)

la rotorul generatorului 
iar la agregatul nr. 5 s-au 

turbinei 
director, 

intr-un 
primelor 
și stavi-

— In primul rind se vor ocupa de 
profilarea și specializarea producției 
in cooperativele agricole. In județul 
Ilfov, pe lingă cultura cerealelor, 
principalele ramuri de producție ale 
cooperativelor agricole sînt legumi
cultura și zootehnia, care trebuie să 
asigure mari cantități de produse 
pentru aprovizionarea populației din 
Capitală. Rezultatele nesatisfăcătoa
re, in ce privește nivelul producțiilor 
obținute 
cole, se 
care au 
plasarea 
ditâ practica de a se cultiva în a- 
ceeași cooperativă zeci de specii de 
plante. Crearea consiliilor intercoo
peratiste va asigura, in scurtă vre
me, concentrarea și specializarea 
producției în cooperativele agricole. 
Consiliul intercooperatist de la Vi
dra cuprinde cooperative agricole 
în care cultura legumelor constituie 
o ramură de bază. Aici există și o 
oarecare tradiție. De ani de zile, la 
Vidra și Crețești se cultivau, îndeo
sebi, roșii timpurii, pe cînd la Co- 
libași este răspindită cultura ardeiu
lui, iar la Vărăști — a rădăcinoase- 
lor. Numai că această preocupare 
tradițională a legumicultorilor de aici 
a fost încurajată, iar uneori a fost 
desconsiderată, planificîndu-se cul
tivarea a zeci de sortimente. Acum, 
prcocupîndu-se de specializarea pro
ducției, consiliul intercooperatist va 
stabili, cu asentimentul cooperative
lor agricole respective, plantele care 
să fie cultivate, comasîndu-le în lo
turi mari de teren. In felul acesta se 
va putea rezolva și problema meca
nizării lucrărilor in legumicultura, 
cerință de cea mai mare însemnă
tate pentru sporirea producției în 
acest sector. Alături 
se dezvoltă cultura plantelor 
cîmp și zootehnia. ~ 
s-a stabilit ca la cooperativa agricolă 
din Coliba?’, să se organizeze o în- 
grășăterie de taurine, cu o 
de 500 capete pe un ciclu 
adus tineretul bovin de la 
perativele agricole care 
acest consiliu. întrucît 
agricolă din Dobreni are 3 grajduri, 
cu o suprafață totală de 1 800 m.p., 
urmează să fie organizată o crescăto
rie de păsări. Lucrările de amenajare 
și populare cu păsări se vor face in 
cooperare cu I.A.S. ..30 Decembrie". 
Se vor dezvolta și ramurile anexe. 
La Sintești va lua ființă un centru 
pentru confecționarea măturilor. Se 
va folosi sorgul produs în alte uni-

de multe 
explică și 
existat în 
culturilor.

cooperative agri- 
prm neajunsurile 
ce privește am- 

fiind larg răspin-

de legume, 
de 

De exemplu.

capacitate 
Aici va fi 
toate coo- 
alcătuiese 

cooperativa

(Continuare în pag a Il-a)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pen
tru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitări adresat cu ocazia zilei 
independenței Finlandei și mă folosesc de acest prilej pentru a vă trans
mite cele mai bune urări de fericire personală, de progres și prosperitate 
continuă națiunii dumneavoastră.

URHO KEKKONEN
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Patul
miraculos

Pasionat inovator, medicul Au
rel Boț, șeful secției ortopedie 
a Spitalului unificat Satu-Mare, 
a realizat nu de mult un pat 
terapeutic complex destinat bol
navilor cu fracturi de coloană și 
cu alte traumatisme grave. A- 
vînd platforma detașabilă, patul 
poate ti transformat și în targă 
pentru transportul bolnavului de 
la locul accidentului. în felul 
acesta se evită transbordările și 
riscurile unor noi traumatisme. 
Totodată, patul respectiv (cu 
suprafața reglabilă și variabilă) 
se rotește după dorința medi
cului și a bolnavului, iar la ne
voie devine și... cadă de baie 
pentru pacient. Scrisorile primite 
de la persoanele grav acciden
tate — unele aduse și din jude
țele limitrofe — care au benefi
ciat de tratament în această uni
tate sanitară, dovedesc cu pri
sosință eficiența și utilitatea a- 
cestui original auxiliar medical.

„Recolta" 
unui control

Pădurile — se știe — au în
cetat de mult să mai fie consi
derate ca o avuție inepuizabilă. 
De aceea, ele trebuie exploatate 
cu grijă, iar gospodărirea rațio
nală a lemnului depășește sfe
ra unui deziderat ce privește 
doar întreprinderile care-l folo
sesc drept materie primă Aceas
ta este și concluzia ce se des
prinde dintr-un control organizat 
recent in 20 de județe ale țării 
de către organele de miliție, îm
preună cu cele ale Ministe
rului Agriculturii și Silviculturii 
și Ministerului Industriei Lem
nului. în urma acestui control, 
a fost confiscată cantitatea de 
3 963 metri cubi de material lem
nos (in valoare de peste 1 200 900 
lei), sustras pe căi mai mult sau 
mai puțin întortocheate — in 
orice caz. ilegale — din fondul 
silvic, și au fost sigilate 256 de 
instalații de debitat bușteni, care 
funcționau fără autorizație. Tot
odată. pentru alte abateri, s-au 
aplicat 1 939 de sancțiuni contra
venționale. O „recoltă" surprin
zătoare. care se impune ca un 
argument pentru organizarea și 
a altor acțiuni asemănătoare

Erau vecini și rude apropiate, 
își făceau vizite unul altuia și 
se înțelegeau foarte bine. In- 
tr-una din zilele trecute Con
stantin Ciomaga din comuna Ște- 
fânești (Botoșani) l-a invitat pe 
Constantin Dărîngă la o tuiculi- 
ță. Cu timpul insă . "
s-au înmulțit peste măsură, iar 
cei doi, din vorbă în vorbă, au 
ajuns să nu se mai poată înțe
lege în aceste împrejurări, dis
cuția in contradictoriu nu pre
vestea nimic bun. La un moment 
dat gazda a găsit o coasă și a 
înfipt-o în stomacul musafirului 
său. care a decedat pe loc. în 
curind. Constantin Ciomaga va 
lua drumul spre tribunal. îl va 
costa scump nesăbuința de care 
a dat dovadă sub influenta alco
olului.

păhărelele

Cine sparge 
plătește

Restaurantul „Cina" din Timi
șoara. Un recent control efectuat 
aici s-a soldat cu o constatare 
aparte. Din inventar lipseau ar
ticole de sticlărie in valoare de 
26 000 lei Chemați să dea expli
cații, responsabilii unității au de
clarat cu seninătate că 
spart". Sperau ca în felul acesta 
să scape de răspundere Supus 
insă unei verificări minuțioase, 
argumentul nu a rezistat, astfel 
incit toți salariații restaurantului 
vor răspunde solidar pentru pa
guba produsă Pentru că sticlo 
cit o fi ea de perisabilă, un ase
menea procent este... incasabil.

„s-ou

Supus

De ce 
„îmbătați" 
laptele ?

Ieri dimineață, autocisterna 
31—B—4523 (aparținînd autoba
zei Combinatului industriei ali
mentare Ilfov) aștepta la poarta 
Fabricii de produse lactate din 
cartierul Miiitari avizul de in
trare pentru deșertarea _ unui 
transport de lapte. Din întîm- 
plare, a trecut pe lîngă ea un 
inspector de la Inspectoratul 
zooveterinar al Capitalei. N-a 
avut nevoie de nici un instru
ment special pentru a-și da sea
ma că autocisterna respectivă... 
duhnea a alcool ! A trecut ime
diat Ia control. într-adevăr, unul 
din cele trei compartimente ale 
ei era plin cu vin negru (în
cărcat la baza din Budoști pen
tru întreprinderea „Vinalcool" 
București), iar celelalte două cu 
lapte. în ziua precedentă însă, 
autocisterna, plină ochi, efectua
se încă un transport de vin. Ce 
alte condiții îi mai trebuiau lap
telui pentru ..a se ameți" și el 
bine’ Ancheta'în curs urmează 
să stabilească cine anume a. dis
pus transportarea laptelui în a- 
cest mod. după care sperăm că 
forurile în drept nu vor întîrzia 
să sancționeze asa cum se cuvi
ne o asemenea năstrușnicie

Robriert 'edortotd de •
Dumitru TIRCOB
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Condiția urbană 
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problemă precumpănitoare 

in scrisorile

adresate redacției
Emblema contemporană a orașu

lui Copșa Mică i-a fost conferită 
cu deosebire de două întreprinderi 
industriale de apreciabilă mărime 
— Uzina metalurgică de metale 
neferoase și uzina „Carbosin" — 
nucleul unei Vieți economice și so
ciale angajate intr-un proces de 
continuă amplificare în complexi
tate. Orașul este astăzi un avanpost 
de cercetare științifică în domenii 
legate de specificul său industrial, 
califică muncitori în profesii ale 
chimiei, iar împreună cu șantierele 
și școlile sale prezintă, în ansamblu, 
o dezvoltare dinamică spre intensi
ficarea ritmului căreia concură, în 
strinsă unitate frățească. locuitorii 
săi, oameni ai muncii români, ma
ghiari, germani.

Imaginea aceasta, oarecum de 
sinteză a orașului, ne-a fost, în- 
tr-un fel sau al
tul. repetat su
gerată de re
centa conferin
ță a organiza
ției orășenești 
de partid. Par
ticipanta la 
conferință au purtat un fructuos 
colocviu destinat, cu precădere, a 
investiga resursele proprii de ener
gie. exigență, inițiativă, inventivi
tate. spre a perfecționa întreaga 
activitate a organizațiilor de partid 
de aici, a comitetului orășenesc de 
partid. în scopul sporirii aportului 
fiecărui comunist Ia înfăptuirea o- 
biectivelor ce le revin în îndepli
nirea măsurilor enunțate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în expu
nerea recentă privind prevederile 
viitorului cincinal.

— Experiența ne-a demonstrat că 
resursele de care dispunem, spu
nea inginerul Ioan Pintea. directo 
rul întreprinderii „Carbosin". tre
buie mai intens valorificate ; ini
țiativele cresc pe fondul stimulator 
cultivat de organizațiile de partid 
în primăvara acestui an cînd. din 
cauza inundațiilor, am fost nevoiți 
să întrerupem procesul de produc
ție. poate au fost unii care s-au 
îndoit că vom mai recupera pier
derile astfel cauzate. Dar aici s-a 
afirmat, la un nivel superior, aș 
zice, forța mobilizatoare a organi
zațiilor de partid din uzină, care 
nu știut să stimuleze elanul colec
tivului si. astfel. în cinci luni, am 
reușit să recuperăm ceea ce pier
dusem. să ne prezentăm astăzi cu 
olanii!. în ansamblu, depășit Pe a- 
cosfo temeiuri ale mobilizării no- 
sih’Titătilor existente vom reuși să 
țășnundem oromnt obiectivelor ce 
ne revin în viitorul cincinal.

Fără a eluda rezultatele merito
rii. investigația delegațllor s-a în
dreptat către depistarea unor nea
junsuri și a cauzelor lor. Dezbate
rile au insistat, așadar, ca să punc
tăm doar cîteva elemente, asupra 
cauzelor celor aproximativ 5 800 de 
om-zile absențe si învoiri înregis
trate pe șantierul de construcții, a 
cheltuielilor neeconomicoase de la 
uzina metalurgică și „Carbosin". o

La Copșa Mica

stocurilor supranormatrve care, în 
aceste două întreprinderi, au imo
bilizat aproape 8 milioane lei, a 
defecțiunilor existente in asigura
rea protecției muncii etc.

— Calea înlăturării neajunsurilor 
amintite este întărirea simțului de 
răspundere al fiecărui membru al 
colectivului, indiferent de profesia 
sau funcția sa. arăta maistrul Oc
tavian David de la Uzina metalur
gică de metale neferoase. Și cu atit 
mai mult să fim exigenți față de 
membrii de partid cărora li s-au 
încredințat funcții de conducere 
tehnico-administrative. Spun aceas
ta, fiindcă la noi în uzină există 
încă maiștri, șefi de echipă, care 
consideră că funcția încredințată, 
ca și calitatea de comunist, le con
feră numai drepturi.

Ridicarea „cotelor" responsabili
tății este. im
plicit. o proble
mă de perfec
ționare a mun
cii politico-edu
cative. S-a in
sistat. astfel. în 
conferință, de

plin motivat, asupra necesită
ții unei mai atente Îndrumări 
a învățămintului de partid, tri
butar. pe alocuri, unor automa- 
tisme și manifestări formale care-l 
îndepărtează de problematica strin
gentă a actualității, ca și asupra 
îmbunătățirii activității de infor
mare politică. Delegații Schoer- 
werth Elise, președinta comitetului 
orășenesc al femeilor, Viorel Ro
man, secretar al comitetului oră
șenesc U.T.C., Miiller Boleslav, di
rectorul Uzinei metalurgice de me
tale neferoase. Ion Hodâle. lăcătuș, 
la uzina „Carbosin" au reliefat 
insă că bogatul cîmp de activități 
consacrate educării comuniste a 
maselor va fi fertilizat numai prin- 
tr-o muncă perseverentă de zi cu 
zi, străină campaniilor, ca și ten
dințelor festiviste care s-au făcut 
simțite adeseori

— în darea de seamă au fost cri
ticați. pe drept cuvînt, acei membri 
ai comitetului orășenesc de partid 
care nu și-au îndeplinit îndatoririle 
ce le-au revenit privind îndruma
rea organizațiilor de bază, a ară
tat ing. Alexandru Rusu. șeful sta
ției pilot a institutului „Chimigaz". 
Nu e vorba doar de neîndeplinirea 
unei sarcini, ci de o problemă de 
principiu : faptul că unul sau altul 
din membrii săi nu este suficient 
de activ afectează întregul comitet, 
răspunderea sa colectivă, și astfel 
hotâriri, importante ^nti . sint duse la 
îndeplinire în întregul lor.

Caracterizate printr-c cuprinză
toare investigare a resurselor or
ganizatorice. de energie și inițiati
vă umană dezbaterile conferinței 
orășenești de partid pot fi astfel 
comparate cu o reevaluare a for
țelor înaintea apropiatei bătălii 
pentru trecerea la îndeplinirea bo
gatului program de muncă al viito
rului cincinal

Platon FARDAU

Costeștii se numără printre nu
meroasele localități anonime pe care 
anii socialismului le-au propulsat 
pe drumul afirmării, al unui pro
gres rapid. Devenită oraș in urmă 
cu trei ani, așezarea aceasta arge- 
șeană, are un anumit specific : deșt 
aci industria nu și-a implantat incă 
pilonii, totuși, fosta comună a cu
noscut înnoiri structurale — în pe
rimetrul localității își desfășoară 
activitatea o puternică întreprinde
re de mecanizare a agriculturii, c 
întreprindere agricolă de stat și trei 
cooperative agricole de producție. 
Apoi, nu poate fi ignorat faptul că 
„explozia industrială" a Piteștiului. 
ale cărui întreprinderi absorb de aci 
2 000 de muncitori navetiști, a făcut 
din Costești o înfloritoare localita
te satelit. Influența tuturor acestor 
factori, ca și a altora, se resimte in 
viața locuitori
lor. în tendin
țele de urbani
zare a localită
ții.

Participind la 
conferința de a- 
legeri a orga
nizației orășenești de partid Cos- 
testi. am putut consemna un 
bilanț pozitiv cuprinzător con
cretizat in progrese evidente pe 
planul activităților edilitar-gospo- 
dărești, împăduririlor, construirii 
unor noi săli de clasă ; industria 
locală a livrat peste prevederile 
planului 500 000 cărămizi, coopera
ția de consum a realizat în trei tri
mestre un beneficiu de 220 000 lei ; 
prin efectuarea de reparații cu forțe 
proprii la silozul din oraș, s-au ob
ținut 480 000 lei economii, iar pre
luările de cereale de Ia unitățile a- 
gricole au decurs in condiții bune 
Discuțiile s-au concentrat, firește 
asupra problemelor agriculturii.

Instructive au fost in acest sens 
relatările făcute în cadrul con
ferinței de Maria Stancu. în
grijitoare, și Nicolae Barbu, in
giner la cooperativa agricolă dir. 
Broșteni, care, referindu-se la 
măsurile luate pentru îmbunătăți
rea structurii animalelor, au arătat 
cit de intensă a trebuit să fie mun
ca politico-educativă a comuniștilot 
pentru infringerea unor atitudini 
refractare, față de crearea unor noi 
sectoare zootehnice „Rezultatele 
bune din ultimul timp arată că mo
mentul critic, al șovăielilor a fost 
depășit — s-ș spus. Dacă altădată 
ne feream să creștem păsări, cre- 
zind că ele ne aduc numai pagubă; 
acum ne-am convins cit de renta
bilă este producția avicolă atît pen
tru' cooperativă, cit și pentru cei ce 
lucrează in acest sector"

Relevînd deosebita însemnătate a 
programului realist de îmbunătățire 
a organizării, planificării și condu
cerii agriculturii, enunțat în recenta 
expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința de lucru de 
la C.C. al P.C R„ tovarășul Nicolae 
Toma, președintele C.A P. din Cos
tești. ș-a referit, între altele, la ne
cesitatea desfășurării unei acțiuni 
susținute pentru ca reorganizările
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iăcute in structura I.M.A. sa 
determine folosirea mai rațională a 
bazei tehnice cu care e dotată agri
cultura. Totodată, vorbitorul a pro
pus comisiei economice a comitetu
lui orășenesc de partid să între
prindă un studiu privind posibilită
țile de cooperare între cooperati
vele agricole din Costești și unele 
intreprinderi din Pitești, in vede- 
'ea dezvoltării activităților anexe.

Fără îndoială, nivelul dezbaterilor 
din cadrul conferinței orășenești ar 
ti avut de ciștigat dacă darea de 
seamă nu s-ar fi mărginit să inșire 
cronologic date statistice privind 
stadiul îndeplinirii planului în toate 
unitățile economice, și în raport de 
acesta, să felicite sau să critice co
lectivele respective. Atît de fărîmi- 
țată, de lipsită de analiză, de 
constatativă și încărcată cu cifre a 

fost darea de 
seamă. îhcît a- 
veai impresia 
că a fost alcă
tuită prin pu
nerea cap la cap 
a unor frag
mente ale dări

lor de seamă prezentate în adu
nările de alegeri din organizațiile 
de bază ; cu greu putea fi găsită 
o referire privind activitatea comi
tetului orășenesc de partid, viziu
nea lui asupra problemelor ma
jore, de ansamblu, ale economiei și 
vieții social-culturale din oraș, a- 
supra fenomenelor și cerințelor care 
apar într-un oraș aflat în plin pro
ces de dezvoltare.

Ridicarea Costeștilor la rang de 
oraș înseamnă implicit exigențe su
perioare privind activitatea orga
nelor locale de partid. Față de bi
lanțul economic necorespunzător cu 
care și-au încheiat activitatea în a- 
cest an cele trei cooperative agri
cole, comitetul orășenesc nu se 
poate limita — așa cum a făcut-o 
in darea de seamă — doar la pre
zentarea comparativă a rezultatelor 
abținute. Activul comitetului, co
misiile pe probleme trebuie orien
tate nu să mai constate încă o dată 
deficiențe binecunoscute, ci să de
termine măsuri care să le înlăture 
efectiv. S-ar fi justificat, fără în
doială, ca lucrările conferinței să a- 
corde atenție desfășurării unei acti
vități politice intense, cu mijloace 
specifice, diversificate in rîndul 
.navetiștilor", ca și cuprinderii in 
sfera muncii politico-educative a lo
cuitorilor din cătunele mai îndepăr
tate de oraș.

Pe măsura împlinirii lor, obiecti
vele aflate în fața organizației de 
partid a unui tînar oraș cum e Cos- 
teștiul sînt înlocuite cu altele mai 
importante, ru valențe superioare 
Spre a asigura un cîmp larg de a- 
rirmare inițiativei și energiei co
muniștilor comitetul orășenesc de 
partid este primul chemat să-și lăr
gească orizontul muncii în perspec
tivă. să ridice ștacheta exigenței 
față de propria sa activitate.

