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Domnule președinte,

•'la sosire, pe aeroportul Bâneasa

DINEU OFICIAL

Cuvintarea 
președintelui 

Urbe Kekkonen
Dragi prieteni români,

Am primit cu plăcerea amabila dumneavoastră 
invitație de a vizita România. Am astfel prilejul de 
a cunoaște poporul și statul care promovează prin
cipiile relațiilor de prietenie între toate națiunile. 
Aceasta este prima condiție pentru politica de pace 
și de securitate pe care și guvernul finlandez o con
sideră ca steaua călăuzitoare a politicii sale externe.

între Finlanda și România nu sînt probleme poli
tice sau economice greu de rezolvat. Vizita de anul 
trecut în Finlanda a primului ministru, domnul 
Maurer, și a ministrului de externe, Mănescu, a ofe
rit un prilej de a discuta atît despre relațiile bila
terale dintre țările noastre, cît și despre problemele 
internaționale. Sper că vizita care începe acum și 
convorbirile cu dumneavoastră, domnule președinte, 
vor promova în continuare contactele între țările 
noastre. în zilele noastre contactele cunosc o puter
nică dezvoltare. Mii de concetățeni de ai mei între
prind anual călătorii de vară pe litoralul Mării Ne
gre al României și chiar în timp de iarnă finlandezii 
vin din țara lor înzăpezită pentru a admira Munții 
Carpați. Bogata artă populară românească a căpătat 
noi prieteni. Relațiile economice sînt caracterizate 
de un interes reciproc în a diversifica schimburile 
comerciale.

Vă mulțumesc domnule președinte pentru că ați 
dorit să primiți în vizită pe șeful Republicii Finlan
deze în acest an festiv al României socialiste. 
(Aplauze).
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In timpul vizitei

La Invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, luni la amiază a sosit 
în Capitală, președintele Repu
blicii Finlanda, Urho Kekkonen, 
care va face o vizită oficială în 
tara noastră.

In întîmpinarea președintelui 
Finlandei, pe aeroportul Bănea- 
sa se aflau președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, Ma
nea Mănescu și Ștefan Peterfi, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat, Mihai Marinescu și Ion Pă- 
tan, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, membri ai Con
siliului de Stat și ai - guvernului, 
conducători de instituții centrale, 
oameni de știință și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, precum 
și numeroși ziariști români și fin
landezi, corespondenți ai presei 
străine.

Srau prezenti Kaarlo Veikko 
Măkelă, ambasadorul Finlandei la 
București, membri ai ambasadei 
finlandeze, șefi ai misiunilor di
plomatice, atașați militari, și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Pavilioanele aeroportului Bă- 
neasa erau pavoazate cu drapelele 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Finlanda. 

Cuvintarea 
președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Stimate domnule președinte,
Este o mare plăcere pentru mine ca, întîmpinîn- 

du-Vă pe pămîntul țării noastre, în capitala Româ
niei Socialiste, să vă adresez un călduros salut din 
partea Consiliului de Stat, a guvernului și a între
gului popor român. în persoana dumneavoastră și a 
distinșilor dumneavoastră colaboratori, cetățenii pa
triei noastre întîmpină pe reprezentanții unui popor 
care se bucură de multă stimă și prețuire în România 
pentru priceperea și hărnicia lui, pentru idealurile și 
aspirațiile sale spre pace și progres.

în timpul scurtei dumneavoastre vizite, veți avea 
ocazia să cunoașteți nemijlocit o parte din rezultatele 
strădaniilor pe care poporul român le-a depus, în ul
timul sfert de veac, pentru modernizarea economică 
și tehnico-științifică a țării, pentru dezvoltarea cultu
rală și socială, pentru continua sa propășire materială 
și spirituală ; veți putea cunoaște mai îndeaproape 
viața și preocupările României de azi, hotărîrea sa 
de a conlucra și trăi în pace, cooperare și bună în
țelegere cu toate țările lumii, indiferent de orînduirea 
lor socială.

Sîntem încredințați, domnule președinte, că vi
zita dumneavoastră în România — care este prima 
vizită a unui șef de stat al Finlandei în patria noastră 
— va reprezenta un moment important în evoluția 
relațiilor româno-finlandeze, că ea va răspunde do
rinței țărilor și popoarelor noastre de a dezvolta con
tinuu legăturile reciproce de colaborare pe toate pla
nurile, în interesul lor, al păcii și securității interna
ționale.

Avem, totodată, convingerea că în cadrul convor
birilor ce le vom avea vom putea face un rodnic și 
util schimb de păreri asupra problemelor de interes 
bilateral și asupra unor probleme privind situația in
ternațională actuală.

Cu dorința de a vă simți cît mai bine în țara 
noastră, care vă primește cu prietenie și ospitalitate, 
permiteți-mi, domnule președinte, să vă adresez un 
călduros „Bun venit" în România. (Aplauze).

Pe frontispiciul clădirii centrale 
a aeroportului se aflau portretele 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și președinte
lui Urho Kekkonen, precum și 
urările : „Bun venit președintelui 
Republicii Finlanda, domnului 
Urho Kekkonen", „Trăiască prie
tenia dintre popoarele român și 
finlandez".

La ora 13, avionul oficial, es
cortat de la intrarea în spațiul 
aerian al țării noastre de avioane' 
cu reacție ale forțelor armate ro
mâne, aterizează pe aeroportul 
Băneasa.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Urho Kekkonen este 
salutat cordial de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

înaltul oaspete este însoțit de : 
Ahti Karjalainen, ministrul afa
cerilor externe, Heikki Hanni- 
kainen, ministru, șeful protoco
lului, Jaakko Lehmus, directorul 
fabricii „Typpi Oy“, baron Bengt 
Rehbinder, directorul fabricii 
„A. Ahlstrom Oy“, prof. Ilmari 
Hustich, rectorul Academiei Co
merciale, Păivid Hetemăki, pre
ședintele Uniunii centrale a pa
tronilor, Veikko Ahtola, preșe
dintele Sindicatului muncitorilor 
din industria hîrtiei, și de alte 
persoane oficiale.

(Continuare în pag. a III-a)

Vizită protocolară
Luni după-amiază, președintele 

Republicii Finlanda, Urho Kekko
nen, a făcut o vizită protocolară 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

La sosirea înaltului oaspete, la 
Palatul Consiliului de Stat, o gar
dă militară a prezentat onorul.

între președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Urho Kekkonen a avut 
loc o convorbire cordială.

La întrevedere au participation 
Gheorghe Maurer, Manea Mănes
cu, Ștefan Peterfi, George Maco
vescu și Mircea Bălănescu, amba
sadorul României la Helsinki.

Președintele Finlandei a fost în
soțit de Ahti Karjalainen și Kaarlo 
Veikko Măkelă, ambasadorul Fin
landei la București.

După convorbire, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a înmînat președintelui 
Urho Kekkonen ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" cla
sa I.

„Permiteți-mi — a spus preșe

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a oferit luni 
seara, la Palatul Consiliului de 
Stat, un dineu oficial în onoarea 
președintelui Republicii Finlanda. 
Au participat Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu- 
lescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Iosif Banc, Petre 

dintele Nicolae Ceaușescu — să vă 
ofer cea mai înaltă distincție a 
Republicii Socialiste România, ca 
un semn al relațiilor de priete
nie dintre țările noastre, al dorin
ței de a le dezvolta și în viitor, 
ca o prețuire a activității dv. 
pentru extinderea acestor relații, 
pentru securitate și pace în Eu
ropa".

„Aș dori să exprim mulțumirile 
mele pentru această atenție căreia 
îi dau o înaltă apreciere, a men
ționat în răspunsul său președin
tele Finlandei. Pentru mine, aceas
ta e o dovadă a prețuirii colabo
rării între țările noastre și a po
liticii noastre îndreptate spre îm
bunătățirea relațiilor internațio
nale, o prețuire a poporului fin
landez iubitor de pace".

în cadrul aceleiași solemnități, 
președintele Republicii Finlanda, 
Urho Kekkonen, a înmînat preșe
dintelui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, ordinul „Marea Cruce

(Continuare în pag. a III-a)

Blajovici, Ion Iliescu, Ion Stănes- I 
cu, precum și Ștefan Peterfi, vice- | 
președinte al Consiliului de Stat, H 
Mihai Marinescu și Ion Pățan, vice- | 
președinți ai Consiliului de Mi- | 
niștri, Constantin Stătescu, secre- j 
tarul Consiliului de Stat, George 
Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de instituții 
centrale.

Au luat parte Ahti Karjalainen, 
ministrul afacerilor externe, Kaarlo 
Veikko Măkelă, ambasadorul Fin
landei la București, Heikki Hanni- 
kainen, ministru, șeful protocolului, 
Jaakko Lehmus, directorul fabri
cii „Typpi Oy". baron Bengt Reh- | 
binder, directorul fabricii „A. g 
Ahlstrom Oy“, prof. Ilmari Hustich, 0 
rectorul Academiei Comerciale, | 
Paivio Hetemăki, președintele U- | 
niunii centrale a patronilor, Veikko | 
Ahtola, președintele Sindicatului | 
muncitorilor din industria hîrtiei, H 
și alte persoane oficiale.

Au fost intonate imnurile de stat | 
ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a des- | 
fășurat într-o atmosferă caldă, cor- H 
dială, președintele Consiliului de ra 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și pre- B 
ședințele Finlandei, Urho Kekko- | 
nen, au rostit toasturi.

(Agerpres) I

Toasturile rostite de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, și președin
tele Urho Kekkonen

Convorbire cu ing. Apostol CHIRIȚÂ 
adjunct al ministrului industriei construcțiilor

Cu perseverență, conducerea de partid și de stat a acordat în ultimii 
ani o deosebită atenție creșterii eficienței economice în toate domeniile de ac
tivitate, accentuînd, în acest cadru, necesitatea lichidării pierderilor (planifi
cate sau nu), sporirii continue a rentabilității producției. Ministerelor, orga
nelor economice centrale și întreprinderilor Ii s-au dat prețioase indicații 
asupra direcțiilor în care trebuie să acționeze cu precădere, într-un moment 
sau altul, cît și asupra termenelor de realizare a sarcinilor stabilite. în ra- 
porul Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Congresul al X-lea al partidului s-a subliniat : O atenție deo
sebită va trebui acordată în viitor bunei gospodăriri a fondurilor materiale 
și bănești, ridicării calitative a activității economice și financiare în toate 
ramurile economice, în toate sectoarele vieții sociale". Această indicație vi
zează in mod deosebit întreprinderile de construcții-montaj ale Ministeru
lui Industriei Construcțiilor. -,Și nu întîmplător. La sfîrșitul primului se
mestru din acest an, volumuj-pierderilor provenite din activitatea de con
strucții-montaj a ministerului ș-a menținut ridicat și a sporit brusc, numai 
după o lună, cu încă aproapetSO milioane lei.

în legătură cu starea de rwcruri anormală ce s-a creat în acest important 
sector de activitate am avut convorbirea de față.