Constantin MORARU 
Gheorghe CÎRSTEA

O dată cu apropierea iernii a cres
cut numărul sesizărilor adresate re
dacției in legătură cu deficiențe ale 
transportului in comun din diferite 
orașe. Multe din ele se referă la 
nerespectarca graficelor de circulație, 
ceea ce duce la supraaglomerarea 
autobuzelor, intirzieri de la serviciu 
ale salariaților. La Satu-Mare, Galați, 
Pitești, Craiova, Slatina, Curtea de 
Argeș, Gheorghe Gheorghiu-Dej, au
tobuzele sosesc in stații cu intirzieri. 
față de graficele stabilite, care ajung 
uneori pînă la 20—30 de minute ; 
unele autobuze se defectează pe tra
see sau nici nu mai pornesc dimi
neața din garaje. Consecințele ? Ci
tăm din cîteva scrisori : „în ziua de 
14 noiembrie, peste 80 de salariați de 
la Uzina de aluminiu au întîrziat de 
la lucru, deși ar fi trebuit să ajungă 
înainte de începerea programului cu 
10—15 minute, dacă autobuzele ar fi 
circulat după grafic". (N. Boiangiu — 
Slatina). „Autobuzele liniei 1 barat 
din Satu-Mare vin cu mare întîrziere 
Și supraaglomerate. Soția mea este 
nevoită deseori să meargă pe jos. 
cale de 2 km pină la Institutul peda
gogic. neciscind să călătorească pe 
scări" (Gh. Medrea — student.) „La 
Pitești, drumul cu autobuzul spre 
platforma chimică este un calvar. De 
pe la 5 dimineața, salariații se adună 
în stații pentru a putea „prinde" un 
autobuz. Dar mulți rămin în stații, iar 
cei care apucă să urce călătoresc în- 
tr-o înghesuială sufocantă". (Florea 
Tistuleasa, Pitești).

Ce anume generează aceste stări de 
lucruri ?

Din constatările făcute cu prilejul 
raidului întreprins ne urmele sesiză
rilor în orașele Galați. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Satu-Mare a reie
șit că numărul total al autobuzelor 
de care dispun întreprinderile dc 
transport se apropie, în general, de 
cel necesar. Practic însă, chiar și în 
orele de vîrf, multe autobuze rămin 
in garaje. în orașul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej din 65 de autobuze aproape 
zilnic 15—18 autobuze nu sînt folosite: 
Ia Satu-Mare, din 53 autobuze 8—9 
stau : la Galați, din lipsă de șoferi, 
nu se folosesc zilnic circa 30 de auto
buze.

Cum explică conducătorii între
prinderilor respective nefolosirea 
cronică a unui mare număr de auto
buze ? „Uzinele la care trimitem 
autobuzele fac reparații capitale de 
slabă calitate, iar pentru reparațiile 
curente, pe care le executăm in ate
lierele noastre, n-avem piese de 
schimb". Această explicație am au
zit-o peste tot. tar țov. C. Constantin, 
director, și M. Picioruș. inginer-șef la 
I. O. Galați, ne-au asigurat că sînt 
puține orașele în care întreprinderile 
de transport să nu întîmpine dificul
tăți din aceleași cauze. Ca argument 
nf s-au dus la îndemînă date rx-ivind 
imobilizările pricinuite de defectarea 
autobuzelor în perioada de garanție ■ 
la Galați, din 273 autobuze cărora li 
s-au făcut reparații capitale 67 s-an 
defectat în perioada de garanție, imo
bilizările totalizînd 217 zile, la I.T.O. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej Imobiliză-
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AVEȚI LEGĂTURA CU MOȘ GERILĂ 
ÎN „LUNA CADOURILOR"

Pentru „Luna cadourilor" din 
acest an și-au trimis mesageri în 
magazine toate fabricile produ
cătoare de confecții, tricotaje, în
călțăminte și marochinărie, reali 
zate intr-o gamă largă de mo
dele Multe noutăți se remarcă în 
domeniul Încălțămintei. Printre 
magazinele de specialitate, bine 
aprovizionate, se numără : „Su
perb", (din Piața Palatului), 
„Lux" (Calea Victoriei 48—50), 
„Select" (bd. Gheorghe Gheor
ghiu-Dej 5), „Elegant" (str. 13 
Decembrie 1), precum și maga
zinele de încălțăminte pentru co
pil între care „Căprioara" (din 
str. Lipscani 78).

Un cadou util, practic, îl pot 
constitui țesăturile din lină, bum
bac și mătase de la magazinele 
„Caleidoscop" (bd. Magheru 
l—3), „Merinos" (Calea Victori
ei 26), „Someșana" (bd. Gh. 
Gheorghiu-Dei 7), „Saturn" (str. 
Lipscani 36) și altele Ma 
gazinele dispun, de aseme

nea, și de un bogat sorti
ment de articole destinate în
deobște bărbaților : modele noi 
de cravate, cămăși, mănuși, fu
lare și pălării.

Librăriile și celelalte unități 
va
ro-

(i

specializate oferă cele mai 
loroase lucrări din literatura 
mână și universală, precum 
ultimele înregistrări muzicale 

Un alt cadou oferit cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă poate 
fi și o sticlă de bitter, gin 
vermut sau coniac „Tomis".

Important de reținut este țap 
tul că în fiecare zi din „Luna 
cadourilor", între orele 10—20, 
se poate apela și la serviciile 
lui Moș Gerilă Unde poate /' 
găsit P în Capitală, Moș Gertlă 
răspunde la telefoanele 13.08.18 
13.80.18 și 14.54 04. El poate da 
un sfat binevenit in privința a 
legerii cadourilor celor mai po
trivite pentru rude șt prieteni, ba 
chiar se și poate deplasa la a 
dresele indicate
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Consiliile
(Urmare din pag O

tăți care fac parte din cadrul consi
liului ; la Vidra se va organiza un 
centru de semiindustrializare a le
gumelor, se vor utiliza produsele 
care cad la sortare. In cadrul acestui 
consiliu intercooperatist vor mai 
funcționa o balastieră, o cărămidărie 
și o stație de prefabricate din beton. 
De asemenea, consiliul intercoopera
tist Călugăreni și-a propus, printre 
altele, să preia unele construcții ne
folosite de la I.A.S. Bragadiru. care 
să fie utilizate pentru îngrăsarea tau
rinelor Prin cooperare cu I.A.S 
Uzunu. cooperativele agricole din 
raza de activitate a consiliului jnter- 
cooperatist vor îngrășa 1 500 berbe- 
cuți. Va fi studiată și posibilitatea 
executării în comun a unor lucrări 
de îmbunătățiri funciare și irigații. 
De asemenea, vor fi create secții 
anexe : construirea prefabricatelor 
din beton, cărămidărie. balastiere, 
ateliere de confecționare a măturilor 
și altele.

Important este că, in funcție de pro
filul producției din cadrul fiecărei 
cooperative agricole, care face parte 
din consiliul intercooperatist de coo
perare. se va organiza și dotarea sec
țiilor de mecanizare cu utilajele ne
cesare. I.M.A. Vidra, de exemplu, va 
dispune de un număr mare de trac
toare legumicole prevăzute cu ma
șinile necesare. întreprinderile de 
mecanizare care deservesc cooperati
vele agricole din zona sistemelor 
mari de irigații vor fj dotate cu trac
toare grele și cu alte utilaje necesare 
lucrărilor de amenajare sau de între
ținere a sistemelor de irigații și de
secări. Putem spune, deci, că a fost 
creat cadrul organizatoric care să 
permită specializarea producției in 
cooperativele agricole, tar în cadrul 
acestora, a fermelor brigăzilor și 
echipelor.

— Cine face parte din consi
liile intercooperatiste. cine sini 
președinții ? Ce sarcini și-au 
propus să rezolve și ce sprijin 
primesc ei din partea comitetelor 
comunale de partid 7

— Consiliile intercooperatiste de 
cooperare și specializare sînt formate 
din reprezentanții conducerii coope
rativelor. specialiști ai acestor uni
tăți. directorii întreprinderilor de me
canizare. reprezentanți ai consiliilor 
populare comunale în general, com
ponența unui consiliu are in medie 
23—29 de membri Consider că In a- 
ceastă componență, consiliile vor în
deplini cu competentă și răspundere 
importantele sarcini ce Ie au de re
zolvat. în funcția de oreședinti au 
fost aleși oameni cu experiență și 
inițiativă, care au dat dovadă de hăr
nicie și răspundere In munca pe care

intercooperatiste
au desfășurat-o pînă acum. Ca pre
ședinte al consiliului intercoopera
tist de la Călugăreni a fost ales ingi
nerul Dan Ivănescu, președinte al co
operativei agricole din localitatea a- 
mintită, iar la* Vidra — inginerul a- 
gronom Mihai Jilăveanu, care a 
fost un timp inginer șef la coo
perativa agricolă din Vidra, iar 
apoi, pentru priceperea sa în cul
tura legumelor și capacitatea or
ganizatorică de care a dat dovadă, 
a fost ales președinte al cooperativei 
agricole. Acum, la început de activi
tate. consiliile intercooperatiste sînt 
sprijinite îndeaproape de către comi
tetele comunale de partid. Secretarii 
comitetelor comunale de partid parti
cipă încă de acum la constituirea 
consiliilor, la întreaga lor activitate, 
întrucît consiliile cuprind mai multe 
comune, biroul comitetului județean 
de partid a indicat, așa cum se arată 
și în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. ca secretarii comitetelor 
comunale de partid respective să se 
intîlnească periodic și. sub îndruma
rea unui activist, al comitetului jude
țean de partid, să analizeze activita
tea consiliilor, asigurînd înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin

— O dată constituite, consi
liile intercooperatiste au trecut 
imediat la îndeplinirea progra
melor de lucru stabilite ? Care 
sînt primele probleme pe care 
și-au propus să le rezolve pen
tru ca producția anului viitor să 
fie cit mai bine pregătită ?

— Desigur, consiliile au și trecut 
la lucru. Ele și-au propus să rezolve 
o seamă de sarcini. Prima și cea mai 
importantă se referă la zonarea cul
turilor pe cooperative, în așa fel ca 
planurile de producție să poată fi în
tocmite in lumina acestei orientări. 
De asemenea, se îngrijesc de orga
nizarea formațiilor de lucru — fer
me. brigăzi, echipe — pentru a se pu
tea trece la aplicarea acordului 
global. Consiliile pregătesc adunările 
generale care vor dezbate activitatea 
pe 1970 și vor aproba planul pe 1971, 
întocmit in lumina măsurilor cu pri
vire la îmbunătățirea organizării, 
planificării și conducerii agriculturii. 
Și pentru că timpul este destul de 
înaintat, iar în curînd se va trece 
masiv la repararea tractoarelor și 
mașinilor agricole, consiliile inter
cooperatiste vor urmări în mod spe
cial felul cum se execută aceste lu
crări. Toate mașinile și utilajele, atît 
cele ale I.M.A., cît și ale cooperative
lor agricole, trebuie să fie revizuite 
și reparate fără nici un rabat făcut 
calității. Numai în felul acesta, la 
primăvară se va putea ieși în cîmp 
imediat ce timpul o va permite, iar 
perioadele optime de executare a lu
crărilor vor putea fi respectate în
tocmai. Trecînd la aplicarea acestor 
măsuri avem convingerea că ele își 
vor arăta roadele în timpul cel mai 
scurt.

Convorbire realizata de 
Florea CEAUȘESCU

în curînd, un nou magazin bucureștean :

„M E T A L U X“
Rețeaua comercială a orașului 

București se va îmbogăți, în cu- 
rînd, cu un nou magazin : „ME- 
TALUX". Destinat prezentării 
;i desfacerii produselor realizate 
de întreprinderea de industrie 
locală „Metalurgica" din Capi
tală, noul magazin va fi amena- 
lat într-un local corespunzător 
în str. Smîrdan nr. 41

Adresîndu-se unui cerc larg de 
cumpărători (și, mai ales, cum
părătoare I), noul magazin „Me- 
talux" va fi aprovizionat din a- 
bundență cu o gamă variată de 
aparate de încălzit și de gătit, 
corpuri de iluminat realizate cu 
fantezie, diverse articole de me
naj și — ca o noutate — articole 
de podoabă menite să satisfacă 
cele mai exigente preferințe.

rile din cauza reparațiilor capitale de 
pcoastă calitate au totalizat 249 zile. 
Multe imobilizări sînt pricinuite de 
lipsa pieselor de schimb pentru re
parații curente. La Satu-Mare, de pil
dă. un autobuz nou-nouț stă de două 
luni nefolosit din cauză că nu s-a pu
tut obține un parbriz de la fabrica 
de geamuri Tirnăveni. Fiind supraso
licitate și nedispunînd de cantitățile 
necesare de piese de schimb, uzinele 
de reparații nu numai că nu execu
tă întotdeauna lucrări de bună cali
tate. dar refuză uneori să încheie 
contracte pentru reparatul unor auto
buze. De exemplu, I.T.O. Galați tre
buie să trimită la reparații capitale 
311 autobuze Contracte n-a reușit să 
încheie insă decît pentru 185. Cine și 
cind le va repara pe celelalte 126 ?

Referindu-se la lipsa pieselor de 
schimb, conducătorii întreprinderii și 
reprezentanții organelor locale au ți
nut să sublinieze că, deși această si
tuație este bine cunoscută, forurile 
de resort din Ministerul Transporturi
lor și Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini încă nu au acționat 
cu hotărîrea cuvenită. Desigur, sesi
zările au o bază reală. Dar a 
pune totul pe seama lipsei pieselor 
de schimb — toate neglijențele mani
festate în organizarea, întreținerea și 
exploatarea parcului auto — nu în
seamnă decît a contribui la o nouă 
agravare a neajunsurilor existente în 
transportul în comun, căci principa
lele cauze țin nu de lipsa pieselor, ci 
de anomalii cum sînt cele descrise 
în continuare.

Dereglările în circulația autobuzelor 
se datoresc nu o dată unor serioase 
deficiențe în organizarea activității 
întreprinderilor de transport în comun. 
Dacă autobuzele rămîn în pană pe 
traseu și se uzează prematur, dacă 
graficele nu sînt respectate, toate 
acestea au drept surse neglijențele ce 
se întîlnesc la executarea reparațiilor 
curente și a lucrărilor de întreținere, 
actele de indisciplină săvîcșite de unii 
șoferi, repartizarea nejudicioasă a 
autobuzelor pe trasee, lipsa unui con
trol exigent în ateliere și pe trasee. 
La întreprinderea din orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej s-au înregistrat 
819 zile staționări din cauza unor re
parații curente de slabă calitate, iar 
alte 700 de zile din lipsă de șoferi, 
accidente de circulație și accidente 
tehnice ; la I.T.O. Galați, numai ab
sențele nemotivate de la lucru au în
sumat anul trecut 5 114 zile, iar anul 
acesta 2 198 zile. Iată ce rezerve im
portate de îmbunătățire a serviciului 
pe liniile de transport în comun de
pind în exclusivitate de priceperea 
organizatorică a conducerii întreprin
derilor respective 1

Călătorii din municipiile Satu-Mare 
și Gheorghe Gheorghiu-Dej suferă 
consecințele unor deficiențe care de 
mult ar fi fost înlăturate dacă 
ar fi existat o preocupare se
rioasă și înțelegerea necesară. „Fără 
să aibă posibilități. întreprinderea co
munală a extins exagerat de mult 
traseele in afara orașului, făcînd 
treaba întreprinderii care execută 
transportul între localități — ne-a 
spus tov I. Pușcaș, noul director al 
întreprinderii din Satu-Mare. în 
această situație, autobuzele nu mai 
fac față transportului în oraș. (De 
altfel, ziarul nostru a criticat această 
stare de lucruri cu 7 luni în urmă, 
dar, după cum se vede nu s-a petre
cut nici o schimbare). Sînt hotărît să 
fac tot ce este posibil pentru ca în
treprinderea noastră să-și îndepli
nească obligațiile față de populația 
municipiului".

La fel s-au extins traseele șl In 
afara municipiului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, din cauză că I.T.A. Piatra 
Neamț a retras autobuzele care de
serveau satele Bucium și Dumbrava. 
Or, dacă municipiul este pus în si
tuația de a deservi și aceste comune, 
cerința despre care ne-a vorbit tov. 
Vasile Ardeleanu. primarul munici
piului, de a se dota întreprinderea 
orășenească cu 6—7 autobuze de tip 
rural, este pe deplin îndreptățită.

în ce privește activitatea I.T.O. 
Galați, se poate aprecia că s-au fă
cut eforturi pentru asigurarea trans
portului la lucru al siderurgiștilor si 
constructorilor de la Combinatul si
derurgic. Chiar în ziua cînd am în
treprins ancheta, conducerea între
prinderii și reprezentanți ai combina
tului au stabilit noi măsuri practice 
menite să amelioreze transportul 
salariaților Dezvoltarea impetuoasă 
a economiei municipiului Galați im
pune insă îmbunătățirea transportu
lui în comun pe toate traseele. Or, 
posibilitățile existente nu sînt pe de
plin folosite. „Nu numai din cauză că 
autobuzele sînt cam obosite și lip
sesc piesele de schimb, cum susțin 
tovarășii de la I.T.O., cetățenii întîm- 
pină greutăți — ne-a spus tov.G. Chi- 
riță, primarul municipiului. Parcul de 
autobuze nu este încă destul de bine 
stăpînit și folosit de către cei care îl 
au în primire. Unii șoferi nu res
pectă graficul de circulație, iar dispe
cerii nu-s destul de exigenți. De 
aceea, acum principalele noastre 
preocupări sînt îmbunătățirea orga
nizării și întărirea controlului, în ate
liere și pe trasee, intensificarea mun
cii educative In rîndul lucrătorilor 
din ateliere și mai ales al șoferilor".

într-adevăr, din constatările prile
juite de raidul nostru rezultă că aces
tea sînt direcții principale spre care 
trebuie să-și îndrepte atenția organi
zațiile de partid și conducerile între
prinderilor, organele locale din toate 
orașele. îmbunătățirea transportului 
in comun, in condițiile actuale, este 
pe deplin realizabilă prin organizare 
temeinică și control exigent în toate 
compartimentele, prin combaterea in
disciplinei, întărirea spiritului de răs
pundere al tuturor lucrătorilor din 
acest sector.

N. ENUȚA 
Gh. BALTA
O. GRUMEZA

La toate chioșcurile și librăriile din țara
. . • ' '- ■■■ '

ALMANAHUL SCÎNTEIA 1971



SCÎNTEIA - vineri 11 decembrie 1970 PAGINA 3

VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT

AL REPUBUCI[ SOCIALISTE ROMÂNIA,

(Urmare din pag. I)

Suveranul marocan îl conduce 
apoi pe președintele Nicolae 
Ceaușescu la ieșirea din palat. Cei 
doi șefi de stat, însoțiți de prințul 
Moulay Abdallah, se opresc în fața 
drapelului marocan, purtat de gar
da de onoare, dîndu-i salutul.

La despărțire, cei doi șefi de stat 
își string cu căldură mîinile, se 
îmbrățișează. Apoi, cortegiul pre
zidențial părăsește palatul, în su-

In ultima zi a vizitei
președintelui Nicolae Ceaușescu

- sărbătoare populară 
la Marrakech

Marrakech, numele evocator al 
străvechii civilizații arabe, care a 
înflorit odinioară pe meleagurile 
Marocului de astăzi, dînd numele 
acestei țări, a întîmpinat ieri cu 
fastul popular specific orientului 
pe distinsul oaspete român — pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

Atmosfera de sărbătoare, care a 
marcat fiecare moment al vizitei 
șefului statului român, expresie a 
sentimentelor frățești față de țara 
noastră, s-a făcut simțită aici încă 
de la „porțile" de astăzi ale Mar- 
rakechului — aeroportul Menada.

Ora 12. Avionul Casei regale, pus 
la dispoziția președintelui Nicolae 
Ceaușescu de către suveranul Ma
rocului, aterizează.

Onoruri militare. Guvernatorul 
provinciei, Mohammed Demnati, 
pașa orașului, Iilali Chajai, cele
lalte notabilități ale Marrakechu- 
lui vin în întîmpinarea oaspetelui 
român. Fetițe îmbrăcate în veș
minte viu colorate și împodobite 
cu broderii oferă trandafiri roșii.

Șeful statului român trece apoi 
în revistă șirurile lungi de beduini 
care prezintă onorul.

Vizitarea Marrakechului prile
juiește contactul cu unul din cele 
mai vechi centre ale civilizației 
maghrebiene. Acest oraș, întemeiat 
în secolul al XI-lea de dinastia 
Almoravizilor și devenit mai tîr- 
ziu o strălucitoare capitală — te
zaur al unor inegalabile opere ar
hitectonice — îl primește pe șeful 
statului român într-o atmosferă 
plină de culoare și pitoresc. încă 
de la porțile străvechilor ziduri 
crenelate, care transformă întrea
ga localitate în decorul unui am
plu și extraordinar spectacol fol
cloric, de-a lungul șoselei Sistra, 
al străzilor orașului străbătute de 
convoiul oficial, se înșiruie zeci de 
mii de locuitori, numeroase orches
tre tradiționale de muzică arabă, 
grupuri de dansatori.

Cortegiul de mașini pătrunde pe 
aleile unei grădini înflorite, oază 
ce încorporează un lac artificial în 
care se oglindește edificiul „El Me- 
nara“, construit în secolul al XII- 
lea. Aici președintele Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat de Mo
hammed El Fassi, ministrul cultu

NICOLAE CEAUȘESCU, IN MAROC
netele unui marș militar, îndrep- 
tîndu-se spre aeroport, de und< 
șeful statului român, împreună cu 
Ion Pățan, Corneliu Mănescu, Bu
jor Almășan și ambasadorul Româ
niei la Rabat, pleacă spre Marra
kech, la bordul avionului persona' 
al Maiestății Sale regele Hassan 
al II-lea.

De-a lungul întregului traseu 
cetățenii capitalei marocane salu
tă pe înaltul oaspete român cu 
entuziasm și căldură.

rii și al învățămîntuluî în limba 
arabă.

Este vizitat apoi faimosul Mauso
leu al dinastiei Saadienilor, operă 
de artă din secolul al XVI-lea, în 
care întîlnim, ca și la Rabat, mo
tivele aceluiași stil național, sim
bol al unității istorice, geogra
fice și spirituale a poporului ma
rocan. Președintele statului român 
adresează semne prietenești mul
țimii de oameni care îl aclamă în
delung.

„Sîntem onorați de vizita șefu
lui statului român în Marrakech, 
ne declară Mohammed Demnati, 
guvernatorul provinciei. Președin
tele. Nicolae Ceaușescu se poate 
considera la Marrakech, ca de alt
fel în orice oraș al Marocului, ca 
la el acasă, sentimente pe care am 
încercat să le exprimăm în primi
rea pe care am dorit-o să fie cît 
mai călduroasă".

Guvernatorul provinciei și pri
marul orașului — pașa de Marra
kech, oferă președintelui Nicolae 
Ceaușescu și persoanelor oficiale 
care îl însoțesc un dejun tradițio
nal. Intr-un imens cort din piele 
de cămilă, oaspeții sînt tratați cu 
cele mai specifice mîncăruri maro
cane, în vreme ce pe un podium 
se desfășoară un frumos program 
folcloric. Un grup de tinere into
nează un cîntec străvechi, ale că
rui cuvinte constituie însă o caldă 
urare de bun venit la adresa pre
ședintelui statului român.

Iilali Chajai, pașa orașului Mar
rakech, ne-a spus, printre altele : 
„După vizita la Casablanca, unde 
președintele Ceaușescu a putut ve
dea intensa activitate industrială 
și comercială a marelui oraș de pe 
țărmul Atlanticului, noi, cei ce ne 
aflăm în centrul țării, la poalele 
marelui Atlas, am ținut să oma
giem această vizită arătînd înal
tului oaspete o altă bogăție a ță
rii : măiestria arhitecților, a arti
zanilor și a artiștilor populari. Dar 
acest tezaur tradițional este trans
format azi într-o bogăție reală, 
dezvoltarea turismului. Sîntem 
nespus de bucuroși că am avut mi
nunatul prilej de a oferi președin
telui statului român acest specta
col folcloric care, sperăm, îl va

La Marrakech, unul din cele mai vechi centre ale civilizației maghrebiene, mulțimea, imbrâcată în costume pitorești salutâ cu aclamații și aplauze 
pe oaspetele mult stimat

face să se apropie și mai mult de 
poporul nostru, despre care a rostit 
în fața Parlamentului cuvinte at-ît 
de calde, cuvinte de neuitat pen
tru noi".

In cursul după-amiezii, distinșii 
oaspeți au vizitat unul dintre cele 
mai atractive locuri ale orașului 
— bazarul Souk El Kebit. în piață, 
o imensă mulțime, în pitoreasca și 
atît de colorata vestimentație loca
lă, întîmpină cu aclamații și a- 
plauze, însoțite de clinchet de 
tamburine, de bătăi ritmice de 
tobe, pe solii poporului român. 
Mulți dintre cetățeni au urcat pe 
acoperișurile plate ale clădirilor 
din preajmă, alcătuind un veri
tabil amfiteatru uman în care ră
sună, reluată din om în om, ura
rea „Yahia Rumania", „Yahia el 
rais" („Trăiască România !“, „Tră
iască președintele ei").

La intrarea în ulițele ce se în
fățișează privirilor, întocmai ca în 
urmă cu cîteva secole, activitatea 
vie atît de caracteristică bazaru
lui a încetat. Fiecare dorește să 
fie cît mai aproape de președin
tele Ceaușescu, să-i adreseze un 
semn de prietenie. Din pragul 
prăvălioarelor, care sînt în același 
timp mici ateliere artizanale, meș
terii invită după obicei, cu clin
chete de clopoțel sau tamburinînd 
în talgere de aramă, să fie vizi
tați. Președintele Ceaușescu intră 
într-unul din magazine unde i se 
înfățișează de către artizanii de 
aici cele mai felurite produse, care 
atestă măiestria și gustul pentru 
frumos al poporului marocan. 
Mohammed Maalal mulțumește 

pentru cinstirea care i s-a făcut 
de a avea ca oaspete pe președin
tele României și îl roagă să trans
mită poporului țării sale urarea 
tradițională de fericire și pace. 
Străbătînd lungile galerii boltite 
ale Medinei, care au dus faima 
meșteșugarilor de aici în în
treaga lume, președintele Nicolae 
Ceaușescu se oprește în dreptul 
unui meșter care cioplea în lemn 
de santal adevărate bijuterii. Mo
hamed Karbili execută sub ochii 
oaspeților un obiect de artă pe 
care îl oferă șefului statului ro
mân.

Din cartierul bazarului, oaspeții 
străbat în continuare străzile ora
șului, a cărui panoramă o admiră 
apoi de pe terasa celei mai înalte 
clădiri a Marrakechului. In zare 
sclipește diamantin zăpada eternă 
de pe vîrfurile semețe ale Atlasu
lui.

în continuare, coloana preziden
țială se îndreaptă spre o uriașă re
zervație de palmieri, impunător 
monument al naturii, oază de ver
deață în mijlocul pustiului.

Vizita la Marrakech, primirea 
plină de căldură, de fast și fante
zie, generoasă prin ospitalitatea ei, 
de neuitat prin sentimentele de 
prietenie, a încununat lungul șir 
al manifestărilor care l-au însoțit 
pe președintele Nicolae Ceaușescu 
în tot timpul prezenței sale pe pă- 
mîntul Marocului.

Ion MĂRGINEANU 
Adrian IONESCU 
Paul DIACONESCU 
Constantin BENGA

Semnarea unui document 
privind colaborarea 
româno-marocană

Premierul marocan Ahmed La- 
raki, și vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri al României, Ion 
Pățan, au semnat joi dimineața un 
..aide-memoire relativ la posibili
tățile de dezvoltare a cooperării 
economice și comerciale între Re
publica Socialistă România și Re
gatul Marocului".

Exprimînd satisfacția guvernu
lui marocan pentru spiritul de co
laborare, prietenie și înțelegere, 
pentru perspectivele care s-au 
deschis colaborării în toate dome
niile între cele două țări, premie
rul marocan Ahmed Laraki a de
clarat : „De cînd își conduce pro
priile sale destine, poporul român 
înaintează cu pași uriași pe calea 
ce și-a propus-o, aceea a dezvol
tării multilaterale a țării sale. Ro
mânia ne oferă astfel o experiență 
vastă pe care ne propunem să o 
folosim, adaptînd-o la realitățile 
geografice, economice și sociale ale 
țării noastre,1 de o manieră care să 
contribuie la dezvoltarea Marocu
lui". în această ordine de idei, pre
mierul marocan a trecut în revistă 
posibilitățile existente în domeniul 
industrial, îndeosebi minier și pe
trolier, și în agricultură, subliniind 
că în fața cooperării strînse ro- 
mâno-marocane se deschid vaste 
perspective.

In alocuțiunea de răspuns, vice
președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Pățan, a subliniat că în 
documentul semnat sînt înscrise 
măsurile decise de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa re
gele Hassan al II-lea în cursul 
convorbirilor pe care le-au avut. 
Documentul reprezintă — a spus 
Ion Pățan — un program de acti
vitate care prevede măsuri menite 
să conducă la dezvoltarea pe mul
tiple planuri a cooperării și co
laborării româno-marocane, reflec- 
tînd dorința celor două țări de a 
fructifica posibilitățile existente în 
spiritul legăturilor de prietenie 
tradiționale ce le unesc.

La ceremonia semnării au fost 
de față Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Bujor Al
mășan, ministrul industriei mi
niere și geologiei, Vasile Mircea, 
ambasadorul României în Maroc.

Din partea marocană au luat 
parte Hadj Ahmed Balafrej, mi
nistru, reprezentantul personal al 
Maiestății Sale regele Hassan al 
II-lea, ministrul de externe Yous
sef Bel Abbes, ministrul comerțu
lui, industriei, minelor și marinei 
comerciale, Mohamed Jaidi, și alți 
membri ai guvernului.

Județul Vaslui 
a îndeplinit 
prevederile 

planului cincinal 
Telegramă adresată 
C. C. al P. C. R., 

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Comitetul județean de partid, 
comuniștii, oamenii muncii din 
întreprinderile industriale ale 
județului Vaslui raportează cu 
satisfacție Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, îndeplinirea • 
cu 25 de zile inainte de termen 
a prevederilor actualului cinci
nal la producția globală indus
trială, pină la sfîrșitul anului ur- 
mînd să se realizeze o producție 
suplimentară de peste 200 mili
oane lei.

Aceste succese încununează e- 
forturile muncitorilor, ingineri
lor, tehnicienilor și funcționari
lor din industria județului nostru 
care, în frunte cu comuniștii, 
muncesc cu abnegație și devo
tament pentru înfăptuirea măre
țelor sarcini stabilite de partid 
in vederea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
in patria noastră.

în anii cincinalului pe care îl 
încheiem și îndeosebi de la îm
bunătățirea organizării adminis- 
trativ-teritoriale, economia ju
dețului Vaslui a cunoscut o dez
voltare rapidă — producția in
dustrială a crescut intr-un ritm 
mediu anual de 16 la sută — 
sînt valorificate mai bine resur
sele materiale și forța de muncă, 
ceea ce a făcut ca participarea 
județului nostru la circuitul e- 
conomic național să fie de la an 
la an tot mai substanțială.

Comitetul județean de partid, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Vaslui asigură Co
mitetul Central al Partidului Co
munist Român, pe dumneavoas
tră personal, tovarășe secretar 
general, că au luat toate măsu
rile necesare pentru pregătirea 
producției anului 1971, că au e- 
xaminat și dezbătut cu răspun
dere prevederile viitorului plan 
cincinal și își vor mobiliza în
treaga lor capacitate de muncă 
și energie creatoare pentru a 
îndeplini cu cinste sarcinile iz- 
vorite din expunerea dumnea
voastră la ședința Comitetului ' 
Executiv al C.C. al P.C.R. și a 
guvernului din 25 noiembrie a.c., 
convinși fiind că aceasta eSte f 
singura cale capabilă să asigure 
mersul înainte al scumpei noas
tre patrii spre culmile cele mai 
înalte ale progresului și prospe
rității, omagiul suprem pe ca- 
re-1 pot aduce Partidului Co
munist Român în preajma glo
rioasei sale aniversări.

MANIFESTĂRI CONSACRATE 

SEMICENTENARULUI 
PARTIDULUI

în cadrul lunii culturii „Danubius- 
Galați ’70", consacrată sărbătoririi 
semicentenarului partidului, în sala 
„Ateneu" a Casei de cultură a sin
dicatelor din Galați, a avut loc sim
pozionul „Pagini din presa militantă 
gălățeană". In fața unui numeros pu
blic au vorbit Gheorghe Zaharia, di
rector adjunct al Institutului de stu
dii istorice și social-polotice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., Nedelcu Oprea, 
directorul Bibliotecii „V. A. Urechia" 
din Galați, și Ion Cenușe, redactorul 
șef al ziarului „Viața nouă" din Ga
lați.

★
Cercul „Prietenii istoriei" de pe 

lingă filiala din Rm. Vilcea a Arhi
velor Statului a organizat, în întîm
pinarea semicentenarului partidului, 
un simpozion, în cadrul căruia cerce
tători și specialiști din localitate au 
prezentat referate privind lupta ma
selor muncitoare din județul Vilcea, 
pînă la ’crearea Partidului Comunist, 
lupta maselor populare din județ îm
potriva dictaturii antonesciene și a 
războiului antihitlerist.

In capitala Marocului, Rabat, ca și în celelalte localitâji vizitate, populația a ieșit, cu nuc, cu mare, cu stegulețe și muzici, în întimpinarea înaltului sol al poporului român, făcindu-i o primire sârbaloreascâ
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SIMBOLUL POETIC NICOLAE LABIȘ
Succesul orchestrei simfonice

a Filarmonicii clujene la

Șl IMPASUL
AMBIGUITĂȚII

Una din tendințele caracteristice 
ale poeziei contemporane este re
darea simțirii, viziunii și înțelegerii 
lumii, folosind, intr-o măsură mult 
mai largă decît pină acum, maniera 
de exprimare simbolică. Simbolul a- 
parține 
poeziei, 
stituie 
pretare 
sivă a __________ ________
ne gîndim la complexele vechilor mi
tologii, adevărate pepiniere de ex
primare simbolică a vieții omului, a 
sensului naturii și istoriei, a desti
nului colectivităților, a cosmosului 
etc. Poezia modernă și contemporană 
nu face decît să. revină, de pe alte 
poziții, la acest mod figurat de a ex
prima realitatea.

Inițiativa unei asemenea evoluții 
aparține istoricește simbolismului 
poetic, adică poeților de după ro
mantism, care au simțit nevoia de a 
reîmprospăta mijloacele lirice, de a 
le concentra și de a le racorda la o 
sene de elemente esențiale ale lor 
B®. rU”ci’ . “tiHzarea „discursului 
simbolic" a devenit din ce in ce mai 
preponderentă în poezia modernă, 
cf însă singura, fără a înlocui
și înlătura „discursul deschis", care 
are o valoare permanentă în lirică 
precum și în alte domenii de co
municare literară.

Utilizarea precumpănitoare a sim
bolului a ridicat, fără îndoială, o 
sene de dificultăți firești în exerci
țiul poeziei. Căci simbolul poate să 
ne mai cuprinzător sau mal puțin 
cuprinzător, în substanța de realitate 
p® «are °, i"cIude> după cum poate sa fie mai clar și convingător, sau 
mai puțin clar și mai evaziv. S-ar 
putea spune că lirica modernă și 
contemporană este supusă unei ade
vărate dileme, persistente, dramatice 
asupra căreia se opresc, într-o for
mă sau in alta, toți aceia care în
cearcă să o definească în mod critic : 
ea este prinsă pe de o parte între 
concepția că simbolul are o putere 
specială de a reda poetic realitatea 
(și acest fapt este admis de poetica 
tuturor timpurilor) și între dificul- 

_ ™usepsurile simbolului să fie 
"fie cît mai bine 

care receptează

dintotdeauna mijloacelor 
Neîndoios că simbolul con- 

o cale eficace de inter- 
și de sintetizare expre- 

realității. Este suficient să

cit mai bogate și să 
comunicate acelora 
arta.

Căci — așa cum am spus — nu 
toate simbolurile au aceeași valoare, 
m redarea unor sensuri, unor senti
mente, unor viziuni și unor trăiri. 
Apoi, este în natura psihică și ex
presivă a simbolului de a nu putea 
fi formulat cu ușurință. în contururi 
stabile și precise de comunicare. Fără 
a fi, în principiu, un mijloc inform 
sau confuz neapărat, de exprimare 
poetică, simbolul păstrează o anumită 
proprietate elastică de cuprindere 
sugestivă a unor realități și totodată 
este susceptibil necontenit de a 
căpăta un cadru xle sesizare lingvis
tică și poetică îndeajuns de mobil și 
de schimbător.

Există, deci, simboluri de o na
tură foarte variată, în ce privește 
amploarea lor de conținut. Tendința 
naturală a poeziei moderne și con
temporane nu poate fi decît aceea 
de a le folosi în toată varietatea lor. 
fără a se lăsa copleșită și solicitată 
numai de un anumit tip de simboluri. 
Este necesară totodată o adecvare 
cit mai atentă și conformă a orga
nismului lingvistic, care posedă o ca
pacitate de mlădiere infinită la ex
primarea lor în vers. Există o co
municare simbolică a unor stări pur 
subiective, după cum sînt simboluri 
care privesc viața substanțială a 
omului, emoțiile, stările, gîndurile și 
pasiunile dintotdeauna ale sufletu
lui. Există o simbolică a vieții co
lective, a naturii, a cosmosului, a 
supremelor adevăruri. Exprimarea 
simbolică îngăduie, fără îndoială, 
impresia că ea poate corespunde mai 
lesnicios și mai direct fondului su
biectiv. obsesiilor personale, stărilor 
singulare. Dar aceste conținuturi nu 
constituie nicidecum un aliment co- 
natural și cu atît mai puțin exclusiv, 
al simbolului, ci poate înfățișa cel

nu

Dragoș VRANCEANU

mult o folosire a lui în direcția mi
nimei rezistențe și chiar un fel de 
capcană în care cad mulți poeți 
moderni și contemporani. In fapt, 
așa cum o demonstrează mulți dintre 
reprezentanții cei mai de seamă ai 
poeziei contemporane, al căror nume 
nu este nevoie să-l mai amintim, li
rica modernă utilizează din plin în
treaga scară a simbolurilor și numai 
prin aceasta ea 
marii poezii, 
pare evident : nu 
decide nivelul 
rii poetice, ci puterea lui de cuprin
dere. Esteticianul și criticul italian 
G.A. Borgese a arătat la timpul său, 
m eseul „Critica conceptului de origi
nalitate în artă", prin care anticipa 
corectarea unor anumite teze cro- 
ciene, că există, să zicem, o dife-

poate atinge cota 
Căci un lucru ni se 

simbolul în sine 
estetic al exprimă-

puncte de vedere

rență de valoare estetică între ex
primarea simbolică — la un grad egal 
de măiestrie poetică — a miresmei 
unei flori sau a pasiunii răscolitoare 
a lui Othello. Desigur, amîndouă a- 
ceste motive afective sînt deopotrivă 
de legitime ca teme de poezie.

Simbolica poeziei românești con
temporane corespunde și ea acestor 
exigențe multiple de întrebuințare a 
instrumentului poetic figurat. Am 
putea să aducem, în această privin
ță, numeroase exemple concrete. Nu
meroși poeți mai în vîrstă sau mai 
tineri, de la Șt. Aug. Doinaș la Ion 
Brad sau Ion Alexandru, de la Ion 
Gheorghe la G. Alboiu sau foarte tî- 
năra Ileana Mălăncioiu aduc în ver
sul lor simboluri de remarcabilă forță 
expresivă, care înlesnesc comunica
rea și receptarea ideilor, gîndurilor. 
sentimentelor ce-i animă.