La început, tov. ing. Apostol Chi- 
riță a. ținut să precizeze : Situația 
financiară în care se găsesc în mo
mentul de față cele mai multe din
tre întreprinderile noastre de con
strucții-montaj este una dintre cele 
mai precare pe care o cunosc de cînd 
coordonez acest sector. Ea .este cu 
atît mai gravă, cu atît mai cțe neac
ceptat, cu cît întrerupe brusc cursul 
favorabil al rentabilizării activității 
de construcții-montaj, care se afir
mase puternic în ultimii ani. Față de 
situația din urmă cu 6—7 
ani, cînd, pe ansamblul sec
torului nostru, se lucra cu dotații 
de la buget, în 1968 sarcina de re
ducere a prețului de cost a atins 
nivelul de minus 1,6 la sută ; deci, 
o evoluție^ bună. După cum spu
neam, însă, anul acesta din nou s-a 
consemnat o ‘creștere a deficitului 
financiar al unor întreprinderi. Uni
tăți ca Trustul 1 construcții-Bucu- 
rești, întreprinderea 6 construcții- 
montaj Craiova, întreprinderea 7 
construcții-montaj Galați, Trustul 5 
construcții-Brașov, care au diminuat 
simțitor an de an dotația de la bu
getul statului, înregistrează acum 
pierderi importante, peste nivelurile 
planificate. De asemenea, Trustul 2 
montaj-București, întreprinderea 10 
instalații-Brașov, întreprinderea 11 
instalații București care, în mod obiș
nuit, obțineau beneficii peste plan, 
în acest an, pînă acum, nu și-au pu
tut îndeplini integral sarcina la a- 
cest indicator.

Intuiesc întrebarea care doriți să 
mi-o adresați : care sînt cauzele a- 
cestui regres ?

Rep. : Exact.
Ing. A C. ; Prima, pe care perso

nal o consider însă ca fiind și prin
cipala cauză, constă în anacro
nismul legislației ce reglementea
ză actualele prețuri de deviz ale 
lucrărilor de investiții. Elaborată 
în anul 1963, această legislație 
se aplică și azi, neschimbată, 
deși de atunci lucrurile au evo
luat mult. Se produc și se folosesc 
pe șantiere o serie de materiale noi, 
mai bune, dar care sînt și mai 
scumpe decît cele avute în vedere în

0 întreagă uzina 
în serviciul

progresului tehnic
într-adevăr, această 

F.E.A. (sonoritatea ar
monioasă a denumirii 
fabricii se acordă fe
ricit cu producția ei 
— elemente de auto
matizare), creatoare 
de tehnică modernă, 
arată în linii generale 
așa cum mi-o imagi
nam... Pavilionul cen
tral — un cub de cîte- 
va etaje, cu geamuri 
de un albastru închis 
irizînd în violența so
lară de septembrie. 
De aci, prelungire fi
rească — geometria 
de o sobră eleganță a 
unor hale silențioase. 
Tavanele sînt fono- 
îbsorbante. Adună 
cgomotele, atîtea cîte 
pot fi aici, și le anu
lează. Atmosfera — 
climatizată. Iarnă, 
vară, mercurul ter- 
mometrului cunoaște 
doar două limite de 
valori : 20 și 22 gra
de Celsius. Geamurile 
mici, tăiate simetric în 
zidurile laterale, nu 
sînt făcute pentru in
vadarea luminii zil
nice, cum s-ar crede, 
ci pentru efect psiho
logic. Mediul fiind în
chis — prin natura 
tehnologiei — li s-a 
creat oamenilor a- 
ceastă comunicare cu 
universul de afară, 
pentru o mai bună a- 
daptare Umiditatea e 
comandată și ea ca 
și.. lipsa totală de 
praf. O piesă scăpată 
pe jos poate fi corn- ■- 
promisă, rebutată de
finitiv Circulația pe 
culoarele acoperite cu 
linoleum e sub limita 
obișnuitului. Motivul ? 
Realizarea unei am
bianțe de laborator, 
propice muncii de in
tensă concentrare psi
hică

Noul obiectiv in
dustrial, una dintre 
cele mâi recente bi

juterii adăugate la 
salba industrială a 
Capitalei, se aliniază 
pe linia preocupărilor 
— afirmate cu tărie 
la Congresul al X-lea 
al partidului — de a 
înzestra economia 
noastră cu roadele 
gîndirii științifice și 
tehnice contemporane 
După cum se știe, un 
accent deosebit e pus

Reportaj 
de la Fabrica 
de elemente 

de automatizare

pe dezvoltarea cu 
precădere a ramurilor 
(electronica, printre 
altele) care joacă un 
rol important în pro- 
g'esul tehnico-științi- 
fic actual.

— Avem o existență 
productivă de numai 
doi ani — ne spune 
ing. Marin Baraban- 
cea, directorul -fabri
cii. în acest răstimp 
însă producția noas
tră a și fost solicitată 
în peste zece țări. La 
expoziția „Automati
zarea ’69" de la Mos
cova, unde au parti
cipat 1 100 firme din 
23 de țări, aparatura 
noastră de automati
zare și mașinile elec
tronice de calcul au 
primit Diploma de 
onoare.

Aici, la F.E.A. se 
creează aparatura de 
automatizare destina
tă conducerii procese
lor industriale, mași
nilor electronice pen
tru calcule de birou 
tehnico-științifice —

urmă cu șase ani, la stabilirea pre
țurilor de deviz. Tot în acest timp, 
costul manoperei de mc sau pe mp 
de lucrare a sporit, prin influența 
repetatelor majorări de salarii care 
au avut loc ; utilajele, la rîndul lor, 
diferă și ele mult azi de cele din 
1963, în sensul că sînt mai produc
tive, dar și mai costisitoare sub ra
portul cheltuielilor de exploatare 
sau al chiriilor pe care trebuie să le 
plătească întreprinderile de construc
ții-montaj. Asemenea modificări, ne
luate în seamă de actuala reglemen
tare a prețurilor de deviz ale lu
crărilor de investiții, explică în mare 
măsură — după părerea mea — și 
pierderile din activitatea multor în
treprinderi de construcții-montaj.

Rep. : Afirmația pe care ați fă
cut-o contrariază. Ne este greu să 
acceptăm ideea că repetatele majo
rări de salarii din ultimii 6—7 ani 
au sporit costul manoperei. O 
cerință esențială a dezvoltării 
economice este ca ritmul de 
creștere a productivității muncii 
să fie superior celui al crește
rii salariului mediu — lucru 
care de-a lungul anilor s-a reali
zat în fiecare ramură industrială. 
Atunci cum mai poate fi vorba de 
o scumpire a manoperei pe unitatea 
de produs sau de timp, în condițiile 
în care productivitatea muncii a 
sporit într-un ritm mult mai mare 
decît salariul mediu ?

Ing. A. C. : înțr-adevăr, producti
vitatea muncii a crescut mai repede 
decît salariul mediu. Totuși, ceea ce 
s-a cîștigat prin creșterea productivi
tății muncii nu acoperă în totalitate 
influența majorărilor de salariu în 
volumul manoperei.

Rep. : Ceea ce spuneți este un pa
radox Care este această corelație 
în sectorul de construcții-montaj al 
Ministerului Industriei Construcții
lor ?

Ing. A. C. : în ultimii 5—6 ani, 
productivitatea muncii a sporit în-

Convorbire realizată da 
loan ERHAN 

__________________________ i 
(Continuare în pag. a IV-a) 

aparaturi rapide, e- 
xacte, comode, docile. 
Sîntem pe teritoriul 
celei mai „explozive" 
ramuri industriale a 
secolului — electroni
ca — ramură deschi
zătoare de drumuri 
modernelor procese 
productive, angajată 
în ampla revoluție 
tehnică și științifică. 
Fără electronică nu 
pot fi concepute nu 
numai navele cosmi
ce, ci și activități mai 
„pămîntene" începînd 
cu mașinile-unelte de 
înaltă precizie și sfîr- 
șind cu optimizarea 
producției F.E.A. se 
aliniază acestor pre
ocupări de avangardă 
în tehnică, implicit 
cerințelor în plin pro
gres ale economiei 
românești.

Străbat spațiile cal
me — virtuozitatea a 
avut întotdeauna ne
voie de liniște pentru 
afirmare — cu senti
mentul că imaginile 
care se developează 
aici le-am mai avut 
cîndva sub ochi. Cînd 
și unde ? Ne antici
pează răspunsul me
moriei tovarășul Radu 
Dordea, inginerul șef 
al fabricii : „Apara
tura noastră automa
tizată e prezentă în 
industria siderurgică, 
chimică, petrolieră, a 
cimenturilor. Dar un
de nu e ? Acoperim 
în prezent aproxima
tiv 70 la sută din ce
rințele interne. Iar 
calculatoarele le-ați 
întîlnit în orice birou 
de contabilitate, de 
planificare, oriunde 
cele patru operații 
aritmetice, plus ex
tragerea rădăcinii pă-

llie TANASACHE

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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Raid în județele Bihor și Buzău

Cum e mai
bine?

Cîțiva turiști prin Tîrgu Jiu 
ne scriu cu amărăciune despre 
o anume neglijență a municipa
lității. Este vorba de parcul o- 
rașului, în care se află amplasată 
celebra operă a lui Brâncuși — 
„Coloana infinitului". Patrupe
de și bipede de toate felurile, de 
la cornute și pînă la banala gîs- 
că, pasc în preajma monumen
tului. Aieile sînt neîngri
jite. Grupuri gălăgioase de co
pii bat mingea pe iarba parcului. 
E oare necesar să mai adăugăm 
— în chip de comentariu — că 
respectul față de operele de 
artă ale înaintașilor noștri este, 
în fond, respectul pentru noi în
șine ?

noi în-

Oameni
distrati

Firește, infracțiunea 
infracțiune și, indiferent 
prejurări, ea este condamnată ca 
atare. Iată însă două cazuri re
cent petrecute, care ilustrează 
grăitor „ajutorul" pe care unii 
cetățeni ...distrați îl dau (desigur, 
fără voia lor) infractorilor. In 
două imobile din București au 
pătruns doi indivizi care și-au 
însușit diferite obiecte. Curînd 
au fost identificați și arestați : 
Florea Oancea și Nicolae Pan- 
tazi, ambii cu antecedente pe
nale. Ceea ce reține atenția este 
modul in care cei doi au reușit 
să pătrundă în locuințele cu pri
cina. în primul rînd (cazul din 
str. Fabrica de pîine nr. 19) pro
prietarul plecase de acasă lăsînd 
ușa deschisă j în al doilea caz 
(șos. Iancului nr. 145) stăpînul 
încuiase ușa dar, grăbit, uitase 
cheia pe dinafară O veche zi
cală spune că „lacătele sînt pen
tru oameni cinstiți, nu pentru 
hoți". Nimic de obiectat. Totuși 
— „paza bună trece primejdia 
rea". Altfel — dacă ne menținem 
în lumea proverbelor — „cînd 
pisica nu-i acasă"...

rămîne 
de îm-

Figaro va fi 
tot Bănică!

Actorul Ștefan Bănică a avut 
un grav accident de automobil, 
în apropiere de Piața Scînteii 
(București). Din primele cer
cetări rezultă că accidentul 
s-ar datora vitezei și derapaju
lui. Actorul a fost internat de 
urgență la Spitalul 9. Acum se 
află în afara oricărui pericol. îi 
urăm însănătoșire grabnică — și 
să-l vedem cît mai repede în 
spectacolul „Nunta lui Figaro" 
de la Teatrul Giulești.