Firește, nu e suficient ca simbolul 
să fie cît mai cuprinzător — așa cum 
am spus —, ci și redarea lui urmea
ză să ia o formulare cît mai adapta
tă și nuanțată, și aici se impune mul
tor poeți români contemporani o 
sporită grijă fată de normele expri
mării, care, adesea, neglijate, pot 
slăbi efectul intuițiilor lor funda
mentale. Noi socotim că lirica noas
tră contemporană relevă în mod ca
racteristic preferința pentru o lume 
de simboluri de bază, dar trebuie să ’ 
recunoaștem că în unele cazuri aces
tea nu sînt redate cu toată grija cu- 
vintului și a dozării expresiei, re- 
curgîndu-se la sesizări lingvistice 
uneori grăbite și disparate, ori prea 
simplificatoare, ori prolixe, atunci 
cînd — și într-un caz, și în celălalt — 
o oprire mai îndelungată asupra tex
tului era poate neapărat necesară. 
De asemenea, extensiunea spontană 
a simbolurilor are loc de multe ori 
sub imperiu) unei ..euforii meta
fizice" și lasă mai puțin împlinite și 
realizate componentele, fie și adiacen
te, cu caracter moral pasional" 
general uman. Se practică însă 
poezia noastră, pe o scară
largă, „euforia metafizică" nu numai 
anevoioasă transmiterii, din 
unor imperfecțiuni, la urma-urmei 
naturale, ale stilului și limbajului, ci 
și prin orientarea fundamentală a 
figurației, care se Îndreaptă spre do
meniile exclusive ale subiectivității 
„pure". Nu depreciem principial și 
din capul locului acest fel de orien
tare, în care se tinde la exprimarea 
stărilor și mobilelor psihice radical 
individuale, subtile sau inefabile. Dar 
nu putem să nu observăm că în m- 
cest domeniu, atît din cauza evazivi- 
tății materiei simbolului însuși, cît

și din lipsa unei exprimări adecvate, 
rezultatele ne duc în fața unei lirici 
abandonate în voia unui proces de 
îngustare a conținutului sufletesc și 
a unei mari arbitrarietăți a expri
mării. Problema artistică a sesiză
rii robuste și substanțiale a realității 
prin simbol, ca și a comunicabilității, 
se îndepărtează în acest caz de orice 
posibilitate de rezolvare corespunză
toare și devine un permanent expe
riment. Este ușor să dăm exemple și 
in acest caz și le putem lua tot la în- 
tîmplare din masa producției poeti
ce a zilei. Un poet nu lipsit de ta
lent ne propune următorul simbol : 
„Brațele fluviilor te îmbrățișează cu 
ginduri abstracte / mările, oceanele, 
iți zdrobesc chipul / ca o slujnică 
stîngace oglinzile t în care voiai o 
imagine străină / o asceză împrumu
tată morminților". (Lăsăm la o parte 
insolitul plural din ultimul cuvînt al 
versurilor). Un alt poet, și el ne
lipsit deloc de talent, ne propune 
următoarele versuri care poartă chiar 
titlul de „Simbol" : „Cînd ceasurile 
aruncă apă I cînd roata de foc a zile
lor aruncă apa / dăruiesc zborului 
un simbol împotriva materiei / ți
nuturi mătăsoase in imperiul silei / 
ace prea putrezite, mătăsoase / cu- 
sind o rană putredă și mătăsoasă". 
începută promițător, intuirea obiec
tului și exprimarea se îndepărtează 
treptat de ținta lor și alunecă, dacă 
nu în arbitrar, într-un indeterminat, 
sesizabil, și încă numai intr-o oare
care măsură, doar prin contrastele 
de cuvînt.

Mersul poeziei noastre contempo
rane poate evita din plin, după noi, 
un anumit impas al liricii moderne — 
acela al unei simbolice a ambiguității 
care se topește în evazivitate, deve
nită adesea prea frecventă, cu coro
larul ei în ce privește dificultățile de 
comunicare. înclinarea evidentă pe 
care lirica contemporană românească 
o manifestă în general pentru sim
bolurile puternice și cuprinzătoare 
ale vieții și ale realității este con
forma cu natura epocii noastre în
noitoare și este corespunzătoare po
tențialului viguros de afirmare cultu
rală activă a poporului nostru. Ea re
prezintă. în mod evident, calea pe 
care poate avansa și mai departe liri
ca noastră. Orice poet adevărat își va 
propune, în primul rînd. să comunice 
cu contemporanii săi. să se adreseze 
sensibilității lor, să facă din simbolu
rile poeziei un mijloc de comunicare 
și nu o modalitate de încețosare, de 
pierdere a sensurilor comunicării. 
Simbolul este un mare ciștig al 
poeziei și el nu poate fi risipit prin 
gesturi evazioniste ori iraționale.

sau 
în 

toarte

cauza

• Z : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 3409) — 17 ; (seria de bi
lete 3473) - 20,15, PATRIA — 9 ; 
12 ; 15 , 18 ; 21. CAPITOL - 8,30 ; 
11 . 13.30 ; 16 : 18,30 ; 21.
• Căpitanul Florian : LUCEAFĂ
RUL - 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
• Vagabondul : BUCUREȘTI -
8.45 . 12,15 , 16.30 , 20. FAVORIT
- 9 ; 12.30 : 16 ; 19.30 ; VICTORIA
- 8.30 . 12 16 ; 19.30.
• Femeia să se teamă de băr
bat : FESTIVAL — 9 ; 11,15 ;
13,30 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Soarele alb al pustiului : LU
MINA - 9.30 11,30 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30. MOȘILOR - 15,30 ;
18 : 20,30.
• Ai grijă de Suzl : CENTRAL
- 9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,
• Amintiri bucureștene : CEN
TRAL — 18,15 ; 20.30, GRIVITA — 
18,15 : 20.15.
• Dreptul de a te naște : GRI
VITA - 9,30 ; 11,45 ; 16.
• Program pentru copii : —
DOINA — 10; 11.
• A trăi pentru a trăi : DOINA
- 12.15 : 15 : 17,45 , 20,30.
• Fumul : TIMPURI NOI —
9—20,30 In continuare.
• Omul din Sierra : FEROVIAR
- 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; IR,30 ; 
21. EXCELSIOR — 9 ; 11 ; 13,30 ;

POETUL
O privire în calen

dar mi-a strîns inima. 
Dacă trăia, Nicolae La
biș ar fi împlinit zi
lele trecute 35 de ani. 
Cel dus dintre noi, la 
21 de ani, într-o iarnă 
nebună, ar fi fost as
tăzi — și potrivit curge
rii pămîntești a timpu
lui — ceea ce timpul 
său interior îi confe
rise cu mult înaintea 
morții încă, un bărbat.

Cu “ .
ratat o șansă ; de pu
ține 
cîte ?
mii s-a zămislit acel 
aliaj nenumit, de ne
conceput aproape, din
tre bronzul grav din 
care se toarnă clopo
tele ce adună în a- 
gora pe cetățenii po
lisului și lacrima de 
funigel, inefabila 
ripă celestă a poetu
lui. Unul dintre aceste 
aliaje, drămuite după 
legea numărului de 
aur, s-a numit Nicolae 
Labiș.

Și a plecat și prin
tre noi a rămas ne
voia de Nicolae Labiș. 
Este cutremurătoare a- 
ceastă prezență prin 
lipsă a Iul ; sînt sigur 
că este ultimul lucru 
pe care ar fi vrut să 
ni-1 dea. împotriva 
vrerii lui ni l-a dat și. 
în clipe ca acestea, 
simțim că Labiș nu 
este ; dureros, acut, 
inexorabil.

îi era proprie lui 
Labiș comuniunea in
timă. fuziunea orga-

Labiș, poezia a
ori — oare de 
— în vetrele lu-

a-

nică dintre ființa lui și 
marxism. Labiș era una 
cu cele mai înaintate 
forțe, privirea lui răz
batea peste ani ; poe
tul ridica la putere 
tensiunea interioară a 
cetățeanului și, în e- 
□icentrul seismelor pla
netei, a înălțat un ne- 
sfîrșit imn de încre
dere în viitorul fcomu 
nist. Un real imn. mar
cat de Optimismul 
grav, singurul valabil 
al celor care „au vă
zut Idei". Poet comu
nist, Labiș avea repere 
sigure pentru Timp, și 
ele erau Timpul ade
vărat. Pe cadranul său 
interior băteau întot
deauna orele istoriei.

Iși legase viața, o- 
dată pentru totdeauna, 
de cauza Partidului Co
munist Român : „A-
'.easta-i marea-ți forță . 
faci clopot de argint / 
din inimile noastre, 
ori tunuri pe crenele, / 
dur aliaj în care eu 
recunosc distinct / pă
rinții mei, iubirea și 
visurile mele. / Nu ră- 
zimat in cîrja metafo
relor fade, / ci drept, 
din zare-n zare, sub 
ceru-mpurpurat, / cres
cute larg in suflet cîm- 
piile baladei / cu pași 
definitivi mi-ai măsu
rat". (Partidului). Iu
bea patetic țara, po
porul, pămîntul româ
nesc — textură perenă 
a tuturor poemelor 
sale. Explicit și impli
cit, Labiș s-a conside
rat angajat total în

marea bătălie pentru 
ridicarea țării. Angaja
rea sa poetică și anga
jarea sa umană s-au 
aflat întodeauna în 
consonanță. Este și a- 
ceasta una din marile 
lecții pe care ni le-a 
lăsat Nicolae Labiș.

Scria Călinescu în 
Viața lui Mihai Emi- 
nescu : „Ape vor seca 
in albie, și peste locul 
îngropării sale va ră
sări pădure sau cetate, 
și cite o stea va ves
teji pe cer in depăr
tări, pină cînd acest 
pămint să-și strîngă 
toate sevele șl să le 
ridice în țeava subțire 
a altui crin de tăria 
parfumurilor sale."

în decembrie 1935, in 
satul numit Mălini, 
cale de o zi de locul 
nașterii lui Mihai E- 
minescu, răsărea țeava 
subțire a unui nobil 
crin. Dar soarta l-a 
retezat. Aproape de ră
dăcină.

Ni-1 amintim pe La
biș — și ni-1 vom a- 
minti întotdeauna — nu 
în ziua aceea nefi
rească a trecerii lui 
dintre cei vii ; ci în 
ziua cind, o dată pe an. 
planeta mai trece prin 
locul unde s-a aflat 
cînd el s-a născut. Așa 
este firesc — pentru 
toți marii poeți, partea 
nobilă a ființei noastre.

MOSCOVA 10 -
Corespondentul Ager- 
pres Laurențiu Duță 
transmite : Turneul în 
Uniunea Sovietică al 
orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat 
din Cluj a debutat cu 
un concert care a avut 
loc în sala mare a 
Conservatorului Ceai- 
kovski din Moscova.

în fața unui nume
ros public, orchestra a 
interpretat, sub ba
gheta dirijorului Emil 
Simon, cunoscute pie
se muzicale, printre 
care „Concertul pen
tru orchestră de coar- 
ie“ de Sigismund To- 
iuță, „Preludiu la

după-amiaza unui 
faun" de Claude De
bussy, „Daphnis și 
Chloe" de Maurice Ra
vel. „Simfonia spa
niolă" de Edouard 
Lalo.

La cererea Insisten
tă a publicului, orches
tra a interpretat „Rap
sodia I" de George 
Enescu.

La concertul inau
gural au participat 
V. I. Popov, adjunct 
al ministrului culturii 
al U.R.S.S., reprezen
tanți ai unor uniuni 
de creație sovietice, 
oameni de artă și cul
tură din Moscova.

Moscova
Publicul a aplaudat 

îndelung măiestria in
terpretativă a orches
trei și a solistului Ște
fan Ruha, artist emerit 
al Republicii Socialiste 
România.

Ziarul „Vecernaia 
Moskva" scrie că „Mă
iestria interpretativă a 
muzicanților merită 
înaltele aprecieri ale 
multor dirijori și so
liști de renume". La 
rîndul său, „Moskov- 
skaia Pravda" afirmă 
că „acest colectiv, 
creat în 1955, este 
unul dintre cele mai 
bune din România 
socialistă".

EXPOZIȚIE CORNEllll BABA EA NEW YORK
NEW YORK 10. Co

respondentul Agerpres 
Constantin Alexan-
droaie, transmite: Cu
noscutele „Galerii
Hartman", de pe Madi
son Avenue — găzdu
iesc începînd de la 9 
decembrie, expoziția 
pictorului român Cor- 
neliu Baba. în sala 
principală a galeriilor 
sint expuse 30 de pic
turi și o serie de acua
rele. „Maternitate". 
..Țărani", „Stradă", 
„Peisaj", „Anemone"

și portrete — subiecte 
preferate ale picto
rului — împodobesc 
pereții sălii, atrăgînd 
interesul și prețuirea 
vizitatorilor. Directo
rul galeriilor, Roland 
Hartman, definea crea
țiile artistului român 
„o explozie a fru
mosului înălțat spre 
piscurile marii arte". 
„Corneliu Baba, ne 
declara domnia sa, este 
un artist desăvîrșit. A- 
ceastă vibrantă expo
ziție îl va consacra și

pe meleagurile noas
tre, transmițînd mesa
jul artei sale, atît de 
profundă, milioanelor 
de iubitori ai artelor 
frumoase din țara 
noastră".

La vernisajul expo
ziției, care va rămîne 
deschisă timp de două 
săptămîni. au luat par
te oameni de artă și 
cultură, profesori uni
versitari, ziariști ai co
tidienelor locale și ma
rilor agenții de presă, 
un numeros public.

A APARUT

Georqe-Radu 
CHIROVICI

„s Aptă Ml na 
culturală a Capitalei"

A apârut „SAPTAMÎNA culturală a CAPITALEI” într-o serie nouă, 
cu un număr sporit de pagini.

Din sumarul primului număr : „Regele Lear față cu critica”, „Bie
nala artiștilor plastici”, cronici interne, de film și teatru, versuri, ur. 
banistică. modă, sport, bridge. Tncepînd cu acest număr se inaugu
rează seria de scrisori și memorii din „ARHIVA regală"

La chioșcurile difuzării presei puteți cere noua serie a „Săptă- 
mînii culturale a Capitalei"

Redactor-șef : EUGEN BARBU.

16 Î 18,30 : 21. MELODIA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 , 16 ; 18,30 ; 20.45, MO
DERN — 9 ; 11,15 ; 13.30 : 16 : 18,15 ; 
20,30.
• Melodii nemuritoare — 9 ;
10,39 . 12,30 ; 14,30. Melodii prefe
rate — 16,30; 18,45, Marile ma
nevre : - 21 CINEMATECA (sala 
Union).
•De șapte ori șapte : COSMOS 
- 15,30 ; 18 ; 20.15.

cinema
• Cadavrul viu : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE - 16 ; 19.
• Medicul de la asigurări : BU- 
ZEȘTI - 15,30 ; 18 ; 20.30.
• Ultimul Mohican : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare, RAHO
VA - 15.30 ; 17.45 ; 20,15.
• King Kong evadează : BU-
CEGI — 10,30 ; 16 ; 18 ; 20,30, DRU
MUL SĂRII — 15,30 ; 17,45 ; 20,
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
ARTA — 15.30 ; 18 ; 20,15.

• Unghiul de cădere s UNIREA
- 16 . 19.15.
• Tn umbra coltului : LIRA —'
15.30 ; 18 ; *----
• Paria :
17.45 ; 20.
• Dcpaite
COTROCENI 
VIITORUL -
• 100 de carabine : PACEA —
15.45 . 18 : 20.15. MUNCA - 15.30 : 
18 : 20.13
• Călugărița din Monza : FLO- 
REASCA — 15,30 ; 18 ; 20.30.
• Soarele vagabonzilor : CRÎN-
GAȘI — 16 ; 18 ; 20.
• Răzbunarea Sfîntului : GLO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30. AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 , 18 : 20,15, TOMIS —
9—15.45 tn continuare ; 18 ; 20,15 
FLAMURA — 9 : 11,15 : 16 : 18,15 ; 
20,30.
• Fantasme : MIORIȚA - 
11,15 : 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.
• Vînătoarea de vrăjitoare : 
POPULAR — 15.30 ; 18 ; 20,15.
• Htbernatus: FLACĂRA —
15.30 , 18 ; 20,15.
• Sentința : VITAN — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• In arșița nopții : PROGRESUL
- 15,30 : 18 ; 20,15.

20,15.
FERENTARI

de lumea dezlănțuită : 
" - 14.30 ; 17.15 ; 20.

16 : 19,15.

9 :

17,00 Deschiderea 
școală, în 
Ministerul 
• Limba și

18,50 Revista economică TV.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector.
20.15 Film artistic : „Pașa" — pro

ducție a studiourilor fran
ceze.

21,35 Recitalul tinerilor muzicieni 
Violonista Victoria Bașta și 
baritonul Nicolae Constanți- 
nescu.

22,00 Telejurnalul de noapte.
22.15 Laureați ai concursului de 

muzică ușoară „Tinere spe
ranțe» — Brăila : Elena Dur
bacă, Georgeta Mocanu, Cor
nelia Badiu.

22.30 Hochei pe gheață : U.R.S.S.— 
Cehoslovacia (repriza a Il-ah 
înregistrare de la Moscova

23,00 închiderea emisiunii.

t
emisiunii. Tele- 
colaborare cu 
Invățămîntului 

_ literatura româ
nă, clasa a XII-a. Nuvela 
Istorică de la Negruzzi la 
Odobescu • Chimie, clasele 
VIII-XII. Legătura ionică. 
Proprietăți ale combinațiiloi 
ionice • Biologie : Bacteriile. 

18,00 Căminul. Din cuprins • • „A- 
cum 2000 de ani și azi". Maxi
me, proverbe, învățături. Co
mentează Virgil Cândea 
• Moda • Un magazin în 
care știi ce cumperi : „Far
mec". Prezintă Sanda Toma

ȘCOALA CHIMIȘTILOR
(Urmare din pag. I)

S-a relevat atunci adevărata voca
ție a vechiului, a primului combinat 
chimic, cel de la poalele Făgărașu
lui, vocația de sever și exigent pro
fesor, de specialist autorizat. Combi
natul chimic Victoria nu poate riva
liza cu coloșii tineri și viguroși ai 
Moldovei și Olteniei. Realizează, în 
schimb, o „producție" mult mai sub
tilă și de o importanță nu mai mică, 
o producție de inteligență vie, dina
mică — cea a zecilor și sutelor de 
ingineri, tehnicieni, muncitori cu 
înaltă calificare — care, solicitați 
fiind să-și aducă o contribuție la pu
nerea in funcțiune a noilor obiective 
ale petrochimiei — au sădit cunoș
tințe solide, deprinderi de activitate 
industrială severă, ordonată, proas
peților pătrunși în perimetrele teh
nice.

— Specialiștii noștri sînt adevărați 
călători, fiind continuu solicitați de 
celelalte combinate, îmi spunea ingi
nerul Dumitru Ruja, șeful serviciu
lui control tehnic. Nu exagerez, afir- 
mînd că aproape nu există cadru cu 
înaltă calificare in domeniul petro
chimiei care să nu fi trecut prin com
binatul nostru.

Maiștri chimiști ca Gheorghe Cucu, 
Mircea Peicu sau Victor Dalseno (de 
la secția de nitroceluloză) au parti
cipat practic la punerea în funcțiune 
a tuturor combinatelor chimice din 
țară. Au trăit, alături de constructori,
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• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Festival Beethoven. 
Dirijor : Otto Gerdes (R.F. a Ger
maniei) — 20.
• Opera Română : Tosca — 19,30.
• Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 19.30.
• Teatru! Național „I. L. 
giale" (sala Comedia) : 
Lear — 20 ; (sala Studio) i 
meie cu bani — 20.
• Teatrul de Comedie : 
publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20.
• Teatrul Mic : Prețul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30 ; 
(sala Studio) : Năzdrăvanul occi
dentului — 20, Cercul Morții (la 
Casa studenților) — 20.
• Teatrul Gluleșt! : Geamandura 
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" t Co
moara din insula piraților — S, 
Eminescu șl Veronica — 16.
• Studioul „Casandra" al Insti
tutului de teatru : Divertisment 
•70 — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
ctntec — 17, Nocturn III — 21,36, 
(sala din str. Academiei) : Căluțul 
cocoșat — 17.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didlnel 
— 19,30.
• Teatru! satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30, (sala Victoria) : 
Sonatul Lunii — 19,30.
• Circul „Globus" : Star Circus 
>7» - 19.30.
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Simplu povestită. Moar
tea lui Ipu spune următoa
rele ; un soldat din gar
nizoana germană a unui sat 
transilvănean, în timpul ce
lui de-al II-lea război mon
dial, este găsit mort și ofi
țerii germani cer notabili
tăților salului (primar, po
pă. notar, doctor etc) pe 
vinovat, cu amenințarea că 
altfel vor fi executați ei. A- 
ceștia se decid să procure 
un vinovat și tranzacțio- 
nează chestiunea cu Ipu, 
un fel de nimenea al 
satului, care cere în schim
bul morții sale pămînt pen
tru rudele care-i rămin in 
viață. Tranzacția se înche
ie și Ipu. care s-a pregătit 
de moarte, așteaptă o exe
cuție ce nu va mai avea 
loc : nemții au fugit din 
sat. în stil de proces ver
bal se pierd insă straturi
le de sensuri și de proble
me ale acestei scurte na
rațiuni. Nimic mai contra
dictoriu decît titlul nuvelei 
și afirmația că Moartea lui 
Ipu ar fi o istorie de răz
boi : Ipu nu moare și războ
iul nu se vede in formele 
sale spectaculoase pe nică
ieri. Și cu toate acestea, nu
vela e una despre război și 
Ipu moare într-un fel în fi
nalul acestei povestiri. De
cizia autorului e de a nu 
se mai opri la suprafața 
faptelor, ci de a merge din
colo de coaja loc. Viziunea 
e stendhaliană. Războiul nu 
e numai ciocnire grandioa
să de arme și armate, ci și 
un eveniment cu consecin
țe mai puțin spectaculoase. 
Credincios peisajului uman 
din Setea, Titus Popovici 
își propune să studieze con
secințele războiului tn ace
lași mediu. Frontul e depar
te șl. de fapt, nu se întîtri
plă nimic. Un copil desco
peră In cîmp cadavrul 
neamțului mort și după

aceea se duce la pescuit cu 
Ipu. în zăvoi ei se ioacă 
de-a războiul, cu arme ade
vărate, Ipu mai are încă 
ingenuitatea copilăriei, apoi 
prind la baltă somnul cel 
mare, din care Ipu taie bu
căți și le împarte garnizoa
nei nemțești, care mai 
cere, ca pomană de sufletul 
mortului întins în curtea 
primăriei. Soldații și oame
nii sînt împreună ca și cînd 
n-ar fi război și bocitoarea

la tare mai puțin liniară. De 
ce plînge Ipu 1 Iată proble
ma pe care o pune proza
torul cititorilor săi.

Moartea lui Ipu e extrem 
de interesantă prin cumu
lul de teme pe care le dez
voltă simultan. Mai întîl 
este tema crizei psihologice 
puberale : cel ce povestește 
totul prin prisma sa este 
un copil, prietenul lui Ipu 
care, aflat în plină criză de 
creștere, are apetențe și

tema biologică a cărții. Ti
parul sufletesc al eroului 
conduce către alte două 
teme : cea a refuzării unui 
mediu sufocant și, apoi, 
cea a refugiului in natură. 
Titus Popovici continuă să 
rămînă prozatorul rebeliu
nii adolescenței. Un me
diu sufocant interzice ela
nurile tinărului și acesta 
se revoltă. Străin între ai 
săi, Andrei Sabin este un 
astfel de revoltat. Un caz

note de lectură • note de lectură

Titus POPOVICI

„Moartea lui lpu“
satului plînge mortul străin 
ca pe un localnic, cu ace
leași vorbe. Seaca la popă 
are loc praznicul în care 
micile notabilități înspăi- 
mîntate propun lui Ipu ciu
datul tirg. după ce doctorul 
a Încercat să-1 convingă că 
oricum e atît de bolnav îneît 
moartea lui e inevitabilă. 
Ipu cere pămint și acte le
gale pe numele fratelui și 
soției sale și notarul le 
face. Viitoarea victimă bea 
și se pregătește de moar
te în tăcere, dar în zori 
află că sacrificiul său nu va 
mai avea loc. Ipu nu se 
bucură, ci plînge. Iată o re-

reacțil caracteristice. Titus 
Popovici urmărește cu pri
cepere psihologia cu totul 
specială a intrării în adoles
cență a unui copil orfan, 
crescut de rude, care și-a 
găsit un unic prieten în 
cel mai urit și des
considerat om din sat. 
O stare de excitație și de 
cruzime caracterizează gîn- 
durl'.e și gesturile sale. 
Este ceea ce ne face să 
credem că cel ce a supri
mat pe neamț, cu ajuto
rul unei seceri, este chiar 
acest inocent copil aflat la 
granița dintre copilărie și 
adolescență. Aceasta e

special, care ilustrează însă 
același conflict, este tragi
cul sfîrșit al lui Iezechil 
a cărui tentativă de a pă
răsi clanul familial, care-1 
stingherește, se termină în 
moarte. Prietenul Iui Ipu, 
neiubit de părinții săi a- 
doptivi, a avut vreme să-i 
privească cu detașare : le 
cunoaște ticurile, ascunzișu
rile, obiceiurile urîte, îi dis
prețuiește. El caută în a- 
fara familiei ceea ce a- 
ceasta nu i-a dat niciodată. 
Prietenia sa cu Ipu e sem
nul noii sale legături, a pu
terii sale secrete. Ipu e un 
ins legat de cosmos, in fe

lul personajelor sadoveniene 
și folkneriene, un „portar" 
al grădinii fericite care se 
întinde în afara satului, lin
gă natură. Existența lui Ipu 
nu e socială : el poate de
veni cineva în momentul în 
care i se propune să moa
ră. Tema refuzului me
diului se îmbină cu cea a 
caricaturizării filistinilor 
surtucari rurali de la praz
nicul dinaintea execuției. 
Dacă mediul nu ar fi cel 
rurai, comparația cea mai 
edificatoare ar fi cu Roma
nul Iui Mirel de Anton Hol- 
ban Și acolo există un a- 
dolescent, care e incomo
dat de sine și incomodează 
pe alții, complet nemulțu
mit de cei din jurul său 
pe care-i privește cu o su
perioritate totală. Mai ales 
în tendința către zugrăvi
rea bestialei poltronerii, a 
animalității gesturilor lor, 
se aseamănă Moartea lui 
Ipu cu Romanul lui Mirel.

Tema cea mare care le 
înghite pe toate, redîndu- 
ni-le cu semnificații am
plificate, este cea a războ
iului Dacă n-ar fi răz
boi nimic n-ar lua for
me atît de paroxistice, 
cum sînt ciudatul ospăț și 
ciudata tranzacție a nota
bilităților cu Ipu. Și psiho
logia copilului e invadată 
de război. El se joacă cu 
arme adevărate de-a răz
boiul. Aleargă cu sabia ’n 
mină după curcanul ce tre
buie sacrificat. Complexul 
său de superioritate e jus
tificat.

Finalul ne oferă altă 
temă, aceea a întîmplării 
absurde care poate degra
da și tragicul și sublimul. 
Finalul este grotesc : bă- 
trînul care se pregătește 
să moară plînge : i s-a ră
pit unica șansă de a ti 
considerat, în sfîrșit. om.

Am insistat asupra tutu
ror acestor problematici 
interferate și implicite pen-

tru că a condensa într-un 
spațiu atît de mic, cît e 
cel al nuvelei Moartea lui 
Ipu, atitea destine și sem
nificații este dovada unei 
abilități de prozator puțin 
obișnuită. Titus Popovici 
a rămas la una din temele 
sale preferate, rebeliunea 
adolescentă, dar materia 
e sondată și exploatată în 
toate sensurile. E foarte 
greu de spus care e tema 
centrala în moartea lui Ipu. 
Toate sînt tratate la egală 
importanță ca spațiu și a- 
dincime și de fapt nu pot 
fi despărțite una de alta, 
cum facem noi aici. Mina e 
și aici a romancierului, care 
lucrează la dimensiuni mari 
de frescă, dar e atent cu 
detaliile. Deși are autono
mie, nuvela pare a fi scoa
să dintr-un tablou mult mai 
bogat. Finalul ei este un 
final deschis : acțiunea con
tinuă cu și fără voia au
torului: notabilii s-au sal
vat, dar Ipu n-a murit și 
pe deasupra actele pentru 
trecerea pămîntului în alte 
mîini sînt făcute. Ce se ’a 
întîmpla ? Perspectiva e a 
romancierului care constru
iește destine cu mare am
plitudine. Sporul e de a- 
dîncime. Faptele nu se mai 
petrec liniar, oamenii sînt 
mai crispați, mal tragici în 
viziunea de acum a pro
zatorului. Situațiile sint nu 
de DUține ori grotești, ca în 
acel dramatic final al bă- 
trînului care pierde ocazia 
de a fi demn.

Remarcabila nuvelă Moar
tea lui Ipu, prin interme
diul căreia ne intîlnim după 
o lungă tăcere cu proza 
lui Titus Popovici, ne arată 
că prozatorul nu și-a pără
sit uneltele, nici temele 
predilecte, dar că Ie con
templă dintr-o perăpectivă 
mai adîncă, cu mijloace 
noi' de sondaj.

M. UNGHEANU

clipele grele de tensiune ale probe
lor tehnologice și emoția analizării 
calităților primelor produse, verdict 
care se referea și la ei. la munca lor 
de săptămîni și luni aici, în noile ce
tăți ale chimiei.

— Considerăm că avem în conti
nuare obligația de a veni cu expe
riența noastră în sprijinul noilor 
combinate, pentru asigurarea dema
rării și funcționării lor ireproșabile, 
îmi spunea maistrul mecanic Anton 
Mihăiescu.

Nu erau simple vorbe ocazionale, 
ci un crez al specialiștilor din orașul 
Victoria, încrederea în vocația lor 
pedagogică. Dumitru Mihăiescu, bă
iatul maistrului, a ajuns inginer chi
mist. O vreme a lucrat aici, apoi a 
plecat la Iași, părăsind orașul în care 
copilărise, munții pe care-i îndrăgise, 
îl chema la Iași noua fabrică de 
mase plastice, recent pusă în func
țiune, „setea" de specialiști cu înaltă 
calificare c. se făcea acut simțită. îl 
atrăgea irezistibila vocație de profe
sor sădită de tatăl său, de specialiștii 
a căror activitate de pionierat fer
tilizase în urmă cu peste două de
cenii aridul spațiu de la poalele 
Făgărașilor.

Ar fi greșit, unilateral, să se creadă 
că marele combinat se remarcă în 
contextul Industriei noastre chimice 
exclusiv prin succesivele promoții 
de specialiști cu înaltă calificare pe 
care le formează. Cu utilaje nu din
tre cele mai noi (combinatul se află 
în prezent într-o fază de moderni
zare ce va dura cîțiva ani) se ob
țin produse cu indici de calitate 
înalți. Ceea ce presupune o cunoaște
re „intimă" a sus-amintitelor utilaje, 
a posibilităților lor. De altfel, în 
anul în curs, nici un beneficiar n-a 
făcut o plîngere privind calitatea 
unui produs fabricat și livrat de com
binatul din orașul Victoria. (Iar prin
tre beneficiari se numără nu numai 
industriile noastre farmaceutică, chi
mică, de mase plastice, de lacuri și 
vopsele, ci și unele firme de prestigiu 
din Olanda. Austria. Anglia, R.F. a 
Germaniei. Ungaria. Iugoslavia).

în viitorul cincinal, producția de 
formaldehidă se va dubla, iar cea de 
clei ureo-formaldehidic se va tripla, 
urmînd totodată să intre în fabrica
ție o nouă serie de rășini și schimbă
tori de ioni. Toate aceste sporuri 
substanțiale de producție se vor rea
liza mai puțin prin crearea sau ex
tinderea unor secții, ci mai ales prin 
exploatarea cît mai eficientă a insta
lațiilor existente și prin îmbunătăți
rea tehnologiei de fabricație. Ceea ce 
mi se pare a constitui o nouă con
firmare a nivelului profesional atins 
de colectivul combinatului, a vitali
tății sale.

...Am părăsit orașul Victoria într-o 
seară rece și senină. Orășelul aprindea 
mii de lumini în noapte. Munții, cu 
crestele și versanții acoperițl de pri
ma zăpadă, nu se mai zăreau. Le 
ghiceai prezența apropiată doar după 
aerul rece și vîntul mirosind a lapo- 
viță și ninsoare. într-o margine, des- 
picînd întunericul — silueta străluci
toare a combinatului chimic, disti- 
lînd harnic, distilînd fără încetare, 
cu un zgomot surd, sevele pămîn
tului. Și am întrezărit atunci o ima
gine neobișnuită, imaginea unor 
„conducte" ce porneau peste munți 
spre Craiova și Tr. Măgurele, spre 
Borzești șl Roznov, spre Tg. Mureș 
și Iași, ca o uriașă instalație de vase 
comunicante prin care circulă o altă 
sevă : a experienței, a inteligenței și 
a pasiunii profesionale, sevă dăruită 
cu generozitate marilor combinate 
mai tinere ivite pe harta țării. în 
ritmul lor viu se simte și pulsul 
acestui colectiv mai vîrstnic, dar nici
odată îmbătrînit, plin de energii șt 
elanuri, hotărit acum, in pragul unul 
nou cincinal, să contribuie cu același 
entuziasm și aceeași pricepere la 
dezvoltarea industriei petrochimice, 
la înflorirea economiei socialiste.
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întoarcerea de la Fraga a delegației 
Colegiului Central de partid

Joi la amiază s-a înapoiat de la 
Praga delegația Colegiului Central 
de partid de pe lingă C.C. al P.C.R., 
condusă de tovarășul Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Colegiului Central de partid, care la 
invitația Comisiei centrale de control 
și revizie a P.C. din Cehoslovacia a 
făcut o vizită de schimb de experien
ță în R.S. Cehoslovacă.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Miron Constantinescu. mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Simion Bughici,

Sosirea unei delegații de activiști 
ai Partidului Comunist din Cuba
Joi la amiază a sosit la București 

o delegație de activiști ai Partidului 
Comunist din Cuba. care, la invi
tația C.C. al P.C.R.. va face o vizită 
pentru schimb de experiență în tara 
noastră. Delegația este formată din 
Antonio Argamasilla Puga și Alberto 
Rodriguez Sanchez, membri ai Co
mitetului de partid al provinciei 
Havana.

Adunare consacrată 
„Zilei drepturilor omului"

Sub auspiciile Asociației de drept 
internațional și relații internaționale 
— A.D.I.R.I. — joi după-amiază a 
avut loc în Capitală o adunare con
sacrată împlinirii a 22 de ani de la 
proclamarea de către Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a „Declarației Uni
versale a Drepturilor Omului".

Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
cadre didactice din învățămîntul su
perior, cercetători din domeniul ju
ridic, studenți.

Manifestarea a fost deschisă de 
prof. dr. docent Mihail Ghelmegea- 
nu. Tn continuare dr. Aurel Cristes- 
cu a reliefat în cuvîntul său nume
roasele acțiuni întreprinse de către 
O.N.U. pentru traducerea in fapt a 
principiilor cuprinse în documentele 
care privesc apărarea drepturilor o- 
mului. Vorbitorul a subliniat, de ase
menea, aportul constructiv al țării 
noastre la crearea unui climat inter
național de înțelegere și respect mu

O hotărîre a Consiliului de Miniștri 
Reducerea prețurilor la foile de polietilenă 

de inaltă presiune destinate agriculturii
Printr-o recentă hotărîre, Consiliul 

de Miniștri a aprobat reducerea pre
țurilor cu ridicata ale Întreprinderii 
la foile de polietilenă de înaltă pre
siune, destinate agriculturii. Astfel, 
prețul unei tone de astfel de pro
duse a fost redus cu 6 750 lei. Prezen
ta hotărîre vine în sprijinul unități
lor agricole care cultivă legume tim
purii în solarii.

în același timp, hotărîrea prevede 
ca Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii, prin întreprinderile sale de a- 
provizionare, să organizeze colecta
rea foilor de polietilenă uzate in 
scopul reprelucrării acestora. Pentru

Conferința națională 
de genetică animală

Sub egida Academiei de Științe A- 
gricole și Silvice, joi dimineața au 
început în Capitală lucrările primei 
Conferințe naționale de genetică ani
mală. Participarea la această mani
festare științifică a numeroși specia
liști — biologi, medici, ingineri agro
nomi și zootehnicieni, care își des
fășoară activitatea în institute de cer
cetări și stațiuni experimentale, în 
institute de învățămînt superior, sau 
direct în unități productive — pune 
în evidență interesul de care se bucu
ră astăzi cercetările fundamentale de 
genetică și efectele economice ale a- 
cestora. De asemenea, prezența unor 
oaspeți din Uniunea Sovietică și 
Franța, specialiști de renume în a- 
cest domeniu, oferă participanților 
prilejul unui cuprinzător schimb de 
experiență și idei.

Lucrările consfătuirii au fost des
chise de acad. Ștefah Milcu, vicepre
ședinte al Academiei Republicii So
cialiste România, care a adus parti

Alături de marile anchete sociale, 
de cuprinzătoarele documentare, ală
turi de ghidul sănătății, ghidul țărilor 
lumii, ghidul circulației rutiere, alături 
de zeci de alte titluri - în

ALMANAHUL SClNTEIA 1971
veți găsi și un cuprinzător

BREVIAR JURIDIC
Un „avocat" la dispoziția dumnea
voastră, un avocat care, în 72 de 
capitole, vă dă cele mai autorizate, 
cele mai competente sfaturi în legă
tură cu legile și prevederile legale de 

cel mai larg interes.

Tot ce dorifi să știți în legătură cu ac
tele de stare civilă, impozite și taxe, pen
sii și ajutoare, pașapoarte, legislația 
muncii etc.

ALMANAHUL SClNHIA 1871
se găsește la chioșcuri și librării

432 de pagini

Aveți do rs&sl- 
vtri probleme de 
7 AXE, PENSII. 
«>NTRAVENlil. 
Litigii ickX 
—W?—

vicepreședintele Colegiului Central 
de partid, de membri ai colegiului și 
activiști de partid.

A fost de față Anton Kamenicky, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.S. Cehoslovace la București.

★
La plecarea din Praga, pe aeropor

tul Ruzyne, au fost prezenți Milos 
Jakes, președintele Comisiei Centrale 
de control și revizie a P.C. din Ceho
slovacia, Vaclav Hajek, vicepreședin
tele acestei comisii, precum și Ion 
Obradovici, ambasadorul României 
la Praga.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost intîmpinată de tova
rășii Constantin Mindreanu. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.. și 
Marin Rădoi, secretar al Comitetu
lui Municipal București al P.C.R.. de 
activiști de partid.

Erau de față membri ai ambasadei 
Republicii Cuba la București.

tual între state, la statornicirea unor 
relații care să înlesnească înfăptui
rea aspirațiilor întregii omeniri spre 
progres economic și social.

Directorul Centrului de informare 
al O.N.U. la București, Sayed Abbas 
Chedid, a adresat adunării un cu- 
vînt de salut, menționînd contribu
ția prețioasă adusă de România in 
cadrul O.N.U. la promovarea și res
pectarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, înscrise in 
Carta Organizației.

★
Sub auspiciile aceleiași asociații și 

ale facultății de drept a Universității 
..Babeș-Bolyai" a avut loc joi, la Clu
bul Casei universitarilor din Cluj, 
un simpozion pe tema „Declarația 
drepturilor omului și cetățeanului".

Au vorbit doctorul în științe Ion 
Voicu, director în Ministerul Afaceri
lor Externe, și conf. univ. dr. Gheor- 
ghe Boboș, de la facultatea de drept 
din localitate. (Agerpres) 

a stimula pe membrii cooperatori să 
recupereze materialele folosite, coo
perativele agricole de producție vor 
putea acorda acestora o cotă parte 
ajungînd pînă la 30 la sută din va
loarea foilor predate.

Potrivit prevederilor Hotăririi, Mi
nisterul Industriei Chimice urmează 
să ia măsuri în vederea stabilirii unor 
soluții care să asigure o rezistentă 
sporită foilor de polietilenă destinate 
agriculturii.

Ca urmare a reducerii prețului la 
foile de polietilenă, producătorii de 
legume timpurii vor obține mari eco
nomii.

cipanților salutul acestui înalt for 
științific. Au rostit, de asemenea, 
cuvinte de salut, prof. Nicolae Gio- 
san, președintele Academiei de Ști
ințe Agricole și Silvice, Ion Moldo
van. adjunct al ministrului agricul
turii și silviculturii, prof. dr. Nicolae 
Teodorescu, președintele Comitetului 
de organizare a conferinței, acad. B. 
Astaurov, președintele Societății ge
neticienilor și selecționatorilor din 
U.R.S.S., și dr. L. Ollivir, de la De
partamentul de genetică animală din 
Jouy-en-Josas — Franța.

Prin cele peste 100 de comunicări 
ce urmează a fi prezentate în decurs 
de trei zile, participanții la această 
manifestare științifică vor fi infor
mați pe larg asupra unor probleme 
actuale de genetică teoretică, experi
mentală, clinică și metodică. Mai 
mult de jumătate din numărul comu
nicărilor se referă la aplicațiile ge
netice în zootehnie.