Pe stradă
Așa cum anunțam, duminica 

trecută s-a desfășurat o largă 
acțiune obștească privind păs
trarea curățeniei străzilor Capi
talei. Au participat 29 de echipe 
alcătuite din controlori, pionieri, 
femei și lucrători de miliție. E- 
chipele au urmărit o arie largă 
de contravenții la aspectul ur
ban al străzii, reușind, totodată, 
să creeze o opinie colectivă în 
jurul cazurilor semnalate. Cu' 
prilejul acțiunii au fost depistați 
550 de contravenienți. Dintre ei, 
200 au fost identificați, 90 amen
dați pe loc, iar altor 60 cetățeni 
li s-au dresat procese verbale 
de contravenție. între recalci
tranți ; Sevaloslay Plohatnic — 
inginer la Ministerul Industriei 
Alimentare ; Constanța Antoniu, 
contabilă (str. 13 decembrie 31) ; 
Paul Ștefănescu, student la Fa
cultatea de chimie ; Victoria Ra- 
zachiu, salariată la cooperativa 
Arta aplicată etc. Se consideră 
că, acțiunea, la care pionierii 
și-au adus o contribuție deose
bită, a avut, cu excepția cazuri
lor semnalate, un efect pozitiv. 
Opinăm pentru organizarea, în 
continuare, a unor asemenea ac
țiuni.

Intr-un articol apărut zilele trecu
te în paginile ziarului nostru anali
zam cîteva aspecte legate de perfec
ționarea activității de planificare din 
cadrul O.C.L.-urilor. Am pornit de 
la ideea că de acest moment hotărîtor 
al activității comerciale, de judicio
zitatea cu care se elaborează planul 
de vînzare al unităților comerciale 
depinde în cel mai înalt grad apro
vizionarea corespunzătoare a popu
lației. Dar perfecționarea planificării 
în comerț este legată nemijlocit de 
cunoașterea aprofundată, de pros
pectarea atentă a cererii cumpărăto
rilor. Iată de ce ne-am propus ca în 
ancheta de față să abordăm proble
mele legate de eficiența studiilor din 
comerț, de măsurile întreprinse pe 
linia perfecționării activității de cu
noaștere a fenomenelor comerciale.

Pentru început, să răspundem la 
întrebarea : cum sînt prospectate 
cerințele cumpărătorilor ?

înainte de toate, trebuie să spu
nem că: de analiza fenomenelor le
gate dC? studiul cererii și a altor as
pecte ale activității comerciale sa 
ocupă în prezent Institutul de cerce
tări comerciale — organism speciali
zat, funcționînd sub egida Ministeru
lui Comerțului Interior Deși înființat 
de puțină vreme, institutul a elaborat 
o serie de studii și analize. Numai 
simpla lor enumerare te-ar duce la 
gîndul că, pe o asemenea bază, în 
activitatea comercială s-a produs o 
adevărată cotitură. Este însă sufici
ent să ne amintim de nepotrivirea 
dintre cerere și ofertă din multe ma
gazine, pentru ca nedumerirea să ia 
locul acestei supoziții. Cum au fost 
elaborate, ce au vizat și cum sînt 
utilizate studiile efectuate ?

— Toate studiile se elaborează pe 
baza unei metodologii întocmite în 
prezența și la cererea beneficiarului 
(diferite organisme comerciale), ne 
spune tov. Gh. Nistorescu, șef de sec
tor la Institutul de cercetări comer
ciale. Sa ne referim, de pildă, doar 
la cîteva teme. Cercetarea cererii de 
confecții sau de aparate electroteh
nice de uz casnic și electronice, 
„piața mașinilor de spălat rufe" etc. 
au drept scop „fotografierea", la un 
moment dat, a cererii, a factorilor de 
influență și măsurarea lor. De ase
menea, se analizează structura cum
părărilor, a consumatorilor și a mo
tivelor care au determinat necumpă- 
rarea etc. Aceste date atît de bogate 
constituie un important instrument 
în mîna specialiștilor din comerț, cu 
ajutorul căruia pot prevedea evolu
ția viitoare a cererii de consum.

Deci, analiza cererii se tace, stu- 
diije elaborate au un scop practic, 
precis, pot fi aplicate imediat după 
transmiterea lor către comerț. Se 
naște o noua întrebare : sînt eficien
te aceste studii ? „Da" și „nu" — 
ne-au răspuns, fără excepție, nume
roși specialiști din comerț. Facem o 
primă constatare : singurii benefici
ari ai studiilor sînt direcțiile genera
le din M.C.I. și cîteva direcții co
merciale județene. După cum se știe 
însă aceste foruri au doar un rol de 
îndrumare, stabilirea detaliată a ne
cesarului de marfă se face de către 
veriga de oază a comerțului — în
treprinderea comercială. Ce eficien
ță pot avea analizele la acest nivel ?

Vizităm întîi Direcția 
comerțului cu produse 
împreună cu tovarășul director ge
neral I. Simionescu încercăm să răs
pundem la întrebările ridicate în 
cursul anchetei. „Ne găsim într-o pe
rioadă — ne spunea domnia sa — în 
care orice analize științifice ne sînt 
de mare folos. De pildă, studiul ce
rerii conservelor de legume — o lu
crare amplă, care ne arată tendin
țele de consum pînă în 1980 și ne 
permite să fundamentăm științific 
cantitățile solicitate industriei — este 
un mare pas înainte pe linia cunoaș
terii pieței, dar nu suficient. Am a- 
vea nevoie de mai multe studii, care 
să „prindă" și alte produse și, mai 
ales, de analiza cererii în județe, 
care la ora actuală este inexistentă ; 
ca atare, repartizarea fondului de 
marfă pe teritoriu se face tot (în mod 
empiric — n.n.) pe baza realizărilor 
precedente. Iată de ce am putea spu
ne că, deocamdată, studiile efectuate 
sînt numai parțial eficiente".

Direcția generală a comerțului cu 
produse textile și încălțăminte. „Una 
din metodele uzitate de către Institu
tul de cercetări comerciale este ana-

liza etichetelor duble — ne relatea
ză tovarășul director general AL 
Grossman. Normal ar fi să primim 
datele a doua zi (or, nouă ni se pun 
la dispoziție abia după luni de zile). 
Presupunînd totuși că s-ar trimite 
prompt, tot nu le putem utiliza de
cît după viitoarea inventariere. A- 
ceasta datorită lipsei evidenței canti
tative. Este clar că prelucrarea date
lor analizate astfel are o eficiență 
minimă. Ar trebui schimbat însuși 
sistemul de evidență pentru a putea 
utiliza etichetele. Mai este apoi și o 
altă fațetă a problemei. Studiile indi
că ce marfă lipsește : dar asta o știm 
și noi, din evidența operativă. Stu
diul cererii ar trebui să ne indice 
ce cantități, culori și mărimi, Ia ce 
prețuri și în ce cantități se vor cere

Sînt prospectate

cerințele pieței

cu maximă eficiență?

(Urmare din pag. I)

generală a 
alimentare.

într-o perioadă viitoare. Lipsa aces
tor elemente esențiale reduce la zero 
eficiența unor studii și analize. 
Ar trebui, pe de altă parte, să exis
te o conlucrare puternică între spe
cialiștii din comerț și cercetători în 
interpretarea și valorificarea date
lor".

Direcția generală a comerțului cu 
produse metalo-chimice. „O serie de 
analize ne-au fost de un real folos, ne 
spune și tovarășul M. Drăghicescu, 
director general adjunct. Azi, funda
mentarea fondului de marfă nu se 
mai poate face pe baza flerului co
mercial, de fapt a unui pseudofler, 
ci a unei riguroase cercetări știin
țifice. Din păcate, de cele mai multe 
ori, aceste studii nu sînt suficient de 
analitice în ceea ce privește previ
ziunea evoluției viitoare a cererii, 
din ele lipsește tocmai esențialul : 
punctul de vedere al institutului, 
care ar constitui pentru noi un jalon. 
Cu alte cuvinte, analiza nu este dusă 
pînă la capăt, iar cercetătorii — cel 
puțin așa s-a procedat pînă acum — 
se mulțumesc să ne prezinte doar 
oglinda unui segment al pieței (Capi
tala). Sînt și cazuri în care, alături 
de enumerarea metodelor folosite, 
studiile estimează și vînzările viitoa
re. Foarte bine — am spune — nu
mai că aceste estimări se fac în 
limite mult prea largi. De exemplu, 
se prevede că în 1975 se vor vinde 
între 150 000 și 220 000 de mașini de 
spălat rufe. Pînă și merceologii 
noștri, fără a elabora un studiu, pot 
fixa limite mai înguste. După apre
cierile noastre, acceptarea limitei 
maxime ar presupune înființarea 
unei noi fabrici, iar limita minimă ar 
duce la penuria acestui produs pe 
piață. în aceste condiții, se pune, 
pe bună dreptate, problema măcar a 
unei eficiențe minime a studiilor".

Din spusele interlocutorilor nbștri 
se pot trage cîteva concluzii. în pri
mul rînd, studiul pieței trebuie să 
fie bazat pe observarea, analiza și 
sinteza, ocazională sau permanentă, 
a loturilor cantitative și calitativa 
ale cererii de mărfuri a populației, 
care să permită comerțului să răs
pundă la întrebările : cine ? ce ? cît ? 
de ce ? și la ce preț 7 cumpără. Or, 
după cum am văzut, studiile efectua
te nu sînt întocmite decît pentru 
direcțiile generale și nu răspund de
cît parțial și insuficient acestor în
trebări In al doilea rînd, se consta
tă inexistența unor studii care să 
țină cont de specificul local al ce
rerii, majoritatea lor avînd drept 
obiect „piața" Capitalei, cercetare 
necaracteristică pentru alte județe.

Să pătrundem și mecanismul inte
rior al folosirii efective a datelor a- 
cestor analize complexe. Nu mare 
ne-a fost mirarea cînd am constatat 
că zecile de pagini de inteligență în
magazinată deveniseră, Ia numai 
cîteva luni de la elaborare, aproape 
piese de 
Direcția

arhivă. Să exemplificăm. La 
generală a comerțului cu

produse alimentare, însuși șeful ser
viciului comercial ne declară că 
„datele studiului privind cererea con
servelor de legume au folosit doar 
la... compararea cu estimările lucră
torilor direcției 1“ Și cu asta, basta. 
In locul fructificării active și efec
tive a elementelor analizei, în scopul 
îndeplinirii corespunzătoare a planu
lui de aprovizionare și desfacere și 
al ridicării nivelului general al efi
cienței activității comerciale, s-a 
recurs la o soluție comodă : verifi
carea (a se citi contemplarea) date
lor stabilite științific cu cele obținu- 

' te empiric pe baza „experienței".
Deci, studiu bun, după cum au re
cunoscut înșiși comercianții, dar 
eficiență — zero.

Iată-ne și la 
electronice din 
spune pe față : 
studiile, dar... 
Chiar dacă ne 
nu este cerut de populație, mai greu 
îi influențăm pe producători. Pe de 
altă parte, studiul cererii de aparate 
electronice, de piidă, nici nu răs
punde la întrebarea ce aparate se 
vor cere într-o perioadă viitoare". 
Așa să fie oare ? Atunci, ce fel de 
studiu este acesta ? Din curiozitate, 
îl citim și noi, comparînd datele pe 
care le prezintă cu lucrările servi
ciului comercial. Constatăm că la 
planificarea necesarului de aparate 
de radio portative (ca și la altele, 
de altfel), concluziile studiului au 
fost cu totul ignorate. în timp ce 
populația se orientează în acest an 
spre un anumit tip din aceste apa
rate, în proporție de 33,3 la sută, 
serviciul comercial și întreprinderi
le cu ridicata au 
sar cu 25 la sută 
tru alt tip — cu 
mai mult ș.a.m.d. 
tele studiului nu 
structura cererii : 
dent, falsă.

Am solicitat și opinia tovarășului 
Radu Paul, directorul Institutului de 
cercetări comerciale. „în primul 
rînd, trebuie să recunoaștem că o 
parte din cauzele care diminuează 
eficiența studiilor (prin eficiență în- 
țelegînd gradul de aplicabilitate și u- 
tilitate practică) se datoreso și insti
tutului nostru. Fără lipsă de modestie, 
trebuie să. spunem că studiile efectua
te au o ținută științifică ridicată. Pen
tru că nu ne-am preocupat de or
ganizarea unor instructaje și de 
acordarea unei asistențe tehnice 
specialiștilor din comerț privind mo
dul de analiză și interpretare a da
telor, s-a ajuns la situația, că studii 
judicios întocmite sînt nefolosite și 
considerate ineficiente. Pe de altă 
parte, dacă studiile sînt incomplete, 
noi nu sîntem răspunzători. Atît 
tema, cît și sfera de cuprindere a 
studiilor au fost stabilite împreună 
cu reprezentanții comerțului, care, 
de cele mai multe ori, n-au avut 
nimic de spus, sau la elaborarea 
planului unei lucrări mai complete 
obiectau că prețul (legal stabilit) e 
prea mare, cerînd restrîngerea stu
diului. In al treilea rînd, desigur că 
eficiența studiilor este redusă și 
pentru că industria, la fel de inte
resată. dacă nu chiar mai mult de
cît comerțul, în prospectarea pieței, 
nu ne-a solicitat (cu excepția unei 

singure fabrici, „Clujana1-1) analize 
sau sondaje. Nici Centrocoop nu 
ne-a comandat măcar o singură lu
crare".

Evident, în observațiile cuprinse 
în acest articol predomină criticile 
din partea beneficiarilor. Este difi
cil de stabilit cu exactitate măsura 
în care defecțiunile se datoresc în 
exclusivitate celor care efectuează 
studiile. Pentru sporirea eficienței 
studiilor și lărgirea sferei lor 
de aplicabilitate la întreaga re
țea comercială (de stat și coope
ratistă) este necesară o schim
bare de optică, ce trebuie să por
nească de la conducerea ministeru
lui care coordonează direct această 
vastă activitate de prospectare a ce
rințelor populației, studiile comer
ciale trebuind să fie rezultatul unei 
conlucrări permanente a cercetăto
rilor institutului cu specialiștii din 
comerț care le folosesc, măsură în 
interesul asigurării unui grad 
înalt al aotivității de prospectare 
fenomenelor comerciale.

serviciul de produse 
D.G.C.M.C. Aici se 
„Sînt foarte bune 
nu le putem folosi, 
indică că un produs

stabilit un nece- 
i mai mare; pen-

peste 10 la sută 
Afirmația că da- 
indică tipurile și 

este, în mod evi-

mai 
a

George POPESCU

Galați, ele-

S3 ® El

Profilaxie
I ciudată
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

dreptProfilaxia este definită 
un complex de măsuri medico- 
sanitare pentru prevenirea boli
lor molipsitoare. Aceasta este 
definiția de dicționar. Insă știți 
cum vine : teoria ca teoria, dar 
practica te omoară I Tehnicienii 
veterinari Gheza Bernath și 
Aron Olaru de la cooperativa a- 
gricolă din Vadul Crișului (Bi
hor) au vrut și ei profilaxie a- 
tunci cînd au aplicat turmei de 
oi un tratament „forte". Și ce a 
ieșit ? Performanța lor este ului
toare : au murit 98 de oi I Doar 
blana lor mai este bună de ceva. 
Dovadă că tehnicienii veterinari 
în cauză trebuie s-o ia de la 
capăt cu... pregătirea lor școla
ră. Să fnvețe — pe speze proprii 
— ce-i profilaxia 1

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARIJA
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

trate, obligă 
intelectuală 
migăloasă și 
lum".

Detectoare 
de temperaturi, de nivel, de 
umiditate, de concentrație... 
Traductoare, înregistratoa
re, adaptoare electronice... 
Pot fi văzute. în marea lor 
diversitate, 
F.E.A. de la .... 
Realizărilor Economiei Na
ționale România ‘69‘‘. Dar, 
mai convingător, le etalează 
arhitecturile etajate ale 
chimiei și petrochimiei și 
nu numai ele Coloanele in
stalației de deshidratare a 
Rafinăriei din Pitești au în 
punctele esențiale ale me
tamorfozelor „antenele1* 
așa-numitei mașini de con
trol centralizat D.L. 100 cu 
marca F.E.A. Sub suprave
gherea ei severă, neîndu
plecată. se află circa 200 de 
puncte nodale ale instala
ției de deshidratare. Ochii 
de argus electronic sînt la 
post zi și noapte, iar ma
teria în devenire încredin
țează mașinii, în fiece se
cundă, secretele. D.L. 100 
măsoară, înregistrează, 
compară, notifică. La ne
voie, mașina poate ordona 
și comanda corecția nece
sară. Schemele reci, așezate 
în tipare logice formale, ca
pătă astfel înfățișări vibran
te și „temperamentale". 
Cum spuneam, botezul in
dustria] l-a primit la Pi
tești. O „colegă" de promo
ție a lui D.L. 100 e desti
nată centralei de la Borzești, 
alta platformei chimice 
craiovene ; Porțile de Fier 
sînt și ele în așteptare...

Am văzut la laminorul 
slebing, ca și la cel de tablă 
groasă de la Combinatul

la o muncă 
simplă dar 

de mare vo-
de presiune, .

la standul
„Expoziția

siderurgic din 
mente de automatizare pro
duse la F.E.A. și puse să 
supravegheze, să dirijeze, să 
raporteze omului datele de 
sinteză necesare. Compen
satoare de temperatură, re
gulatoare continui, elemente 
de integrare, de semnali
zare, de comandă, detectoa-

cu procedeele moderne* 
(Ilie Alexandru, muncitor 
turnător) „Executăm micro- 
suduri. Sudăm table pînă la 
șapte sutimi de milimetru 
în mediu de argon. Totul 
trebuie să fie exact, fără 
cusur. Imposibilul a devenit 
posibil’1 (Ion Traian, mais
tru sudor, 20 de ani de me-

Executarea la timp a volumului 
mare de lucrări agricole specifice a- 
cestui sezon — recoltarea culturilor 
tîrzii, pregătirea terenului, semăna
tul cerealelor de toamnă — necesi
tă , o temeinică organizare a muncii 
în fiecare unitate agricolă. în aceas
tă direcție sarcini de cea mai mare 
răspundere revin consiliilor de con
ducere din cooperativele agricole, 
în frunte cu președinții, și specialiș
tilor din aceste unități. Dar nume
roase probleme trebuie rezolvate 
de către direcțiile agricole jude
țene și uniunile cooperatiste, de că
tre specialiștii din organele centrale 
trimiși pe teren. Reprezentanții aces
tor organe trebuie să intervină ope
rativ cind constată neajunsuri în ce 
privește executarea lucrărilor de se
zon. Pentru aceasta se cere ca ei 
să-și desfășoare activitatea pe teren 
pentru a cunoaște în amănunțime 
problemele care se ridică și defec
țiunile care se semnalează. Cu pri
lejul raidului nostru, organizat în ju
dețele Bihor și Buzău, a reieșit că 
unitățile agricole, beneficiind de un 
sprijin mai substanțial din partea 
direcțiilor agricole și al uniunilor 
cooperatiste, au intensificat ritmul 
lucrărilor de sezon acordînd, totoda
tă, o atenție mai mare calității semă
natului. Se constată însă și unele 
neajunsuri in desfășurarea lucrărilor 
agricole, probleme care nu sînt re
zolvate operativ de către organele a- 
gricole județene.

în județul Bihor, de exemplu, cu 
toate că ne aflăm în ultima 
decadă a lunii septembrie, au 
fost pregătite numai 35 la sută 
din suprafețele care urmează să se 
însămînțeze cu cereale de toamnă. Se 
putea realiza mai mult ? în județul 
vecin, Satu-Mare, această lucrare s-a 
făcut în proporție de 50 la sută. 
Că se putea face' mai mult o do
vedește, de altfel, experiența multor 
cooperative agricole din județul Bi
hor care au început și semănatul. De 
altfel, pe întregul județ, s-au însă- 
mînțat aproape 3 500 hectare. De e- 
xemplu, în cooperativa agricolă Bi- 
haria, la 17 septembrie s-a încheiat 
semănatul secarei și acum se lucrea
ză cu toate forțele la grîu. La Diosig 
a fost acordată, de asemenea, o mare 
atenție pregătirii terenului: 500 hec
tare sînt gata pentru a primi sămînța.

Pe 300 ha s-au aplicat îngrășăminte 
naturale, iar pe 100 ha s-au adminis
trat îngrășăminte chimice. Și aici se 
însămînțează de zor orzul pe 200 ha 
planificate, iar peste citeva zile va în
cepe însămînțatul griului. Și în coo
perativele agricole din Marghita, Ge- 
piu. Leș și altele, muncile agricole 
din campania de toamnă sînt avan
sate.

In alte unități agricole, datorită 
slabei organizări a muncii și spri
jinului insuficient din partea orga
nelor agricole, pregătirea terenului 
se desfășoară în ritm nesatisfăcător, 
iar despre semănat nici nu poate fi
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vorba. Această situație se datorește, 
între altele, faptului că întîrzie re
coltarea și eliberarea suprafețelor 
care au fost destinate a se însămînța 
cu culturi de toamnă. în cooperati
vele agricole de producție din ju
dețul Bihor s-au recoltat circa 1 100 
ha cu porumb, 611 ha cu floarea-soa- 
relui, 1 740 ha cu sfeclă de zahăr. 
La sfeclă se putea recolta mult mai 
mult, dar Fabrica de zahăr din Ora
dea și-a anunțat producătorii să o- 
prească recoltatul și transportul. Și 
acum, pe cîmp, stau aproape 3 000 
tone de sfeclă de zahăr. La co
operativa agricolă Drăgeșt.i se vor 
însămînța, în această toamnă, 30 
ha cu orz și 210 ha cu grîu și se
cară. Dar terenul nu a fost încă pre
gătit. Grîul se va însămînța după lu
cerna, dar ea nu a fost cosită. 
Și cine știe cînd se va mai ara și în- 
sămînța 1 Președintele cooperativei, 
Florian Popa, ne spunea cu senină-

Strugurii în concurs
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In Capitală, a inceput cea de-a 
doua fază a concursului pe țară a 
strugurilor de masă. Un număr de 
12 stațiuni experimentale. 24 în
treprinderi agricole de stat și 64 
cooperative agricolei, situate in di
ferite podgorii, prezintă 268 probe 
din 22 soiuri care reprezintă gama 
cea mai variată a strugurilor de 
masă ce se cultivă la noi in țară. 
Comisia formată din 9 specialiști 
apreciază calitatea probelor prezen-

tate și, pe baza calificativelor, vor 
fi acordate medalii de aur, argint 
șt bronz. In acest fel vor putea fi 
evidențiate cele mai favorabile zone 
pedoclimatice unde in viitor se vor 
extinde plantațiile de vii. In prima 
zi a concursului au fost prezentate 
probe din soiurile Cardinal și Chas- 
selas, urmînd ca in zilele urmă
toare prin fața comisiei să treacă 
celelalte 20 de soiuri intre care 
renumitul Afuz-Ali.