(Agerpres)
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VIZITA DELEGAȚIEI UNIUNILOR
PROFESIONALE DIN R. P. ALBANIA

Convorbiri la Consiliul Central al U.G.S.R.
Joi dimineața, la sediul Consiliului 

Central al U.G.S.R., au început con
vorbirile între delegația Uniunilor 
Profesionale din R. P. Albania și 
conducerea Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România.

La convorbiri au participat tova
rășii Rita Marko, președintele Con
siliului Central al U.P.A., conducăto
rul delegației, Qimo Kocani, membru 
al Prezidiului Consiliului Central al 
U.P.A., Shega Asabella, președintele 
Consiliului regional al sindicatelor 
din districtul Gjirocaster, Murat Hita, 
președintele Comitetului sindicatului 
de la Rafinăria din Fieri, și Filip 
Kota, șeful secției Relații Internațio
nale al Consiliului Central al U.P.A.

Din partea U.G.S.R. au luat parte 
tovarășii Florian Dănălache, preșe
dintele Consiliului Central al U.G.S.R., 
Constantin Drăgan, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., Ion Cotoț și Nicolae Gavri- 
lescu, secretari ai Consiliului Central,

Cronica zilei«ESEaKMenSfflHBHMI
Delegația Ministerului Invățămîn- 

tului, condusă de ministrul Mircea 
Malița, care a întreprins o vizită în 
Iugoslavia la invitația președintelui 
Consiliului Federal pentru învăță
mînt și cultură din R.S.F. Iugosla
via, Vukașin Miciunovici, s-a înapo
iat. joi la amiază, in Capitală.

In timpul vizitei, ministrul român 
a fost primit de Mișo Pavicevici, vi
cepreședinte al Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia. în cursul 
convorbirii purtate cu acest prilej, 
la care au asistat Vukașin Miciuno
vici, președintele Consiliului federal 
pentru învățămint și cultură, și am
basadorul României în Iugoslavia. 
Vasile Șandru, au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea formelor 
de cooperare în domeniul educației, 
școlii și învățămîntului universitar, 
relevîndu-se bunele rezultate obținu
te pînă în prezent, pe acest tărim 
Ministrul român a avut, de aseme
nea, întrevederi cu reprezentanți ai 
conducerii învățămîntului din Croa
ția, Slovenia și Serbia, a purtat con
vorbiri la Vecile Executive ale aces
tor republici și a vizitat universitățile 
din Belgrad, Ljubliana și Zagreb, 
școli profesionale, tehnice și diferite 
instituții de cultură iugoslave.

★
Joi a părăsit Capitala delegația 

Uniunii Ziariștilor din R.D. Ger
mană, care, la invitația Uniunii Zia
riștilor din Republica Socialistă 
România, a efectuat c vizită in țara 
noastră. Din delegație au făcut parte 
Harri Czepuck, președinte, și Osmund 
Schwab, secretar general al uniunii.

★
Joi dimineață a plecat la Paris 

Adrian Dimitriu. secretar general al 
Asociației juriștilor din Republica 
Sojalistă România, pentru a participa

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Aseară la baschet, în „Cupa campionilor europeni"

Dinamo a pierdut din nou
• Politehnica București învinsă la Solia

Avind in vedere avantajul cu 
care au ciștigat la Sofia acum o 
săptămină (82—56), dar mai ales vă- 
zindu-i cum joacă, credem că nici 
unul dintre spectatorii aflați aseară 
in sala Floreasca nu a considerat 
posibil ca echipa campioană a Bul
gariei, Akademik Sofia, să piardă 
calificarea în turul trei al „Cupei 
campionilor europeni" în favoarea 
baschetbaliștilor de la Dinamo Bucu
rești. Se presupunea totuși că dina- 
moviștii vor încerca să obțină sa
tisfacția (platonică. în lond, în ca
zul competițiilor eliminatorii) de a 
ciștiga meciul-retur. Nu a fost și nici 
nu putea fi posibil 1

Campionii de baschet ai Bulgariei 
au jucat și de data aceasta la vic
torie, prezentînd publicului bucureș- 
tean pe unul dintre coșgeterii 
baschetului european (Golomeev, a- 
seară autor a jumătate plus... două 
din punctele marcate de echipa sa), 
dar și alți jucători de clasă inter
națională. Campionii noștri s-au 
comportat destul de modest, con
duci nd doar in primele două-trei 
minute la un punct sau două și ter- 
minînd repriza I la un scor egal 
(42—42). Ei nu au contat pe aportul 
celui mai bun dintre pivoți (Novac, 
indisponibil), dar nici pe al căpita
nului echipei (Albu. aseară departe

membri ai Comitetului Executiv al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

A fost, de asemenea, prezent Ni- 
kolla Profi, ambasadorul R. P. Alba
nia la București.

Cu acest prilej, intr-un spirit de 
prietenie, cele două părți s-au infor
mat pe larg asupra activității și preo
cupărilor actuale ale sindicatelor din 
România și Albania.

★
Delegația Uniunilor Profesionale 

din R. P. Albania, condusă de tova
rășul Rita Markc, președintele Con
siliului Central al U.P.A., a depus joi 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

★
In cursul după-amiezii oaspeții al

banezi au vizitat secțiile de țesătorie 
și finisaj ale Fabricii „Dacia" din 
cadrul Combinatului nr. 1 de bumbac 
din Capitală.

(Agerpres)

la lucrările reuniunii Secretariatului 
Asociației Internaționale a Juriștilor 
Democrați.

★
Joi după-amiază s-a înapoiat în 

Capitală delegația oamenilor de ști
ință din România, condusă de Dinu 
Buznea, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Cercetării Științifice, 
care, la invitația Comitetului de 
cercetări și schimburi internaționale 
din S.U.A., a făcut o vizită în aceas
tă țară.

★
Joi seara a părăsit Capitala, pie

rind spre Sofia, acad. Atanas Popov, 
vicepreședinte al Academiei de Ști
ințe Agricole din R.P. Bulgaria.

*
Cu prilejul bicentenarului Beetho

ven. ambasadorul Republicii Demo
crate Germane la București, dr. Hans 
Voss, a oferit joi seara un cocteil, cu 
care prilej a dăruit Radioteleviziunii 
române un set complet de înregis
trări din creația beethoveniană.

(Agerpres)

A apărut
Revista Institutului de 
studii istorice și social- 

politice de pe lîngă 
C. C. al P.C.R.

„ANALE DE ISTORIE" 

nr. 6/1970 (noiembrie- 
decembrie)

de forma care i-a adus in acest an 
titlul de baschetbalistul nr. 1 și 
„Cupa Federației"...). Din punctul de 
vedere al eficacității — in fond prin
cipalul, dacă nu singurul criteriu de 
a aprecia valoarea oricăruia dintre 
baschetbaliști — s-au evidențiat 
doar doi jucători : Diaconescu (a 
marcat 30 de puncte) și Chivulescu 
(18). Vorbind despre Diaconescu, 
trebuie spus și faptul că el n-a re
nunțat incă la gesturile de „vedetă 
lezată în amorul propriu", permițîn- 
du-și să lovească adversarul în pli
nă față cu mingea, drept răzbunare 
că fusese faultat.

Akademik Sofia a cîștigat aseară 
cu scorul de 94—90 și va continua, 
deci, drumul in C.C.E.

I. D.
La Sofia s-a disputat aseară retu

rul meciului feminin de baschet din
tre echipele Akademik Sofia și Poli
tehnica București contînd pentru 
„C.C.E.". Obținind victoria cu scorul 
de 72—63 (39—34) gazdele s-au califi
cat in continuare.

Pe patinoarul acoperit 
„23 August"

Meciuri internaționale 
de hochei

Aseară s-au reluat pe patinoarul 
acoperit „23 August" — după o zi 
de pauză — meciurile contînd pentru 
„Turneul selecționatelor de hochei 
pe gheață ale armatelor prietene". In 
ambele partide ale programului s-au 
înregistrat scoruri categorice : Dukla 
Jihlava a întrecut cu 17—0 (7—0, 5—0, 
5—0) pe Ț.S.K.A. Sofia, iar Selecțio
nata armatei U.R.S.S. a dispus de 
Legia Varșovia cu scorul de 10—1 
(3—0, 3—0, 4—1).

Astăzi, in cea de-a patra zi a tur
neului șe dispută următoarele me
ciuri : Steaua București — Selecțio
nata armatei U.R.S.S. (ora 17) și Le
gia Varșovia — Ț.S.K.A. Sofia (ora 
19,30).

În cîteva rînduri
FOTBAL : Participanții ia jocurile 

ie la Viareggio. Tradiționalul turneu 
internațional de fotbal pentru juniori 
de la Viareggio va reuni anul viitor 
8 echipe de peste hotare și 8 forma
ții italiene de club. Și-au confirmat 
oficial participarea echipele Racing 
Buenos Aires, Boca Juniors, Benfica 
Lisabona, Valencia, Eintracht, Dukla, 
Ferencvaros și Partizan Belgrad.

HANDBAL : Turneul de la Tbilisi. 
Un mare turneu internațional mas
culin de handbal a început la Tbilisi, 
unde pentru premiul ziarului „Zaria 
Vostoka" se întrec echipe din Iugo
slavia, R.F. a Germaniei, Islanda si 
U.R.S.S. In prima zi a turneului, re
prezentativa U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 19—15 (6—5) selecționata 
R.F. a Germaniei. Intr-un alt meci, 
echipa Iugoslaviei a terminat la ega
litate 18—18 (11—13) cu selecționata 
R.S.S. Ucrainene. Turneul continuă 
pină la 12 decembrie.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Legenda nouă 
a bătrinului Yu Kun

Una din cele mai populare legende 
chineze povestește despre un bătrîn, 
pe nume Yu Kun. care s-a apucat 
într-o zi să sape un munte și să-l 
mute spre a-și croi loc de pămint 
roditor și a-și deschide o geană de 
zare spre lumea largă. Celor din jur, 
sceptici, care îi spuneau că nu o să 
poată nici intr-o viață întreagă să 
mute muntele, bătrinul le răspun
dea că, dacă nu va putea el, o să 
poată copiii lui, și dacă nici ei nu vor 
putea, atunci copiii copiilor lor tot vor 
izbuti într-o zi. Și legenda spune că, 
pînă la urmă, muntele a fost stră
puns și mutat din loc.

Această străveche și plină de tîlc 
legendă, amintită adesea, în zilele 
noastre, în această mare țară, am in- 
tîlnit-o, întrupată aievea și multipli
cată simbolic Ia scara celor peste 700 
milioane locuitori, adică aproape un 
sfert din intreaga omenire, cit nu
mără astăzi harnicul și înzestratul 
popor chinez, constructor al socialis
mului. Iată-i, de pildă, pe membrii 
unei brigăzi de producție din Tageai, 
care și-au transformat munții stîn- 
coși, golași, în mijlocul cărora trăiau, 
în grădini înfloritoare. Au tăiat stân
cile în terase, au pardosit terasele cu 
pămint adus din cîmpie, au irigat 
locul prin captarea izvoarelor din 
preajmă și au început să-l cultive cu 
orez, cu grîu, cu legume. Rezultatele 
brigăzii din Tageai au însuflețit și 
mobilizat pe locuitorii a sute și mii 
de așezări montane care trăiau în 
condiții similare. Rînd pe rînd, stînci 
golașe, locuri aride, sterpe, s-au 
transformat în terenuri fertile pe 
care se obțin două culturi de 
orez pe an, se crește grîu, se 
seamănă soia, se recoltează fructe. 
Se statornicește o nouă concepție 
despre muncă, se produc mutații ca
litative în modul de a trăi, de a gîndi 
al oamenilor de pe aceste meleaguri.

Din legenda bătrinului Yu Kun. 
din biruința omului în confruntarea 
cu vitregia naturii, se desprinde o 
trăsătura caracteristică a poporului 
chinez : tenacitatea. Tenacitate care 
implică, deopotrivă, hărnicie, pasiu 
ne, iscusință și migală, precum și 
respect pentru munca proprie și a 
semenilor.

Această tenacitate, potențată de so
cialism, de cuceririle noi ale științei 
și tehnicii moderne, le-am întîlnit în 
diferitele uzine, fabrici și ateliere pe 
care le-am vizitat la Pekin și Șanhai, 
la Yenan, Ceanșa, Canton etc. Ia- 
tă-ne intr-una din încăperile Fabri
cii de microrulmenți din Șanhai. 
unde este cu desăvîrșire interzis un 
grad în plus sau in minus de tem
peratură, un fir de păr sau de praf 
în această atmosferă ca de farma
cie, Șa Son-you și alte nouă fete, 
îmbrăcate in uniforme imacula
te. își privesc, prin lupe și micro- 
scoape, miinile vîrîte în tot atîtea ca
sete perfect izolate termic și fonic 
priritr-o sticlă specială, controlînd cu

Miliardul minerilor din Komlo
Nu demult, în preajma 

sărbătoririi Zilei minerului 
și în intîmpinarea Congre
sului partidului, in Ungaria 
a avut loc un eveniment 
deosebit ; a fost extrasă 
cantitatea de cărbune ce a- 
vea să întregească cifra de 
un miliard tone realizate 
pină acum în această țară. 
Faptul s-a petrecut la Kom
lo — una dintre cele mai 
noi și moderne mine carbo
nifere construite în anii pu
terii populare — prilejuind 
semnificative reflecții cu 
privire la evoluția acestei 
ramuri economice.

Prima tonă de cărbune a 
fost extrasă pe teritoriul 
Ungariei — cum atestă un 
document mai vechi — cu 
peste 200 de ani în urmă. 
Dar, ceea ce e deosebit de 
grăitor, peste jumătate din 
miliardul de tone realizate 
de atunci și pînă astăzi, 
respectiv 550 milioane tone, 
au fost obținute în ultimii 
25 de ani, in perioada cons
trucției socialiste.

Subsolul Ungariei dispune 
de însemnate bogății car
bonifere. Deși ramură cu 
vechi tradiții, nivelul teh
nic al industriei carbonifere 
ungare a fost, pînă la eli
berarea țării, unul dintre 
cele mai scăzute ; în cea mai 
mare parte se lucra cu tir- 
năcopul și lopata. Predomi
nau exploatările mici, 60 la 
sută din numărul minelor 
avind o extracție sub 50 de 
vagoane pe zi. Astăzi, ca 
urmare a dezvoltării verti
ginoase a acestei importante

viața internațională
Rezultatele alegerilor din Pakistan

CARACI 10 (Agerpres). — Liga 
Awami, condusă de Mujibur Rah
man, a obținut, in cadrul alegerilor 
parlamentare de la 7 decembrie din 
Pakistan, majoritatea absolută de 
voturi. Postul de radio pakistanez 
anunță că din cele 300 de locuri ale 
parlamentului, Liga Awami deține 
deja 151, iar avantajul ar putea fi 
mărit la anunțarea rezultatelor defi
nitive. Un număr de 81 locuri au fost

In schimbul punerii in libertate a ambasadorului elvețian 

Guvernul brazilian este gata să elibereze 70 de deținuți politici
RIO DE JANEIRO 10 (Agerpres). 

— Ambasada Elveției la Rio de Ja
neiro a dat publicității miercuri sea
ra textul autograf al unei scrisori 
primite din partea ambasadorului 
Giovanni Enrico Bucher, răpit luni 
de membri ai unei organizații brazi
liene ilegale.

Scrisoarea lui Bucher a fost înso
țită de un mesaj adresat de răpitori 
autorităților braziliene. Se crede că 
atit scrisoarea lui Bucher cît și mesa

atenție, o dată și încă o dată, calita
tea fiecărui microrulment în parte. Ca 
orice produs similar, microrulmentul 
se compune dintr-un ax, o cămașă 
interioară și alta exterioară, iar in
tre ele, dispuse circular — bile. Nu
mai că toate aceste elemente for
mează aci un microrulment mai mic 
de... o jumătate de milimetru. Cîteva 
caracteristici tehnico-funcționale ale 
acestora : se folosesc în construirea 
de aparatură electronică și electro
tehnică de înaltă tehnicitate ; rezistă 
pînă la temperaturi de peste 1 000 de 
grade ; precizie de microni ; toleran
ță între bile — zero absolut 1

Enumerînd aceste performanțe, se
cretarul comitetului de partid al uzi-

note de drum 

din R. P. Chineză

nei, Liu Yu-kan, evocă, pe scurt, dru
mul străbătut pînă acum, gîndurile 
de viitor :

— împlinim 10 ani de cînd ne-am 
„aventurat" să facem ce facem azi. 
Scepticii obiectau că nu avem con
diții : că e umezeală — de la flu
viul Hoang Po, din apropiere ; că e 
praf — de la fabrica de brichetat 
cărbuni, cu care ne învecinăm ; că e 
zgomot — de la șantierul naval ; 
— că nu avem oameni calificați — 
și nu aveam ; că nici mașini de 
inaltă precizie nu avem — și așa 
era. Dar, cu toate acestea, ne-am a- 
pucat de treabă, am lucrat zi și noap
te și ne-am asigurat condiții de lu
cru ; am studiat cărți de specialitate ; 
am început să ne proiectăm și să e- 
xecutăm singuri mașinile de care a- 
veam nevoie, printre care una cu 
180 000 de turații pe minut. Și, cu 
multă trudă, dar și cu ambiție, am 
ajuns să producem microrulmenți — și 
incă în peste 400 de sortimente. Pen
tru anii următori, însuflețiți de hotă- 
rîrile celei de-a doua plenare a 
celui de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Chinez, de indicațiile 
președintelui Mao Tzedun, vom lărgi 
gama sortimentelor și vom spori pro
ducția de microrulmenți, mai ales 
pentru mașini electronice de calcul 
și pentru aparatura necesară cerce
tărilor științifice

Intîmplarea a făcut ca în aceeași 
zi, tot la Șanhai, inima industriei 
chineze, să vizităm una din cele mai 
importante întreprinderi ale sale : 
Centrala electrică și de termoficare 
Utzin. Cian Ci-șin, vicepreședintele 
comitetului revoluționar al uzinei, ne 
prezintă. în sala tapisată cu zeci de 
pupitre de comandă, cu diagrame și 
aparate de măsură și control, una din 

ramuri a economiei națio
nale, majoritatea lucrărilor 
de extracție se realizează 
in mine mari, înzestrate cu 
instalații și utilaje dintre 
cele mai moderne.

Am avut prilejul să vizi
tez exploatarea minieră din 
Komlo. Lifturi rapide 
transportă minerii pînă la 
galeriile principale — un 
soi de bulevarde subterane.

nistrul industriei grele — 
au fost determinate atît de 
necesitatea creșterii pro
ductivității muncii, cît și 
de aceea a îmbunătățirii 
continue a condițiilor de 
muncă ale minerilor.

Acestor scopuri trebuie să 
le răspundă de altfel și ac
tivitatea Institutului de cer
cetări miniere, ca și a în
treprinderilor constructoare

CORESPONDENȚA DIN BUDAPESTA 
DE LA AL. PINTEA

betonate și curate, cu insta
lații de aer condiționat, în 
care circulă trenuri cu lo
comotive electrice. Toate 
celelalte galerii sînt bine ar
mate cu stîlpi de metal. 
Combine de mare capacita
te sfîrtecă stratul de căr
bune, încărcînd automat va- 
gonetele.

In anii puterii populare, 
în Ungaria s-au construit 
numeroase asemenea mine 
— la Tatabanya, Pecs, Za- 
bok și în alte localități. La 
Ecsed și în apropierea 
Gyongyosului s-au construit 
de asemenea unele dintre 
cele mai mari și moderne 
exploatări miniere la supra
față.

— Măsurile luate pentru 
mecanizarea și automatiza
rea lucrărilor — îmi spunea 
cu prilejul unei discuții 
dr. Levardi Ferenc, mi

de mașini și utilaje pentru 
industria carboniferă, create 
și dezvoltate în anii socia
lismului. Și nu s-ar putea 
spune câ aceste unități și 
instituții, oamenii muncii 
din industria carboniferă 
nu-și îndeplinesc cu priso
sință îndatoririle. Astăzi, 30 
la sută din extracția cărbu
nelui se face cu combine 
speciale ; de asemenea. 60 la 
sută din lucrările de încăr
cat și 90 la sută din trans
porturi se fac mecanizat. Cît 
despre condițiile de viață 
ale minerilor, ele mi se par 
semnificativ ilustrate de în
fățișarea și dezvoltarea u- 
nor orașe miniere. La Ta
tabanya, de pildă, în ulti
mii 20 de ani s-au construit 
peste 3 000 de noi aparta
mente, numeroase complexe 
comerciale, școli și grădini

obținute de Partidul poporului, con
dus de fostul ministru de externe, 
Zulfikar Aii Bhutto.

Parlamentul ce va fi constituit În 
urma acestor alegeri urmează să a- 
dopte, într-un interval de 120 de zile 
de la prima sa reuniune, viitoarea 
constituție a țării. După elaborare, 
constituția va fi supusă spre ratifi
care președintelui Yahya Khan.

jul constituie răspunsul la cererea 
adresată miercuri dimineața de gu
vern răpitorilor de a preciza numele 
deținuților politici care ar urma să 
(ie puși în libertate.

Pe de altă parte se anunță că gu
vernul brazilian este gata să pună în 
libertate 70 de deținuți politici, dar nu 
va da curs celorlalte condiții, puse de 
răpitori — s-a anunțat la Rio de 
Janeiro. 

cele mai recente și importante crea
ții tehnice chineze : turbogenera torul 
electric de 125 MW, realizat după o 
concepție originală.

— Așa cum bătrinul Yu Kun nu s-a 
temut de muntele din fața lui, ne 
spune Cian Ci-șin, nici pe noi nu 
ne-au îngenuncheat greutățile. Am 
reușit să rezolvăm o problemă com
plexă, fie și numai dacă te gindești 
că intr-un asemenea turbogenerator 
cu 3 000 de turații pe minut, care de
clanșează o fantastică forță centri
fugă, trebuia găsit un sistem inge
nios și cu deplină siguranță în func
ționare prin care să se introducă zeci 
de tone de apă pe oră și nici o pică
tură să nu părăsească, nedirijat, ro
torul sau statorul. Pină la urmă, după 
cum vedeți, am izbutit.

După ce sorbi din tradiționala ceaș
că de ceai, interlocutorul continuă :
— Cind ești obosit, poți să te răco
rești cu un evantai sau să faci o 
plimbare în aer liber. Cam așa se 
întimplă și cu un turbogenerator 
dacă-i răcit cu aer. Dar dacă omul 
face un duș, dușul e mai tonifiant 
și omul devine mai proaspăt, capătă 
forțe noi. în loc de aer, noi răcim 
turbogeneratorul nostru cu apă. Re
zultatul ? Produce energie electrică de 
cîteva ori mai mult 1

— Dacă v-a plăcut la noi și veți 
scrie ceva despre ceea ce ați văzut
— ne spune muncitorul Liu Tzin-kan, 
cel care a experimentat, fără odih
nă, una din miile de piese ale gene
ratorului electric — atunci neapărat să 
scrieți că acesta s-a realizat într-un 
timp record, de cîteva luni, și că a 
intrat in funcțiune acum un an. în 
1969, în cinstea celei de-a XX-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze. Și încă ceva : el 
este o creație a întregii clase mun
citoare din Șanhai, pentru că nu toate 
piesele ni le-am putut face singuri.

— Este și acesta un mod de a în
țelege legenda bătrinului Yu kun — 
adaugă Cean Ci-șin. Ca un îndemn 
la o muncă dinamică, folositoare so
cietății și ție însuți ; ca o apă vie și 
o îmbărbătare în lupta cu greutățile; 
ca un moment, o treaptă spre auto- 
depășire, spre perfecționare continuă. 
Știm că și poporul român are legen
dele sale. Știm că poporul român este 
un popor harnic, talentat, curajos. 
Cunoaștem și prețuim realizările po
porului român, condus de partidul 
său comunist, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Fie ca prietenia 
dintre popoarele noastre să înflo
rească și să trăiască zece mii de ani ! 
(E o urare tradițională în China, cu
vîntul „Vansui" însemnînd, deopotri
vă, „trăiască", „zece mii de ani", 
sau „de-a pururi").

Sînt cuvinte de caldă prietenie și 
stimă care întregesc multitudinea de 
impresii de neuitat cu care m-am . 
întors din călătoria făcută în marea. 
Chină populară.

Petre POPA

țe, policlinici, cinematogra
fe, biblioteci, terenuri spor
tive.

Schimbările survenite tn 
ultimii ani în structura fo
losirii surselor energetice — 
in care predomină tot mai 
mult gazul metan, țițeiul și 
energia electrică — au de
terminat modificări și în e- 
voluția industriei carbonife
re ungare. Specialiști din 
ministerul de resort îmi re
latau faptul că viitorul plan 
cincinal prevede reorganiza
rea și raționalizarea pro
ducției de cărbune ; paralel 
cu organizarea extracției în 
unități mari. în care vor fi 
asigurate modernizarea și 
automatizarea lucrărilor, va 
avea loc închiderea unor 
mine mici în care calitatea 
cărbunelui este mai slabă 
(sub 2 000—2 500 calorii) și 
în care extracția se reali
zează la un preț de cost ri
dicat, nefiind astfel renta
bilă pentru economia națio
nală.

„Tona-miliard" — succes 
de seamă al minerilor din 
R. P. Ungară — a fost în
chinată de aceștia celui de-al 
X-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Socialist Un
gar Acum, după Congres, 
alături de mineri, toți oame- ' 
nii muncii din Ungaria so
cialistă vădesc, prin faptele 
și realizările lor de zi cu zi, 
hotărirea de a nu-și precu
peți eforturile în opera de 
edificare a noii orînduiri, de 
înflorire continuă a patriei 
lor.

Greva 
feroviarilor 
americani

NEW YORK 10 (Agerpres). — în 
ciuda unei concesii de ultim moment 
a Congresului și a cererii personale 
a președintelui Nixon, aproximativ 
300 000 de muncitori feroviari ameri
cani au incetat miercuri lucrul, ca 
urmare a refuzului conducerii fir
melor de a satisface revendicările 
formulate de sindicate. Greva a în
ceput, așa cum fusese stabilit, la 
miezul nopții de miercuri spre joi, 
cu aproximativ două ore și jumătate 
înaintea adoptării de către Congres 
a unei legislații prevăzînd interzice
rea organizării de mișcări revendi
cative pînă la 1 martie 1971 și sa
tisfacerea parțială a cererilor munci
torilor. Compromisul la care s-a 
oprit Congresul a fost apreciat insă 
ca nesatisfăcător de conducerea sin
dicatului, ordinul de declanșare a 
grevei fiind menținut.



Pentru încetarea agresiunii 
împotriva poporului vietnamez!

ÎNCHEIEREA
SESIUNII SOVIETULUI
SUPREM AL U.R.S.S.

IN URMA AMINARII VIZITEI
PREȘEDINTELUI I. B. TITO ÎN ITALIA

DECLARAȚII LA ROMA Șl BELGRAD

Cuvîntarea lui Walter Ulbricht 
la plenara C.C. al P.S.U.G.

Un apel al Comitetului Central al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam și guvernului R. D. Vietnam

HANOI 10 (Agerpres). — Comita
tul Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam și guvernul 
R. D. Vietnam au adresat un apel 
compatrioților și luptătorilor din în
treaga țară, chemîndu-i să continue și 
să intensifice lupta împotriva agresiu
nii S.U.A.

Apelul menționează că imperialiștii 
americani continuă și extind războiul 
de agresiune împotriva poporului 
vietnamez și a popoarelor din Indo
china. Din mai 1970, ei au întreprins 
împotriva R. D. Vietnam noi acte de 
război extrem de grave.

Poporul vietnamez, relevă apelul, 
iubește pacea, dar numai independen
ța și libertatea adevărată pot asigura 
o pace reală. Calea justă pentru re
zolvarea problemei vietnameze o con
stituie soluția globală în zece puncte 
și cele opt puncte avansate de Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud. Im
perialiștii americani continuă însă 
războiul de agresiune, violează suve
ranitatea noastră în ciuda tuturor 
principiilor elementare ale dreptului 
internațional, sfidînd poporul nostru 
și întreaga omenire progresistă.

Noi, se arată in apel, ținem să de

clarăm încă o dată că R. D. Vietnam 
este o țară independentă și suverană, 
membră a comunității socialiste. Te
ritoriul, spațiul aerian și apele teri
toriale ale R. D. Vietnam sînt invio
labile. S.U.A. trebuie să renunțe de
finitiv Ia toate actele de război îm
potriva R. D. Vietnam. Poporul nos
tru este hotărit să dea riposta cuve
nită tuturor acțiunilor aventuroase 
care lezează drepturile noastre națio
nale sacre.

In apel se exprimă mulțumiri țări
lor socialiste frățești și prietenilor de 
pe toate continentele pentru simpa
tia și ajutorul efectiv acordat po
porului vietnamez în lupta de rezis
tență și in opera de edificare a so
cialismului. Totodată, cheamă toa
te țările socialiste și popoarele iubi
toare de pace să condamne agresiu
nea americană și să determine Sta
tele Unite să înceteze orice act de 
război împotriva R. D. Vietnam, să 
renunțe la politica de „vietnamizare 
a războiului", să retragă total și ne
condiționat trupele din Vietnamul de 
sud, dînd posibilitate poporului 
vietnamez să-și rezolve singur pro
priile sale probleme.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — Joi 
au luat sfîrșit lucrările sesiunii So
vietului Suprem al U.R.S.S. Au fost 
adoptate legile privind planul de stat 
al economiei naționale pe anul 1971, 
bugetul de stat al U.R.S.S. pe anul 
1971, precum și legea în legătură cu 
bazele legislației apelor în U.R.S.S., 
care va intra în vigoare în luna sep
tembrie 1971.

Conferința cvadripartită
PARIS 10 (Agerpres). — Joi a avut 

loc în capitala Franței cea de-a 94-a 
ședință a Conferinței cvadripartite în 
problema vietnameză. în intervenția 
sa, șeful delegației Republicii Demo
crate Vietnam, Xuan Thuy, a averti
zat guvernul Statelor Unite că dacă 
„nu-și vor respecta angajamentul" de 
încetare necondiționată a bombarda
mentelor și a altor acte de război 
împotriva Republicii Democrate Viet
nam „lucrările conferinței vor fi 
grav amenințate". El a amintit, tot
odată, de declarația ministrului afa
cerilor externe al R.D.V. de la 5 de-

in problema vietnameză
cembrie a.c., potrivit căreia toate ac
tele de violare a suveranității R.D.V. 
vor fi sever pedepsite.

Reprezentanții Statelor Unite și ai 
regimului de la Saigon au evocat pro
blema prizonierilor de război. Șeful 
delegației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, Nguyen Thi Binh, a arătat 
că este’ gata să discute această pro
blemă cu condiția ca Statele Unite 
să declare că își vor retrage toate 
trupele din Vietnamul de sud înainte 
de 30 iunie 1971.

Ca urmare a fărădelegilor comise 
de trupele saigoneze în Cambodgia

PNOM PENH 10 (Agerpres). - A- 
gențiile de presă relatează că în 
Cambodgia domnesc o vie nemulțu- 
'rhire și o stare de extremă tensiune 
provocate de comportamentul brutal

și inuman al trupelor saigoneze care 
au pătruns pe teritoriul cambodgian, 
llnități ale trupelbr sâ'igdheze jefu
iesc' localitățile pe care „le au în sub
ordine", așa cum s-a în ti mp lat recent 
în provincia Svay Rieng.

Pînă și autoritățile de la Pnom 
Penh, ale căror relații cu guvernul 
saigonez sînt bine cunoscute, au fost 
nevoite, dat fiind valul de nemulțu
mire provocat în întreaga țară de 
comportamentul „aliatului", să trimi
tă la Saigon o notă de protest împo
triva actelor de jaf la care se dedau 
trupele saigoneze. Dar, după cum re
marcă observatorii politici, nota nu 
menționează cererea de retragere a 
acestor trupe mercenare de pe teri
toriul cambodgian.

Puternice proteste 
împotriva înscenării 
judiciare de la Burgos

MADRID 10 (Agerpres). — Insce» 
narea judiciară de la Burgos împo
triva celor 16 patrioți basci continuă 
să fie condamnată de forțele popu
lare și democratice din Spania. 
Miercuri seara, la Madrid a avut loc 
o puternică manifestație de protest. 
Poliția a intervenit cu brutalitate 
pentru a-i împrăștia pe manifestanți. 
Au fost arestate mai multe persoa
ne. iar altele au fost rănite.

La Madrid s-a anunțat, de aseme
nea, că avocații apărării în procesul 
de la Burgos au dat publicității un 
comunicat in care au protestat, in u- 
nanimitate, împotriva modului in 
care s-au desfășurat dezbaterile, 
menționînd că acuzații nu au recu
noscut competența Tribunalului mi
litar. De altfel, avocații apărării au 
renunțat la mandatul încredințat.

*
ROMA 10 (Agerpres). — La Roma 

a avut loc miercuri seara o manifes
tație de protest împotriva înscenării 
judiciare de la Burgos. 3 000 de mani
festanți au parcurs centrul capitalei 
italiene scandind „Trăiască lupta po
porului spaniol". Demonstrația și mi- 
tingul care au urmat s-au desfășurat 
fără incidente.

*
LONDRA 10 (Agerpres). — Să fie 

eliberați imediat cei 16 tineri basci ! 
Această cerere este cuprinsă în re
zoluția adoptată de participanții la 
adunarea care a avut loc miercuri 
seara în sala Friends’ Meetind House 
din Londra, cu ocazia vizitei în An- 

-'glia a delegației Partidului Comu
nist din Spania, condusă de Santia
go Carrillo, la invitația P.C. din 

,/Mârea Britanic John Gollan. secre-# 
tarul general al P.C. din Marea Bri- 
tanie, a exprimat solidaritatea opiniei 
publice democratice engleze cu lup
ta poporului spaniol și a cerut eli
berarea militanților basci, judecați 
de tribunalul militar din Burgos. 
Secretarul general al P.C. din Spa
nia, Santiago Carrillo, a subliniat că 
P.C. din Spania depune toate efor
turile pentru a salva pe tinerii pa
trioți basci.

ROMA 10 (Agerpres). — La Roma 
a fost dat publicității un comunicat 
in care președintele Republicii Ita
liene, Giuseppe Saragat, își exprimă 
„regretul profund pentru faptul că 
vizita președintelui Tito a fost amî- 
nată și speranța că, de comun acord, 
se va fixa cit mai curind o nouă dată 
pentru această vizită". Președintele 
Italiei își exprimă, totodată, încrede
rea că relațiile bune dintre Italia și 
Iugoslavia se vor consolida și mai 
mult, iar prietenia dintre cele două 
țări se va întări.

Totodată, primul ministru al Italiei, 
Emilio Colombo, a primit pe amba
sadorul Iugoslaviei la Roma, Srdja 
Prița, pe care l-a informat că guver
nul italian regretă profund aminarea 
vizitei președintelui Tito, deoarece 
această intilnire fusese pregătită de 
partea italiană „cu grija pe care o 
comportă solemnitatea acestui eveni
ment și cu certitudinea că ea ar fi 
contribuit la dezvoltarea constructivă 
a relațiilor reciproce".

Cu prilejul întrevederii s-a consta
tat că părțile doresc ca vizita pre
ședintelui Tito să aibă loc în scurt 
timp. Colombo a reamintit „sentimen
tele de prietenie sinceră pe care Ita
lia le nutrește față de Iugoslavia și 
dorința de a intensifica și mai mult 
legăturile de colaborare avantajoasă 
și loială stabilite intre cele două po
poare".

BELGRAD 10 (Agerpres). — Răs- 
punzînd la o întrebare privind rela
țiile iugoslavo-italiene în urma pu
blicării comunicatului referitor la 
aminarea vizitei președintelui Tito 
în Italia, purtătorul de cuvînt al Se
cretariatului de- Stat pentru Afacerile 
Externe, Dragoliub Vuița, a spus : 
„Am primit cu satisfacție declarația 
președintelui Saragat. Guvernul iu
goslav a depus și va depune și în vii
tor toate eforturile necesare pentru a 
dezvolta cu Italia relații prietenești și 
de bună vecinătate, precum și cola
borarea în toate domeniile și să re
zolve constructiv toate problemele 
deschise pe baza principiilor inde
pendenței, integrității teritoriale, ega
lității în drepturi și neamestecului".

Răspunzînd ia o altă întrebare, pur
tătorul de cuvînt a spus că nu se pre
văzuse ca în cursul proiectatei vi
zite a președintelui Tito în Italia să 
se discute despre problemele terito
riale, deoarece asemenea probleme 
nici nu există între Iugoslavia și Ita
lia.

Purtătorul de cuvint a declarat că 
demonstrațiile din Triest provoacă în 
mod justificat îngrijorarea opiniei 
publice iugoslave, subliniind că Iugo
slavia apreciază reacția autorităților 
regionale și a forțelor democratice din 
Italia, care au condamnat aceste inci
dente.

BERLIN 10. — După cum trans
mite agenția de presă A.D.N., luînd 
cuvîntul la cea de-a 14-a plenară a 
C.C. al P.S.U.G., Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, a arătat că docu
mentele sesiunii Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, care a 
avut loc recent în capitala R. D. Ger
mane, au o mare importanță princi
pială. Referindu-se la încheierea tra
tatelor între U.R.S.S. și R.F.G., pre
cum și între Polonia și R.F.G., Wal
ter Ulbricht a subliniat că prin 
aceasta „au apărut elemente noi în 
situația europeană. Ele vor îmbună
tăți condițiile pentru continuarea 
luptei în scopul garantării păcii și 
securității în Europa". Este un pro
gres important pentru cauza păcii 
faptul că R.F.G. a recunoscut gra
nița vestică a Poloniei, a spus el.

Subliniind faptul că tratatele în
cheiate recent „stimulează pregăti
rile în vederea conferinței de secu
ritate europeană", Walter Ulbricht 
a atras atenția că nu poate fi tre
cut cu vederea faptul că cercurile 
imperialiste încearcă să saboteze

sau să amine convocarea unei ase
menea conferințe. „Nu există însă 
nici un fel de motive obiective de 
a tergiversa convocarea conferinței 
sau de a pune din nou condiții 
prealabile", a apreciat vorbitorul.

Referindu-se la relațiile R. D. 
Germane cu R. F. a Germaniei, 
Walter Ulbricht a arătat că nu pot 
exista „relații intergermane" cu 
nuanțe de tutelare, „ci numai relații 
bazate pe egalitatea deplină în drep
turi și pe principiile dreptului inter
național. Este vorba de relații 
intre două state suverane, indepen
dente unul de celălalt", a spus el. 
„Dacă guvernul R. F. G. ar pune ca
păt amestecului său statal ilegal in 
Berlinul occidental, a arătat Ul
bricht, s-ar elibera calea spre un 
acord între R.D.G. și R.F.G. asupra 
tranzitului reciproc. Aceasta ar avea, 
desigur, efecte pozitive și asupra ne
gocierilor ambasadorilor celor patru 
puteri și ar contribui la destinderea 
situației". R.D.G. este convinsă că 
convorbirile și tratativele cu R.F.G., 
pe baza dreptului internațional, vor 
avea totuși loc, a spus Walter 
Ulbricht.

ÎN LEGĂTURA cu evenimentele
DIN ORIENTUL APROPIAT

NEW YORK 10 (Agerpres). — Co
mitetul politic special al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a început miercuri 
dezbaterile consacrate problemei coo
perării internaționale în domeniul uti
lizării spațiului cosmic in scopuri paș
nice.

Primul vorbitor, reprezentantul 
Suediei, Alva Myrdal, s-a pro
nunțat pentru intensificarea acțiuni
lor O.N.U. în direcția stimulării 
cooperării internaționale în acest 
domeniu, astfel incit toate statele 
membre ale comunității internațio
nale să beneficieze de rezultatele 
cercetărilor științifice și tehnologice.

★
NEW YORK 10 (Agerpres). — A- 

dunarea Generală a O.N.U. a adoptat 
cu 95 de voturi, contra 5 și 14 abți
neri, o rezoluție în care condamnă 
guvernul rasist sud-african pentru 
refuzul său persistent de a accepta 
trecerea Namibiei sub administrația 
Organizației Națiunilor Unite.

*
NEW YORK 10 (Agerpres). — La 

O.N.U. a fost votat proiectul de re
zoluție al S.U.A. care, ignorind drep
turile legitime ale poporului coreean, 
prelungește prezența așa-numitelor 
„forțe ale O.N.U. in Coreea de sud", 
in fapt, a trupelor S.U.A. Aceasta im
plică, totodată, continuarea activității 
așa-zisei „Comisii a Națiunilor Unite 
pentru refacerea și unificarea Co
reei". Prevederile rezoluției sînt cu 
atît mai arbitrare cu cit ea a fost a- 
doptată în absența reprezentanților 
poporului coreean.