B B O O
îndelung lîn-Am întîrziat îndelung lîn

gă mașina de rectificat pro
file. Iată muncitorului de 
aici - Constantin D. Geor
gescu, elev la Liceul indus
trial — îi sosește o piesă 
însoțită de desenul ei. La o 
masă specială, rotundă — 
coradograful — detaliul din 
desenul respectiv e „tradus"

h serviciul
progresului tehnic

re etc. se relevă drept apa
rate ultrasensibile, apte să 
restituie, ridicat la putere, 
efortul de gîndire înmaga
zinat în ele. Autentice 
„gestiuni" automate de „in
teligență" — sînt ajutoare 
prețioase ale omului ce-și 
sporește astfel prezența în 
peisajul industrial modern.

Care sînt atributele aces
tor creații tehnice de ultimă 
oră, ce calități contribuie la 
realizarea elementelor de 
automatizare ? Iată cîteva 
dintre răspunsurile primite 
la F.E.A. : „Producem teh
nică de calitate și, de aceea, 
semnul sub care stă munca 
noastră este precizia. Ca 
s-o dobîndim, ținem pasul

serie). „Știți cum aș alege 
eu, aici, ucenicii ? I-aș dibui 
pe cei cu simțul profesiei. 
Disciplina se poate cîștiga. 
Pregătirea teoretică, la fel. 
Dar aptitudinea pentru o 
meserie sau alta o ai sau 
nu..." (Gheorghe Ștefănescu, 
strungar de înaltă calificare, 
cel mai vîrstnic dintre cei 
trei frați Ștefănești, toți 
prezenți la F.EA. de la în
ființare). „Eu sînt maistru 
și, totodată, student în anul 
VI la chimie industrială. 
Subiectul lucrării de diplo
mă ? „Depuneri de metale 
pe materiale ceramice". Va 
înfățișa experiența mea în 
secție" (Nicolae Bărbău- 
țean).

în formula optică a mașinii. 
Decuparea se face după 
imaginea desenului, opera
ția fiind vizată optic și, în 
același timp, „ascultată" la 
difuzor și la căști. Arsena
lul de scule ? Cuțite cu vîrf 
de diamant și safire, bis- 
turie Ingenios concepute 
etc. Am privit o foaie de 
material plastic acoperită 
cu o peliculă roșcată. Pur
ta pe suprafața ei niște zgî- 
rieturi abia sesizabile — de
sen executat cu vîrf de sa
fir. Piatra prețioasă cu re
flexe fantastice izbutise o 
performanță greu de egalat. 
Pe masa de lucru a lui 
Constantin D. Georgescu am 
zărit o adevărată bibliotecă

tehnică din care nu lipsea 
nici manualul lăcătușului, 
dar nici cărțile de calcul 
geometric, logaritmic, ingi
neresc...

E adevărat : interlocutorii 
noștri se numără printre 
oamenii de bază de la 
F.E.A. „Dar zestrea aceasta 
umană ne-am creat-o noi, 
ne spune inginerul Florin 
Ciuntu, șeful secției asam
blare. O sporim necontenit. 
Le-am încredințat oameni
lor o dotare de laborator, 
de exactitate farmaceutică : 
voltmetre și frecventmetre 
digitale, strunguri de cea
sornicărie, microscoape de 
atelier, proiectoare de pro
file etc. Știți cum procedăm 
aici, la asamblare ? Rotăm 
muncitorii de la o operație 
la alta, după o anume vre
me. O facem din două mo
tive ; primo : împotriva ru- 
tinării și a plafonării ; se
cundo : din rațiuni de poli
calificare.

...N-am ascultat „Suita 
Illiacă" pentru orchestră de 
coarde, compusă de calcu
latorul liliac de la Universi
tatea din Illinois și nici nu 
știu cită emoție poate să 
stîrnească poemul „Insula" 
semnat de „poetul" ciber
netic — calculatorul Calio- 
pe. Insă lumea asta a algo
ritmilor, a codurilor mai 
simple sau mai complicate 
— o recunoaștem sau nu — 
înflăcărează imaginația, are 
o putere fascinantă asuora 
noastră. îi dă omului im
pulsuri noi de a-și perfec
ționa uneltele, arsenalul 
progresului tehnic.

Discutam cu Alexandru 
lacob, unul dintre munci- 
torii-ingineri de la corecția 
finală, lîngă două „Felix 
C.E. 30“ - calculatoare e- 
lectronice pentru lucrări de

contabilitate. Ecranele, de 
un albastru bizar, fosfores
cent, bătînd spre verzui, 
așteptau parcă invazia lo
gică a _ cifrelor, ordinul 
„memoriei" imprimate de 
om. Cele două mașini se a- 
fiau în priză și, curios, nu 
recepționau nici o vibrație, 
oricît de infimă îmi închi
puiam însă „trepidația" lă
untrică a celor aproxima
tiv 280 de tranzistori, 770 
diode, 2 500 rezistențe aflate 
în clipa încordării supre
me : executarea cu rapidi
tate și exactitate matema
tică a comenzii transmise 
de om. „La corecția finală 
lucrăm trei ingineri. Idea
lurile din anii de facultate 
au fost substanțial depășite. 
Cine-și putea imagina că 
F.E.A. va fi, la rîndul ei, o 

de com-universitate atît 
plexă ? învățăm mereu și, 
de ce să nu ne - • • 
restituim mereu. 
„Felix C.E. 30“ 
măm, pe lîngă ,. 
și „sentimente" ?,. 
îndoim de faptul că ___
ficiarii au sentimentul de
plinei încrederi în aceste 
mașini electronice fabricate 
în România".

Fabrica de elemente de 
automatizare, loc de naș
tere a „inteligenței artifi
ciale" create prin iscusință 
și inteligență umană, repre
zintă o mărturie convingă
toare a capacității de crea
ție a constructorilor socia
lismului, a cutezanței și 
măiestriei lor profesionale. 
In egală măsură, ea este 
mărturia potențialului Ia 
care a ajuns economia 
noastră ce-și dezvoltă ne
contenit arsenalul tehnic 
încorporîndu-1 în efortul 
general pentru progresul 
multilateral al țârii.

mîndrim ?, 
Dacă lui 

îi impri- 
,memorie“. 
... Nu ne 

bene-

tate că nu au terminat nici măcar 
cu treieratul griului. La cooperativa 
Sîmbăta, terenul nu a fost eliberat 
și de aceea tractoarele au fost diri
jate în alte părți. Floarea-soarelui 
este neculeasă, ceea ce va face ca 
însămînțările de toamnă să întîrzie. 
Membrii cooperativei agricole „Stea
gul Roșu" din Leș, încă nu au înce
put recoltatul porumbului, iar se
mănatul se tărăgănează din lipsă de 
tractoare. In prezent aici lucrează 
12 tractoare, din care trei la treierat 
trifoiul, patru la recoltatul florii-soa- 
relui și unul la însămînțatul sfeclei 
pentru masă verde. Din păcate, in 
ultimele zile, doi tractoriști au ple
cat. I.M.A. Sintmartin a promis încă 
de mult că va repartiza acestei coope
rative încă patru tractoare, dar pro
misiunea a rămas neonorată. Timpul 
afectat însămînțărilor de toamnă 
este destul de scurt. El ar putea fi 
diminuat datorită condițiilor clima
tice. De aceea se impune folosirea 
întregii capacități de lucru a trac
toarelor și mașinilor agricole. în a- 
ceastă privință direcția agricolă tre
buie să exercite un control efectiv, 
cu simț de răspundere asupra 
modului cum lucrează mecani
zatorii din I.M.A., să nu tolereze ca 
tractoarele să fie deplasate fără rost 
de la un loc la altul sau chiar să 
stea nefclosite. Că asemenea situații 
sînt cu putință nu este deloc întîm- 
plător. Prin nici una din coope
rativele agricole vizitate n-a fost, 
în ultimele 7—10 zile, nici un spe
cialist de la direcția agricolă jude
țeană Bihor. S-au încuiat în birouri 
umbroase ? Fabrică hîrtii ?

In județul Buzău se stă mai bine 
în ce privește pregătirea terenului, 
lucrarea executîndu-se, pînă Ia a- 
ceastă dată, pe ">0 000 hectare, ceea ce 
înseamnă 55 la sută din suprafețele 
prevăzute a se însămînța cu culturi 
de toamnă. Dar executarea la timp 
a semănatului este frînată de faptul 
că nu au fost asigurate și pregătite 
semințele necesare.

Direcția agricolă a județului _.t- 
zău a întocmit o balanță a semințe
lor de grîu, hotărîndu-se ca din cele 
11 875 tone necesare pe ansamblul 
județului, 10 125 să fie acoperite din 
producția proprie a cooperativelor a- 
gricole și 1750 tone urmînd să se 
primească de la bazele întreprinde
rii pentru valorificarea cerealelor 
prin schimb sau împrumut. De comun 
acord, direcția agricolă și uniunea 
cooperatistă județeană au fixat ca 
pînă la 10 septembrie aprovizi
onarea cooperativelor cu semin
țe să fie încheiată. Cu toate acestea 
pină la data de 18 septembrie din 
1750 tone se ridicaseră de la bazele 
I.V.C. numai 1186 tone, iar de la A- 
grosem — 100 tone din cele 320 tone 
planificate. Tov. Petre Eremia, direc
tor adjunct al direcției agricole, lasă 
să se înțeleagă că lucrurile stau încă 
bine deoarece putea fi și mai rău. 
Data de 10 septembrie, cînd semințele 
trebuiau să fie în hambarele coope
rativelor. a fost dată uitării și începe 
cortegiul nelipsit al motivărilor, al 
greutăților întîmpinate. Să privim 
însă puțin situația în amănunt și să 
analizăm cauzele care au detenmi- 
nat-o Ne oprim la „Agrosem" Buzău. 
Primele tone de semințe selecționata 
au intrat în bază Ia 15 septembrie. 
Cerem .explicații tov. director Mihai 
loan pentru această intîrziere. „Nu 
am putut face nimic mai mult. Re
partițiile le primim și noi de la trus
tul „Agrosem“-București. Pînă la 2 
septembrie trebuia să primim în
treaga cantitate de semințe, dar 
termenul nu a fost respectat. La 
aceasta au contribuit și întirzierile 
provocate de transportul pe calea fe
rată. Nu se găsesc vagoane, Anul 
trecut, pe actul de însoțitor al fie
cărui vagon era trecută specificația 
— pentru însămînțări — și transpor
tul era mult mai expeditiv. Anul a- 
cesta nu înțeleg de ce nu s-a mai 
procedat așa".

Intorcîndu-ne de la Agrosem la 
direcția agricolă, o luăm de la în
ceput. Aceasta deoarece, după cum 
am văzut, cauzele obiective își au 
pînă la urmă subiectivismul lor. Di
ferențele dintre unități o demonstrea
ză cu prisosință. In timp ce unele 
cooperative agricole au ridicat de la 
bazele I.V.C. întreaga cantitate deșă- 
mință prevăzută — „11 Iunie" 
geata 
tone, 
Lipia 
ceput 
te că 
Șaringa — 25 tone, Năieni — 20 tone, 
Maxenu — 10 tone. Lunca — 7 tone.