Cu prilejul „Zilei 
drepturilor omului1*

NEW YORK 10 (Agerpres). — Joi 
a fost dată publicității o declarație 
a secretarului general al Organiza
ției Națiunilor Unite, U Thant, con
sacrată celei de-a 22-a aniversări a 
adoptării „Declarației universale a 
drepturilor omului". U Thant apre
ciază că, „în ciuda rezultatelor sub
stanțiale obținute deja, sîntem pe 
deplin conștienți cit de multe mai 
trebuie realizate pentru ca țelurile 
umanitare ale Cartei Națiunilor Uni
te să fie atinse". In acest sens, în 
declarație se arată că „in anul vii
tor, 1971, care trebuie să fie conside
rat ca an al acțiunii internaționale 
de combatere a rasismului și a dis
criminării rasiale, trebuie să se ac
ționeze mai intens decit oricînd, 
pentru a se pune capăt discriminării 
rasiale și tuturor manifestărilor de 
intoleranță rasială". Un mesaj similar 
a fost dat și de președintele celei 
de-a 25-a sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., ambasadorul Edvard 
Hambro.

SALVADOR ALLENDE: „Dorim să folosim in interesul țării 
bogățiile noastre naturale"

SANTIAGO DE CHILE 10 (Ager
pres). — într-o conferință de presă 
consacrată ansamblului de măsuri 
preconizate de guvernul său, preșe
dintele Republicii Chile, Salvador 
Allende, s-a referit, în context, la 
raporturile cu Statele Unite. Reafir- 
mînd hotărîrea de a dezvolta relații 
de colaborare cu America de Nord, 
președintele chilian a spus : „Noi 'nu 
sintem animați de sentimente ostile 
la adresa Statelor Unite. Organizații
le americane de pe teritoriul chilian, 
ca Institutul americano-chilian pen

tru cultură și Filiala NASA, pot 
funcționa ca și pînă acum. Este greșit 
să se aprecieze că naționalizarea 
zăcămintelor de cupru ale țării ar fi 
o expresie a unei politici antiameri- 
cane. Cuprul este de importanță vi
tală pentru țara noastră și simplul 
fapt al naționalizării nu trebuie con
siderat o acțiune ostilă la adresa 
poporului american, a guvernului 
acestei țări. Pur și simplu, a conchis 
președintele Allende, dorim să folo
sim în interesul țării bogățiile noas
tre naturale".

bolivia înlăturarea elementelor

de dreapta din
LA PAZ 10 (Agerpres). — Guver

nul bolivian al generalului Juan Jose 
Torres încheie procesul de consoli
dare a pozițiilor sale, transmite 
corespondentul agenției Taniug din 
La Paz. Finalizarea acestui pro
ces constă in îndepărtarea din 
posturile cheie sau transferarea gene
ralilor cunoscuți pentru orientarea 
lor de dreapta și pentru sprijinul pe 
care l-au acordat inițiatorului puciu
lui militar din octombrie, generalul 
Rogelio Miranda. Simultan, se des
fășoară cu intensitate o operațiune 
denumită în cercurile din La Paz de 
„instituționalizare a revoluției boli- 
viene".

posturile cheie
După aprecierea observatorilor, în

lăturarea generalilor reacționari con
stituie o condiție primordială pentru 
asigurarea stabilității regimului ge
neralului Torres și pentru soluționa
rea principalelor probleme social-po- 
litice cuprinse în programul de gu
vernare. Pe termen scurt, scopul a- 
cestei operațiuni este îndepărtarea 
amenințării unei lovituri de stat de 
dreapta și limitarea rolului forțelor 
armate la menirea lor fundamentală, 
aceea de apărare a integrității teri
toriale și a inviolabilității granițelor 
statului.

Iranul va lua toate măsurile pentru intensa 
valorificare a resurselor petrolifere 

DECLARAȚIILE PREMIERULUI HOVEIDA

TEHERAN 10 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută in fața parlamen
tului, primul ministru al Iranului, 
Amir Abbas Hoveida, a subliniat că 
guvernul său este hotărit să ia toate 
măsurile în vederea valorificării in
tense a bogățiilor petrolifere, obli- 
gînd. în același timp, companiile 
occidentale care operează pe terito
riul iranian să respecte interesele 
țării. El a amintit că statul iranian 
a obținut deja rezultate apreciabile 
în urma negocierilor angajate cu so
cietățile britanice, americane, fran
ceze și olandeze grupate în consor

țiul occidental, care iși desfășoară 
activitatea în Iran. Companiile res
pective au fost nevoite să acorde 
iranului redevențe substanțial spori
te și să accepte majorarea cu 9 cenți 
a prețului barilului de țiței. Ca ur
mare a acestor măsuri — a preci
zat Hoveida — Iranul va obține 
anual venituri suplimentare de 125 
milioane dolari.

Premierul iranian a criticat, tot
odată, politica profund inechitabilă a 
prețurilor la care recurg monopolu
rile.

DISCUȚIILE ÎN PROBLEMA 
CREĂRII UNIUNII 

DINTRE R.A.U., SUDAN, 
LIBIA, SIRIA

CAIRO 10 (Agerpres). — Reprezen
tanți ai Republicii Arabe Unite, Si
riei, tibiei și Sudanului au început 
miercuri seara la Cairo discuțiile in 
cadrul Comitetului Superior de Pla
nificare privind măsurile ce trebuie 
luate pentru punerea in practică a 
hotărîrilor de creare a uniunii cva
dripartite. Comitetul va examina 
problemele legate de consolidarea și 
coordonarea relațiilor dintre cele pa
tru țări și va pregăti ’ agenda de lu
cru a întîlnirii șefilor de state, care 
va avea loc la 15 ianuarie, la Assuan.

• SOSIREA LA CAIRO
A UNEI DELEGAȚII A P.C.U.S.

CAIRO 10 (Agerpres). — La invi
tația Comitetului Central al Uniunii 
Socialiste Arabe din R.A.U., la Cairo 
a sosit joi o delegație a Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, con
dusă de Boris Ponomariov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., anunță agenția 
TASS.

• O NOUĂ REUNIUNE 
A AMBASADORILOR

CELOR PATRU PUTERI
NEW YORK 10 (Agerpres) — Am

basadorii la O.N.U. ai Franței, Marii 
Britanii, S.U.A. și U.R.S.S. s-au în
trunit miercuri după-amiază la reșe
dința ambasadorului francez pentru 
a proceda la un nou schimb de pă
reri asupra situației din Orientul A- 
propiat.

Viitoarea reuniune va avea loc la 
21 decembrie la sediul delegației so
vietice din New York.
• VIZITA REGELUI HUSSEIN 

ÎN S.U.A.
WASHINGTON^ 10 (Agerpres). — 

Aflat in Statele Unite, intr-o vizită 
oficială, regele Hussein al Iordaniei 
a conferit miercuri cu secretarul de 
stat William Rogers. La sfîrșitul în
trevederii, suveranul iordanian a ex
primat speranța că „pericolul dete
riorării situației din Orientul Apro
piat va fi evitat și că un progres 
substanțial in direcția stabilirii in 
această zonă a unei păci juste și 
durabile va putea fi realizat intr-un 
viitor apropiat". Iordania, a spus el, 
este ferm convinsă că, pentru a se 
ajunge la o pace durabilă, este ne
cesar ca țările arabe să adopte o 
poziție comună, iar Israelul să-și a- 
ducă contribuția proprie sub auspi
ciile Națiunilor Unite.

în cursul convorbirii au mai fost 
abordate chestiuni referitoare la pro
blema populației palestinene și re
lațiile americano-iordaniene.

• MINISTRUL APĂRĂRII 
AL ISRAELULUI A SOSIT 

LA WASHINGTON
WASHINGTON 10 (Agerpres). - 

Generalul Moshe Dayan, ministrul 
apărării al Israelului, a sosit miercuri 
după-amiază la Washington intr-o 
vizită oficială. El va fi primit vineri 
de președintele S.U.A., Richard 
Nixon. în cadrul întrevederii, gene
ralul Dayan îl va informa pe preșe
dintele S U.A. despre poziția Is
raelului față de reluarea misiunii Jar
ring. Cu același prilej, vor fi trecute 
in revistă și unele probleme referi
toare la relațiile dintre cele două țări.
• REUNIUNEA COMITETULUI 

SUPERIOR ARAB
AMMAN 10 (Agerpres). — La 

Ambasada Tunisiei din Amman a avut 
loc miercuri noaptea reuniunea de 
urgență a Comitetului Superior Arab 
însărcinat cu supravegherea normali
zării situației din Iordania, — consa
crată examinării cauzelor incidente
lor iordaniano-palestinene din ulti
mele zile. Reuniunea, la care au par
ticipat premierul iordanian, Wasfi 
Tall, și președintele Comitetului 
Central al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Yasser 
fost prezidată de Bahi 
președintele Comitetului 
Arab. Un purtător de cuvint al amba
sadei tunisiene a declarat că discu
țiile s-au desfășurat intr-un climat 
de comprehensiune și că cele două 
părți „și-au mânifestat dorința sin
ceră de a pune capăt luptelor și de 
a aplica acordurile de la Cairo și 
Amman". Cu această ocazie, Yasser 
Arafat s-a întilnit cu premierul ior
danian Wasfi TalL pentru prima dată 
după ce acesta a format la 28 oc
tombrie a.c. noul guvern al țării.

*
BEIRUT 10 (Agerpres). — Postul 

de radio Damasc a difuzat un comen
tariu în legătură cu ultimele inciden-

Arafat, a
Ladgham,
Superior

10 
in

(A- 
clă-

te iordaniano-palestinene în care a- 
rată că este cu totul firească îngrijo
rarea manifestată de opinia publică 
arabă în urma ciocnirilor din locali
tatea Jerash, „gravele incidente din 
septembrie fiind încă vii în mintea 
fiecărui cetățean arab".

Exprimîndu-și dorința ca „nimeni 
să nu arunce gaz pe foc", postul de 
radio Damasc adaugă că în Iordania 
există „o dorință fermă, de a se rein- 
staura stabilitatea și calmul". Co
mentatorul relevă că fedainii au răs
puns în mod favorabil eforturilor în
treprinse de autoritățile de la A- 
mman și de celelalte țări arabe de 
a se pune capăt vărsării de sînge și 
restabilirii relațiilor iordaniano-pa
lestinene pe baze definite în mod 
clar.
• LIBIA A RUPT RELAȚIILE 

DIPLOMATICE CU IORDANIA
TRIPOLI 10 (Agerpres). — Libia 

a rupt relațiile sale diplomatice cu 
Iordania, relatează agenția Reuter, 
cîtînd o informație în acest sens 
transmisă de agenția M.E.N. Hotă
rîrea a fost anunțată de colonelul 
Moamer El Geddafi, președintele 
Consiliului comandamentului revolu
ției din Libia.

SCHIMBURILE DE PĂRERI INTRE AMBASADORII 
CELOR PATRU PUTERI

IN PROBLEMELE BERLINULUI OCCIDENTAL
BERLINUL OCCIDENTAL 

gerpres). — La 10 decembrie
direa fostului Consiliu Aliat de Con
trol a avut loc cea de-a 12-a întîl- 
nire a ambasadorilor celor patru 
mari puteri în cadrul schimburilor de 
păreri în problemele referitoare la 
Berlinul occidental. în urma acestei 
întîlniri, care a durat patru ore și

jumătate, s-a anunțat că în cadrul el 
„au continuat într-o atmosferă de 
lucru discuțiile asupra problemelor 
aflate pe ordinea de zi". Viitoarea 
reuniune a celor patru ambasadori 
va avea loc la 19 ianuarie 1971, ur- 
mînd ca între timp să se desfășoare 
consultări la nivelul experților.

IN CAMERA COMUNELOR

»
LONDRA 10. — Corespondentul

Agerpres N. Plopeanu transmite : 
In Camera Comunelor a avut loc o 
dezbatere asupra unor aspecte ale si
tuației internaționale îndeosebi pri
vind problemele europene. Cu acest 
prilej, ministrul britanic al afaceri
lor externe. Douglas Home, a subli
niat „rolul pe care Europa și națiu
nile sale îl au in ziua de azi". EI a 
arătat că „destinderea și reconcilie
rea pe acest continent ar avea, în 
același timp, o influență pozitivă a- 
supra întregii lumi".

Luînd cuVîntul din partea opozi
ției laburiste, fostul ministru al apă
rării, Denis Healey, a spus că Anglia 
poate și trebuie să joace un rol im
portant în Europa, în relațiile Est- 
Vest. „Tatonările făcute cu grijă, de 
o parte și de alta, a spus el, asupra 
posibilităților privind o conferință 
multilaterală în problema securității 
europene ' "au oferit perspectivele

unei schimbări decisive a situației 
de după război, care afecta Europa. 
De aceea, nu trebuie pierdută nici 
o ocazie în prezent sau în lunile ur
mătoare care să ducă Ia organizarea 
unei reuniuni europene". El a subli
niat rolul important al tratativelor 
soviete—vest-germane și polono— 
vest-germane pentru destinderea în 
Europa și a salutat poziția pozitivă 
a guvernului englez în legătură cu 
aceasta. Healey a apreciat că în ca
zul in care se va realiza o conferință 
asupra securității europene se va 
crea cadrul pentru contacte Est-Vest 

:. în « Europa, care vor deveni un me
canism :obișnuit al scenei mondiale. 
In încheiere el a arătat că, după pă
rerea sa, deosebirile de vederi exis
tente în prezent între țările din Est 
și Vest pot fi reconciliate și prin- 
tr-un proces normal de negocieri 
diplomatice.

agențiile de presă transmit:
Consiliul de Securitate 

a fost convocat, joi după-amiază, 
pentru a dezbate recomandarea se
cretarului general U Thant de a se 
prelungi cu încă șase luni staționarea 
în Cipru a forțelor Națiunilor Unite. 
Raportul consideră că ambele comu
nități își dau seama că problema ci
priotă nu poate fi soluționată prin 
forță și că un eventual acord trebuie 
să aibă la bază necesitatea ființării 
unui stat cipriot unitar, independent 
și suveran. Există elementele esen
țiale și necesare realizării unui com
promis, inclusiv în ce privește pro
blema fundamentală a formării unui 
guvern național reprezentativ, se 
arată în raport.

Cea de-a 12-a ședință de 
lucru din cadrul convorbi
rilor sovieto-americane3SU- 
pra limitării cursei înarmărilor strate
gice (S.A.L.T.) a avut loc joi la sediul 
Ambasadei' Statelor Unite din Hel
sinki.

Casa Albă 3 anunțat demisia 
unui al doilea consilier prezidențial 
cu i-ang de membru al cabinetului. 
Este vorba de Bryce Harlow, con
silier pentru relațiile cu Congresul. 
Motivele demisiei nu au fost anun
țate.

Stabilirea unei linii tele
fonice semiautomate între 
U.R.S.S. și R.F.G.3 fost 3nun- 
țată de Ministerul vest-german al 
Poștelor și Telecomunicațiilor.

Sesiunea Comisiei chino- 
COreene Pentru colaborarea teh- 
nico-știlnțifică a luat sfîrșit la Pekin, 
anunță agenția China Nouă. Cu a- 
ceastă ocazie, a fost semnat un pro
tocol care prevede dezvoltarea în 
continuare a colaborării tehnico-știin- 
țifice dintre cele două țări. La cere
monia semnării a participat Li Sien- 
nien, vicepremier al R. P. Chineze. 
Li Sien-nien l-a primit pe Won Dong 
Gu. adjunct al ministrului industriei 
chimice al R P.D. Coreene, președin
tele părții coreene în comisie, cu 
care a avut o convorbire.

La Londra3 sosit într_0 vizită 
oficială Adam Willmann, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
R P. Polone

Vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, ^icezar Avramov, mi
nistru al comerțului exterior, a sosit

la Belgrad în fruntea unei delegații 
comerciale guvernamentale bulgare. 
El urmează să semneze în capitala 
iugoslavă acordul iugoslavo-bulgar 
cu privire la livrările reciproce de 
mărfuri pe perioada 1971—1975. La so
sire, Lîcezar Avramov a fost întîm- 
pinat de secretarul federal pentru 
comerțul exterior al Iugoslaviei, 
Muhamed Hadjici.

Prima Conferință tehnică 
asupra poluării apelor mă
rilor și oceanelor, sub e§ida 
F.A.O., a început la Roma în pre
zența a 300 de delegați din peste 50 
de țări.

Camera Reprezentanților 
a Parlamentului belgian « 
aprobat joi, după o ședință maraton 
care a durat pînă în zorii zilei, pro
iectul guvernamental de reformă 
constituțională. Modificînd unele arti
cole ale constituției, proiectul este 
menit să aplaneze conflictul lingvistic 
dintre valoni și flamanzi, care, în ul
timii ani, a creat numeroase momen
te de tensiune în viața politică internă 
a Belgiei.

Banca naționala a Bel
giei a hotărit reducerea, înce- 
pind cu data de 10 decembrie, a taxei 
de scont de la 7 la 6,5 la sută.

Peste 100 milioane de 
oameni mor anual sau 
pierd fie temporar, fie definitiv ca
pacitatea de muncă datorită insufi
cienței personalului medical cu o 
pregătire adecvată, uneori chiar cu o 
instruire elementară, rezultă dintr-o 
anchetă efectuată de experti ai Or
ganizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.).

Data viitoarelor alegeri 
municipale 3 fost fixată pentru 
14 și 21 martie 1971 de către Consi
liul de Miniștri francez. Consultarea 
electorală se va desfășura în 38 000 
de comune.

R. P. Ungară și Marea 
Britanie au semnat primul 
aCOrd de c°laboi'are tehnico-știin- 
țifică în domeniul industriei gaze
lor naturale, anunță agenția M.T.I.

Lucrările Conferinței in
ternaționale a aviației ci
vile (OACI), care dezbate un pro
iect de convenție privind sancționa
rea actelor de piraterie aeriană, re
dactat de Comitetul juridic al OACI, 
continuă in capitala Olandei. Miercuri 
au fost adoptate alte două articole 
ale convenției, articole care privesc, 
pe de o parte, restituirea aeronave
lor deturnate, a echipajului și pasa
gerilor acestora și, pe de altă parte, 
obligația de a urmări pe autorii ac
telor de piraterie aeriană în cazul 
neextrădării lor.

DUPĂ 0 LUNGĂ NOAPTE LUNARĂ

„LUNOHOD-1
DIN

MOSCOVA 10 (A-
gerpres). — Joi, la o 
comandă dată de Cen
trul de legături cosmi
ce la mare distanță, a- 
paratul autopropulsat 
„Lunohod-1“ a început 
să se deplaseze din 
nou. In timpul depla
sării, lunomobilul a e- 
fectuat citeva viraje, 
iar sistemele de tele
viziune au transmis pe 
Pământ imagini clare 
ale reliefului lunar. 
Programul de cercetări 
a inclus, de asemenea, 
studiul proprietăților 
mecanice ale solului 
lunar.

Centrul de legături

H SE DEPLASEAZĂ
NOU PE SELENA

dis-cosmice la mare 
tanță continuă dirija
rea lunomobilului. in
formează agenția TASS. 
Programul de cercetări, 
științifice planificat 
este îndeplinit cu suc
ces. In timpul nopții 
lunare, care a durat, în 
regiunea care se află 
aparatul autopropulsat 
sovietic, de la 24 no
iembrie la 8 decembrie, 
„Lunohod-1“ s-a aflat 
in stare de repaus, dar 
aparatele și mecanis
mele aflate la bordul 
său au continuat să 
funcționeze.

In zilele de 5 și fi de
cembrie, de la Obser-

vatorul astrofizic din 
Crimeea al Academici 
ie Științe a U.R.S.S. 
au fost efectuate expe
riențe privind locația 
cu raze laser a supra
feței lunare în zona in 
care se 
hod-l“. 
știe, la 
bitului 
fleetbr laser, 
de specialiștii francezi.

La 8 decembrie, pe 
r-"- zona Mării 

început ziua 
o dată cu a- 
inceput ope- 
pregătitoare

află „Luno- 
După cum se 

bordul lunomn- 
se află un re- 

realizat

Lună, in 
Ploilor, a 
lunară și, 
ceasta, au 
rațiunile 
necesare noilor depla
sări pe Selena.
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