Pericolul ca semănatul griului să 
nu se poată face în perioada optimă 
se profilează și datorită ritmului lent 
în care șe execută analizele de la
borator. Am solicitat tov. Eremia Pe
tre o situație recentă a analizelor 
de laborator. Nu primim nici un răs
puns. Se caută o hirtie prin care 
laboratorul a comunicat situația pe 
ansamblul județului, dar nu poate 
fi găsită. Tov. director adjunct nu 
cunoaște situația nici în... general. 
Desigur, problema aprovizionării cu 
semințe este treaba fiecărei coope
rative agricole în parte. Dar cînd 
se semnalează deficiențe de genul 
celor sesizate mai sus, direcția agri
colă trebuie să intervină operativ 
pentru a le înlătura. Cît privește 
calitatea semințelor, modul cum se 
face condiționarea și tratarea lor 
este o sarcină care cade exclusiv 
în seama specialiștilor din unități 
și de la direcțiile agricole. Aceasta 
nu se poate realiza decît printr-un 
control eficient pe teren.

Din cele relatate rezultă că orga
nele agricole, după ce au tolerat tără
gănarea pregătirilor în vederea în
sămînțărilor, nu desfășoară o acti
vitate practică pe teren in vederea 
rezolvării multiplelor probleme care 
se ridică in această campanie. In
dicațiile sînt clare. Pentru buna des
fășurare a lucrărilor pe toată durata 
campaniei agricole de toamnă, la di
recțiile agricole și uniunile coope
ratiste să se mențină un număr re- 
strins de oameni, iar ceilalți să re
zolve problemele pe teren. Unde sînt 
atunci specialiștii, ce fac ei în uni
tățile agricole în care au fost trimiși 
din moment ce pregătirea, terenului 
și asigurarea semințelor a întîrziat 
atit de mult ?

Să- 
— 180 tone, Caragiale — 75 

Libertatea Săgeata — 67 tone, 
50 tone — altele nici nu au în- 
transportul semințelor, cu toa- 
au cantități destul de mari :

Teodor ION 
Aurel POP
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Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui

Urho Kekkonen
Domnule președinte,
Salutîndu-vă cu deosebită plă

cere în mijlocul nostru la acest di
neu, dorim să dăm încă o dată ex
presie sentimentelor de prietenie și 
stimă cu care vă întîmpină între
gul nostru popor, convingerii sale 
că vizita dumneavoastră în Româ
nia se va înscrierea un moment de 
seamă în evoluția relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
finlandeze.

Poporul român și poporul finlan
dez au bogate tradiții în lupta pen
tru libertate și progres social; ele 
se simt aproape prin aspirațiile lor 
comune pentru o viață mai bună, 
prin idealurile lor de înțelegere și 
pace. în țara noastră se bucură de 
multă prețuire contribuția Finlan
dei la progresul și civilizația ome
nirii, este cunoscut și apreciat po
tențialul ei economic și spiritual 
făurit prin priceperea și vrednicia 
poporului finlandez.

De la eliberarea României de 
sub jugul fascist, în urmă cu un 
sfert de veac, poporul nostru se 
află ferm angajat într-un vast pro
gram de dezvoltare a economiei, 
științei și culturii, de construcție a 
societății socialiste. în cursul vizi
tei dumneavoastră, veți avea prile
jul, domnule președinte, să cunoaș
teți aceste eforturi ale poporului 
nostru, hotărîrea sa de a continua 
munca pașnică pentru edificarea 
noii orînduiri, de a pune cît mai 
larg în valoare bogățiile patriei 
sale.

Constatăm cu satisfacție că rela
țiile româno-finlandeze au cunos
cut în ultima perioadă o dezvoltare 
continuă, concretizată în lărgirea 
și diversificarea schimburilor eco
nomice. în extinderea legăturilor 
cultural-științifice și de altă na
tură. Noi considerăm că vizita pe 
care o întreprindeți în România are 
o semnificație deosebită pentru 
viitorul raporturilor bilaterale ro
mâno-finlandeze, că ea deschide 
noi perspective pentru întărirea 
prieteniei și colaborării dintre po
poarele noastre.

Promovarea susținută a bunelor 
relații și a colaborării între state 
reprezintă, după convingerea noas
tră, o condiție esențială a creării 
unui climat de pace și securitate 
internațională. Pentru realizarea 
unui asemenea climat este hotărî- 
toare așezarea trainică a raporturi
lor interstatale pe principiile inde
pendenței și suveranității, egalită
ții în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, pe respectarea strictă a 
dreptului fiecărui popor de a-și de
cide singur soarta. Cu convingerea 
nestrămutată că numai pe această 
bază se pot obține rezultate pozi
tive și de durată în procesul des
tinderii, securității și păcii în lume, 
România acționează cu perseve
rență pentru lărgirea legăturilor 
sale cu toate țările lumii, indiferent 
de regimul politic și orînduirea lor 
socială, își aduce contribuția la 
cauza cooperării și înțelegerii între 
popoare.

Cum este și firesc, coordonata 
principală a politicii externe a 
României o constituie dezvoltarea 
multilaterală a colaborării cu țările 
de care este legată prin comunita
tea de orînduire și țeluri — cu sta
tele socialiste. Totodată, țara noas
tră sprijină cu hotărîre lupta po
poarelor pentru libertate și inde
pendență națională, împotriva do
minației coloniale și neocolonialis- 
te, întreține strînse relații cu tine
rele state care militează pentru 
dezvoltarea de sine stătătoare, pen
tru consolidarea lor economică și 
socială.

Poporul român împărtășește în
grijorarea marii majorități a ome
nirii în legătură cu persistența, în 
diferite părți ale lumii, a unor 
conflicte armate și focare de ten
siune, care pun în primejdie secu
ritatea și pacea mondială. Conside
răm că, între acestea, cele mai se
rioase implicații pentru cauza pă
cii în lumea întreagă are continua
rea războiului din Vietnam. 
România, care s-a pronunțat con
secvent pentru încetarea acțiunilor 
militare ale Statelor Unite în Viet
nam, își exprimă speranța că trata

Vizită protocolară
(Urmare din pag. I)

a Trandafirului Alb“, cu colan, 
spunînd :

„Vă rog să primiți din partea 
poporului finlandez cea mai înal
tă distincție a Finlandei, ca un 
simbol al aprecierii activității de
puse de dv. pentru dezvoltarea și 

tivele de la Paris Vor duce la în
cetarea războiului, la retragerea 
trupelor străine din Vietnam, cre- 
îndu-se astfel condiții pentru ca 
poporul vietnamez să hotărască 
singur asupra căilor dezvoltării 
pașnice și reunificării țării, con
form voinței și intereselor sale na
ționale.

De asemenea, considerăm că este 
imperios necesară soluționarea con
flictului din Orientul Apropiat, pe 
baza rezoluției din noiembrie 1967 
a Consiliului de Securitate, prin re
tragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate, recunoaște
rea dreptului fiecărui stat la exis
tență de sine stătătoare și rezolva
rea problemei refugiaților palesti
nieni în conformitate cu interesele 
lor naționale.

După convingerea noastră, elimi
narea din viața societății a perico
lului de război reclamă eforturi 
stăruitoare din partea popoarelor 
pentru înfăptuirea dezarmării ge
nerale și, în primul rînd, a de
zarmării nucleare. Țara noastră se 
pronunță pentru inițierea de mă
suri concrete în direcția interzice
rii și lichidării armelor nucleare, 
pentru abolirea blocurilor militare, 
desființarea bazelor militare și re
tragerea trupelor străine de pe te
ritoriile altor țări.

România acordă o importanță 
deosebită și militează activ pen
tru instaurarea securității pe con
tinentul european — problemă de 
importanță capitală pentru viito
rul popoarelor din Europa, pentru 
pacea întregii lumi. Considerăm că 
în abordarea problemelor secu
rității europene este deosebit de 
important să se pornească de Ia 
realități, de la schimbările petre
cute pe continent în urma celui 
de-al doilea război mondial, de la 
recunoașterea actualelor frontiere 
ale țărilor europene și a inviolabi
lității lor — inclusiv a frontierei 
Oder-Neisse — de la existența ce
lor două state germane și a ne
cesității participării lor, pe baze 
egale, la soluționarea problemelor 
care privesc pacea și securitatea 
Europei și a întregii lumi.

România, ca semnatară a Decla
rației de la București din 1966 și 
a Apelului de la Budapesta din a- 
cest an, acționează consecvent 
pentru lărgirea relațiilor sale cu 
țările europene, se pronunță pen
tru înfăptuirea principiilor și a 
propunerilor formulate de țările 
socialiste participante la Tratatul 
de la Varșovia, și, în primul rînd, 
pentru organizarea unei conferințe 
consacrate dezvoltării cooperării și 
securității în Europa.

Am primit cu satisfacție — și 
salutăm din nou și cu acest prilej 
— poziția afirmată de Finlanda și 
acțiunile sale pentru dezvoltarea 
colaborării și securității pe conti
nentul nostru, pentru organizarea 
conferinței europene. Sîntem gata 
ca, împreună cu dumneavoastră și 
cu toate statele europene, să în
treprindem noi eforturi de natură 
să ajute la pregătirea conferinței, 
la promovarea cooperării în Eu
ropa. în acest context, considerăm 
că activitatea pe care țările noas
tre o depun pentru asigurarea 
unor raporturi de bună vecinătate 
și înțelegere în spațiul lor geogra
fic — în Balcani, ca și în nordul 
continentului — deschide noi 
perspective pentru conlucrarea 
mutuală, reprezentînd un aport 
valoros la cauza generală a secu
rității și păcii.

Sîntem încredințați, domnule 
președinte, că vizita dumneavoas
tră va permite o mai bună cu
noaștere reciprocă a popoarelor 
noastre și va servi adîncirii conti
nue a colaborării dintre România 
și Finlanda, în interesul reciproc 
al celor două țări și popoare, al 
cauzei păcii și progresului umani
tății.

Permiteți-mi, în încheiere, să 
ridic paharul pentru prosperitatea 
și fericirea poporului finlandez, 
pentru înflorirea prieteniei ro
mâno-finlandeze, în sănătatea 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, a celorlalți distinși oas
peți, a tuturor celor prezenți.

întărirea relațiilor dintre popoare
le și țările noastre".

Mulțumind, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a subliniat : „Această apreciere 
reprezintă un act simbolic al a- 
devăratei prietenii și al dorinței de 
a dezvolta în viitor relațiile noas
tre, în folosul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și securității în lume".

(Agerpres)

Domnule președinte al Consi
liului de Stat,
Vă rog să-mi permiteți să 

vă mulțumesc pentru invitația 
pe care mi-ați adresat-o. Este o 
mare plăcere pentru mine de a 
avea ocazia să cunosc frumoasa 
dumneavoastră țară și sînt îneîntat 
de căldura cu care noi, finlandezii, 
am fost primiți aici. Invitația 
dumneavoastră este o dovadă că, 
atît guvernul cît și poporul Româ
niei, dau o înaltă apreciere bu
nelor relații existente între țările 
noastre. îngăduiți-mi să vă asi
gur că și guvernul și poporul Fin
landei acordă, la rîndul lor, aceeași 
apreciere relațiilor existente între 
Finlanda și România. Finlanda do
rește să dezvolte și să lărgească 
relațiile și cooperarea dintre țările 
noastre.

Estimînd după măsura euro
peană, atît Finlanda cît și Româ
nia sînt țări relativ mici, al căror 
rol a fost, întotdeauna, mai de
grabă de obiect al marii politici 
decît acela de influențare a aces
teia. Acest fapt a determinat a- 
numite similarități în vicisitudi
nile popoarelor noastre, în ciuda 
faptului că facem parte din medii 
geografice și politice diferite. Toc
mai pentru că România, ca și Fin
landa, în decursul întregii sale is
torii a fost situată la răscrucea 
cîmpurilor de forță ale politicii in
ternaționale, dezvoltarea sa și 
soarta poporului său interesează 
pe finlandezi. Noi, finlandezii, ad
mirăm voința și iscusința poporu
lui român în a-și păstra indepen
dența și a-și asigura dezvoltarea 
în cadrul sistemului său pro
priu. înainte de toate, noi apre
ciem eforturile poporului român 
și ale guvernului său în vederea 
întăririi păcii în Europa. Noi con
siderăm aceste eforturi ca foarte 
importante. Finlanda consideră că 
eforturile sincere ale tuturor ță- 
rilțr europene, l'ie mari sau mici,;' 
alimăte sau ndaiiriiatej' sînt nece- 
sare activității pentru pacea con
tinentului nostru.

S-a scurs aproape un sfert de 
secol de la terminarea celui de-al 
doilea război mondial și o parte 
însemnată a consecințelor acestui 
flagel continuă să fie neclarificată. 
Discuții cu privire la necesitatea 
unui sistem european de pace au 
continuat ani de-ă rîndul, fără 
rezultate. Recunosc și subli
niez importanța faptului că, 
chiar în condițiile cursei înarmă
rilor, ale suspiciunilor și ale în
cercărilor nereușite de discuții, 
am avut totuși posibilitatea să 
parcurgem o perioadă remarcabil 
de lungă fără război pe continen
tul nostru. Consider, de asemenea, 
că o parte însemnată a moștenirii 
celui de-al doilea război mondial, 
formal neclarificată, a fost deja, 
practic, clarificată ca urmare a 
dezvoltării ce a avut loc. Dar, în 
ciuda acestui lucru, mi se pare că 
a sosit timpul să se ia măsuri pen
tru crearea unui sistem de pace 
european, bazat pe tratate între 
state și pe prevederile Dreptului 
Internațional. Au existat suficien
te cuvîntări și asigurări de bună
voință. Acum sînt necesare acțiuni 
din partea acelora în puterea că
rora stă posibilitatea de a între
prinde asemenea măsuri.

Guvernul finlandez consideră că 
există momentul potrivit, cît și 
șanse de reușită, pentru a se în
cepe, chiar de pe acum, exami
narea cu seriozitate a posibilităților 
de realizare a unei conferințe pen
tru securitatea europeană și, după 
cum este cunoscut, în acest sens a 
adresat un memorandum tuturor 
guvernelor europene, precum și 
guvernelor S.U.A. și Canadei. Gu
vernul român a răspuns la acest 
memorandum și putem constata 
cu satisfacție că, în răspunsul 
dumneavoastră, s-a adoptat o ati
tudine pozitivă față de ideile pre
zentate de Finlanda.

Noi, finlandezii, sîntem uneori 
considerați un popor pragmatic și 
găsesc această caracterizare drept 
o flatare. în politica sa externă, 
neutrală, Finlanda a urmărit so
luții practice, în locul unor teorii 
bombastice, precum și obiective 
precise și realizabile. Finlanda 
consideră că principiul coexisten
ței pașnice trebuie să constituie 
baza necondiționată a relațiilor 
dintre statele europene, reprezen
tînd sisteme sociale diferite.

însă, principiul, ca simplu prin
cipiu, nu este suficient ; litera fără 
spirit este moartă și în acest caz. 
Coexistența pașnică trebuie să 
ducă la acțiuni practice.

Cooperarea pașnică între nați
uni este o parte necesară a coe
xistenței pașnice și treapta sa mai 
dezvoltată. Cooperarea pașnică nu 
trebuie și nici nu poate fi de așa 
natură îneît să cuprindă, întot
deauna și chiar de la faza de în
ceput, toate domeniile de coope
rare posibile. Condițiile variază 
și se schimbă, iar eforturile pentru 
cooperarea pașnică trebuie, la rîn
dul lor, să se dezvolte o dată cu 
schimbările. Popoarele europene și 
alte state interesate trebuie 
să examineze împreună mijloacele 
pentru dezvoltarea diferitelor do
menii ale cooperării pașnice și, de 
comun acord, să constate, să deli

miteze șl să marcheze domeniile 
practice în care aceasta este po
sibilă. Finlanda cunoaște, din expe
riența sa proprie de mai bine de 
două decenii, că, între țări apar- 
ținînd unor sisteme sociale diferite 
și reprezentînd un rol cu totul di
ferit în politica internațională, co
operarea pașnică este atît posibilă, 
cît și utilă părților.

Deosebit de interesante și ac
tuale, din punct de vedere al co
operării pașnice, par să fie, în 
prezent, aspectele comerțului și 
ale cooperării economice. Permi- 
teți-mi, domnule președinte al 
Consiliului de Stat, să caracteri
zez pe scurt poziția țării mele 
față de aceste probleme. Noi con
siderăm că cooperarea economică 
internațională care, îndeosebi în 
Europa, a căpătat tot mai clar 
forme variate, în faze diferite, ale 
integrării economice, poate avea 
numai un singur scop, acela de 
maximalizare a creșterii economice. 
Finlanda dorește să facă comerț 
pentru comerț fără a se recurge 
la aranjamente sau fără a lua mă
suri care ar putea pune sub sem
nul întrebării baza politicii noas
tre externe, politica de neutralitate 
pașnică. Atunci cînd în Europa vor 
fi desființate barierele care frî- 
nează comerțul, nu trebuie ridi
cate, în locul lor, bariere noi, 
probabil discriminatorii într-o 
nouă formă. îndrăznesc să presu
pun că aceasta este în fond în in
teresul tuturor popoarelor euro
pene. Indiferent de sistem, homo- 
centrismul, umanismul a fost a- 
doptat în țările continentului nos
tru ca o valoare principală a ac
tivității politice și sociale. 
Acestui scop îi servește și 
dezvoltarea vieții economice na
ționale a fiecărei țări, precum și 
cea a comerțului internațional. Se 
pare că, deși în diferite țări, ca și în 
cadrul unor sisteme diferite, căi
le de atingere a acestui obiectiv 
diferă, în ce privește obiectivul 
însuși nu există deosebiri esenția
le ; în consecință, și formele de 
realizare a obiectivului se asea
mănă tot mai mult între ele, pre
tutindeni.

Domnule președinte al Consiliu
lui de Stat,

Eu continui încă tema mea asu
pra securității europene. Este foar
te evident că un mare număr de 
cuvîntări nu este suficient pentru 
a găsi o soluție ; trebuie găsit un 
nou mod de abordare a proble
mei. Un început în găsirea aces
tui mod de abordare l-ar putea 
constitui proporționarea probleme
lor europene la cele globale. Ti
neretul, care s-a prezentat în 
toate țările ca demascator al 
pozițiilor golite de conținut și de
pășite și ca promotor al unor con
cepții noi, proaspete, a reliefat, cel 
puțin în Finlanda și bănuiesc că 
și în alte părți, importanța enor
mă a problemelor dezvoltării așa- 
zisei lumi a treia, partea săracă a 
umanității, în comparație cu pro
blemele lumii înstărite. în diferite 
părți au fost ridicate, în ultima 
vreme, probleme referitoare la pe
ricolele care amenință mediul 
biologic de viață al umanității și 
la necesitatea unei cooperări în a- 
cest domeniu. Cea de-a treia gru
pă uriașă de probleme este, de
sigur, preîntîmpinarea unui răz
boi de largi proporții, dus cu 
arme de distrugere în masă, 
în comparație cu aceste pro
bleme, cu adevărat gigantice, 
s-ar putea ca disputele noastre eu
ropene să fie, pînă la urmă, ușor 
de rezolvat. Poate că proporțio
narea corectă a acestor dispute 
ne-ar ajuta să ne desprindem din 
euro-centrism, să nu ne împăcăm 
cu faptul că alianțele milita
re care, să sperăm că pot fi des
ființate, divizează în prezent con
tinentul nostru și să ne îndreptăm 
privirile spre integrități mai mari, 
spre viitorul mai îndepărtat.

Eu sînt convins că prezența po
poarelor mici europene este nece
sară pe prima linie a păcii și pro
gresului. Ele nu posedă mijloace 
de folosire a forței de politică 
mare, însă împreună ele reprezin
tă o parte remarcabil de mare a 
populației continentului nostru. 
Țările mici trebuie să aibă posi
bilități de a se îngriji de prospe
ritatea și securitatea populației 
lor, precum și de a influența dez
voltarea internațională. Avînd în 
vedere acest scop și pornind în 
activitatea lor practică de pe baza 
realităților și a recunoașterii lor 
în mod realist, țările mici euro
pene își pot exercita influența lor 
în mod hotărîtor. spre binele în
tregii comunități a popoarelor eu
ropene.

Permiteți-mi, domnule președin
te al Consiliului de Stat, să vă 
mulțumesc încă o dată dumnea
voastră, guvernului dumneavoas
tră și poporului român pentru in
vitația de a vă vizita, iar dum
neavoastră personal pentru plăcu
tul timp petrecut împreună. Ridic 
paharul pentru succesul dumnea
voastră personal' și pentru succe
sul poporului român, precum și 
pentru prietenia dintre popoarele 
noastre.

Râspunzînd aclamațiilor mulțimii venite în întîmpinare

Recepție oferită 
.de președintele 

Consiliului de Stat
în onoarea 

președintelui Finlandei
Luni seara, președintele Con

siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a oferit o recepție în onoarea pre
ședintelui Finlandei, Urho Kekko
nen.

La recepție, care a avut loc în 
saloanele Consiliului de Miniștri, 
au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, vicepreședinți ai Consi
liului de Stat, ai Consiliului de 
Miniștri și Marii Adunări Națio
nale, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale, acade
micieni și alți oameni de cultură

Depunerea unei coroane 
de flori

După-amiază, președintele Re
publicii Finlanda, Urho Kekkonen, 
și persoanele oficiale finlandeze 
au depus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Mircea Bălă- 
nescu, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Fin
landa, general-locotenent Constan
tin Popa, locțiitor al șefului Ma
relui Stat Major, Tudor Jianu, di
rectorul protocolului Ministerului 
Afacerilor Externe — membri ai 
misiunii române atașate pe lîngă 
președintele Finlandei.

Pe platoul din fața monumentu

La Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru 
socialism

și artă, generali, șefi ai cultelor 
din România, ziariști români și 
străini.

Au participat Aht! Karjalainen, 
ministrul afacerilor externe, și ce
lelalte persoane oficiale finlandeze.

Erau prezenți ambasadorul Fin
landei, Kaarlo Veikko Măkelă, și 
alți șefi de misiuni diplomatice 
acreditați în România.

Au fost intonate impurile de stat 
ale Finlandei și României.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

(Agerpres)

lui din Parcul Libertății, pavoazat 
cu drapelele de stat române și fin
landeze, se aflau Ion Cosma, mem
bru al Consiliului de Stat, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar municipal București, general- 
locotenent Ion Coman, adjunct al 
ministrului forțelor armate, gene
rali și ofițeri superiori, numeroși 
cetățeni ai Capitalei.

La sosirea președintelui Finlan
dei, garda militară a prezentat ono
rul. S-au intonat imnurile de stat 
ale celor două țări.

După depunerea coroanei de 
flori, cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere și au vizitat 
rotonda\ monumentului.

Solemnitatea s-a încheiat prin 
defilarea gărzii de onoare.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

/ Președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă înaltele oficialități ro
mâne venite în întîmpinare.

Comandantul gărzii de onoare, 
aliniată pe aeroport, prezintă 
raportul. Fanfara intonează im
nurile de stat ale celor două țări, 
în semn de salut sînt trase 21 
salve de artilerie. Cei doi pre
ședinți trec apoi în revistă gar
da de onoare. După ce salută 
drapelul gărzii, președintele Urho 
Kekkonen se oprește în fața mi
litarilor rostind în limba ro
mână „Bună ziua ostași".

Oaspetelui îi sînt prezentați, a- 
poi, șefii misiunilor diplomatice, 
membrii ambasadei Finlandei la 
București, precum și celelalte 
persoane oficiale române venite 
în întîmpinare.

. Cei doi șefi de state iau loc 
pe podiumul amenajat pe pista 
aeroportului.

Adresindu-.se președintelui 
Urho Kekkonen, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, rostește o cuvîntare 
de bun venit. Răspunde preșe
dintele Republicii Finlanda, Urho 
Kekkonen. Cuvîntările celor doi 
conducători de state au fost sub
liniate de cei prezenți cu vii și 
îndelungi aplauze.

Președintele Republicii Finlan
da și președintele Consiliului de 
Stat al României primesc apoi 
defilarea gărzii de onoare.

Miile de cetățeni ai Capitalei 
veniți pe aeroport aplaudă cu căl
dură, flutură stegulețe românești 
și finlandeze. Un grup de tinere, 
în costume naționale, oferă flori. 
Este o caldă manifestare de sim
patie, o vie expresie a sentimen
telor de prietenie și stimă ale po
porului nostru față de poporul 
finlandez.

Cei doi președinți iau loc în- 
tr-o mașină deschisă, escortată de 
motocicliști, și se îndreaptă spre 
reședința rezervata oaspeților.

De-a lungul întregului traseu, 
împodobit cu drapelele celor două 
țări, un mare număr de locuitori 
ai Bucureștiului și-au manifestat 
bucuria de a fi gazde ale distin
sului sol al Finlandei.

Președinții celor două state 
au răspuns cu cordialitate mani-1 
testărilor de prietenie, care îi în
soțesc pînă la reședința ofi
cială.

Vizita președintelui Urho Kek
konen în România se înscrie în 
dialogul fructuos purtat de cele 
două țări, concretizat în contacte 
între factorii de răspundere ai 
României și Finlandei, în convor
biri oficiale și schimburi de vi
zite la diferite niveluri, acțiuni ce 
și-au adus contribuția, îndeosebi 
în ultimii ani, la dezvoltarea re
lațiilor bilaterale. Ea prilejuiește 
o reafirmare a dorinței celor două 
țări și popoare de mai bună cu
noaștere, de înțelegere reciprocă. 
Vizita se înscrie, totodată, ca o 
acțiune concretă menită să con
tribuie la lărgirea climatului de 
destindere pe continentul euro
pean, să influențeze în mod pozi
tiv cooperarea internațională, pa
cea și securitatea în întreaga 
lume.

★
Festivitatea sosirii la București 

a președintelui Republicii Fin
landa, Urho Kdkkonen, a fost 
transmisă în direct de .posturile 
noastre de radio și televiziune.
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LA COMBINATUL DE INDUSTRIALIZARE A 
LEMNULUI DIN RM. VÎLCEA

Exigența
și răspunderea

colectivului

Despre aceeași problemă 
au discutat și alți vorbi
tori, printre care munci
torii Gheorghe Barbu, Ni
colae Dumbăr și Ion Ni- 
colescu, șeful secției fur
nire estetice. „După un cal
cul făcut de noi, indicele 
de utilizare a lemnului ar 
putea fi ridicat la peste 
80 la sută — a spus ing. 
Maria Ciobescu, șefa ser
viciului tehnic. Concomi
tent cu lichidarea lipsuri
lor care, evident, ne apar
țin, a risipei, un sprijin 
mai mare așteptăm din 
partea forului de resort 
Atît în acest an, cît și în 
anul viitor trebuie să fa
bricăm o mare cantitate de 
ambalaje pentru mobilă, în 
majoritate din deșeuri, dar. 
deocamdată, beneficiarii ne 
răspund că nu au nevoie 
de ele. Pentru a se asigura 
folosirea într-un procent 
mai mare a deșeurilor de 
furnire la secția PAL, a- 
vem nevoie de o mașină 
de așchiere, sau de o moa
ră specială. Și aceasta, ne- 
întîrziat".

De ce trebuie să se lu
creze și în zilele de dumi
nică pentru a se realiza 
producția planificată a se 
obține în 6 zile lucrătoa
re ? — este o altă pro
blemă asupra căreia, după 
cum era de așteptat, s-au 
oprit cei mai mulți vorbi
tori. Făcîndu-se apel la nu
meroase exemple, au fost 
dezbătute pe larg cauzele 
unor neajunsuri, legate de 
slaba organizare a muncii 
în secțiile placaj, furnire 
estetice, PFL și în un^le 
sectoare auxiliare, de neu- 
tilizarea rațională a ma
șinilor și utilajelor, de to
lerarea indisciplinei în pro
ducție, a lipsei asistenței 
tehnice 
noapte, 
admisă 
situația de acum, cînd pla
nul este dat pentru 8 sau, 
respectiv, 6 ore de muncă 

' —■ a spus — în? cuvîntul

Ța Combinatul de indus
trializare a lemnului din 
Rm. Vîlcea, darea de sea
mă prezentată de ing. 
Florin Sandu, directorul 
combinatului, în fața adu
nării reprezentanților sala- 
riaților a subliniat, mai 
întîi, succesele întreprin
derii pe primele 8 luni din 
acest an (planul producției 
globale a fost depășit cu 
716 000 Iei, cel al producției 
marfă cu 916 000 lei, pro
ductivitatea muncii — 
100,22 la sută), apoi căile și 
metodele care au dus la 
obținerea acestor realizări; 
directorul combinatului s-a 
oprit și la neajunsuri; a- 
eestea au fost prezentate, 
spre sfîrșitul dării de sea
mă, fără a se insista prea 
mult asupra cauzelor lor.

Apoi au început discu
țiile. Rînd pe rînd, vorbi
torii au pus atît de multe 
întrebări, îneît cineva nea
vizat ar crede și ar spune 
că colectivul de aici nu ar 
mai putea reedita succesul 
obținut anul trecut, cînd a 
cucerit titlul de fruntaș în 
întrecerea socialistă. Nu
mai aparent, întrucît cei 
care au luat cuvîntul — 
neîmpăcați cu soluțiile date 
de comitetul de direcție, 
considerînd ca necorespun
zător planul de măsuri pro
pus — au răspuns pe loc, 
cu competență și fermitate, 
la problemele îmbunătăți
rii în continuare a activi
tății combinatului.

O primă problemă: de 
ce indicele de utilizare a 
lemnului este de numai 64 
la sută, de ce se fac pași 
atît de mici |n direcția va
lorificării superioare a ma
sei lemnoase 7 Problema 
nu a fost abandonată pînă 
la lămurirea lucrurilor. 
.,Nu-i prima oară cînd ne 
întrebăm de ce este mio 
acest indice — a spus mun
citorul derulorist Nicolae 
Chidu. O primă cauză este, 
după părerea mea, că uneT _ a Bpus _ ln UUV,„VUI 
°-n_său muncitorul Gheorghe 

„ - Mănguci, de la sectorul
PFL — și el se realizează 
în mult mai multe ore. Vina 
aparține tuturor. Se cere, 
în primul rînd, mai multă 
receptivitate din partea 
conducerii combinatului 
față de propunerile privind 
îmbunătățirea organizării 
producției și întărirea dis
ciplinei în muncă".

De ce nu au fost reali
zate beneficiile planificate 7 
Cum se explică restanțele 
în livrarea unor sortimen
te 7 De ce se mai produc 
încă accidente 7 Iată pro
bleme cărora adunarea 
reprezentanților salariați- 
lor de la C.I.L. Rm 
Vîlcea a căutat să le dea 
răspuns. Faptul că la adu
narea de aici a participat 
însuși ministrul economie' 
forestiere, tov. Mihai Su- 
der, că a luat cuvîntul în 
cadrul dezbaterilor și că a 
întreprins pe Ioc unele mă
suri, care se impuneau mai 
de mult, dă certitudinea că 
problemele vor fi so
luționate în cel mai scurt 
timp, în folosul colectivu
lui combinatului și al eco
nomiei naționale.

în schimbul de 
„Nu mai poate fi 
sub nici un motiv

marți 23 septembrie 1969

LA FILATURA DE LÎNĂ PIEPTĂNATĂ DIN 
BUCUREȘTI

Tonul de paradă
a escamotat
neajunsurile

singuri căciula. Bunăoară, 
ministerul spune i*să folo
sim la fabricația 1 tAL-ului 
30 la sută deșeuri j în scrip
te poate să apară acest 
procent ca realizat, dar în 
practică nu știu dacă se 
atinge 3—4 la sută. Ce se 
întîmplă 7 Cît timp nu au 
existat lobde, toată ziua 
se cărau și se utilizau la 
secția PAL deșeuri de fur
nire. Acum, cînd sînt lobde, 
aceste deșeuri se ard în 
halde pe malul Oltului. Te 
doare sufletul, pur și sim
plu. Mai sînt salvate unele 
cantități din aceste deșeuri 
doar cu prilejul vreunei 
vizite a conducerii minis
terului, cînd factorii de 
răspundere din combinat 
vor să demonstreze că trea
ba merge. Să se renunțe 
la acest sistem ! Mai era 
un bun procedeu de econo
misire a lemnului, dar și 
acesta a fost abandonat: 
rederularea rest-rolelor și 
valorificarea deșeurilor 
prin recroire la ghilotină. 
Valorificarea superioară a 
masei lemnoase ar fi desi
gur, în primul rînd, înda
torirea maiștrilor, dar o- 
cupați cel puțin jumătate 
din timp cu operații de 
birou, ei nu mai sînt decît 
pe... jumătate maiștri".

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii*

□ o o
(Urmare din pag. I)

ori maitr-un ritm de peste două 
mare decît salariul mediu.

Rep.: Este limpede că nu 
vorba de o scumpire a manoperei 
de deviz, ci, dimpotrivă de o iefti
nire a acesteia, fapt ccțpfirmat de 
practică. Datele consultate arată că 
la sfîrșitul semestrului I a. c., 
bunăoară, pe ansamblul sectorului 
de construcții-montaj al economiei, 
în condițiile cînd nici pe departe nu 
s-a ajuns la o deplină folosire a 
forței de muncă, s-a obținut o eco
nomie la cheltuielile de manoperă 
prevăzute în devize de aproape 100 
milioane lei între puținele excepții 
de la regulă se află Ministerul In
dustriei Construcțiilor care, la acest 
capitol de cheltuieli, apare cu o de
pășire de peste 3 milioane lei.

Ing. A. C. : Personal, consider că 
cifra de 100 milioane lei, pe care 
ați amintit-o. reflectă deformat rea
litatea, în sensul că economiile 
la manoperă au fost realizate pe 
seama capitolului materiale din de
viz. Știți, este vorba de o manoperă 
directă și una indirectă... (Interlo
cutorul a formulat cîteva conside
rații din care a reieșit că normele 
de manoperă stabilite în 1963 sînt 
exagerate în raport cu actualul con
sum' de manoperă, mhlt diminuat ca 
urmare a transferului către indus
trie a unor operații de muncă altă 
dată efectuate pe șantiere — sorta
rea balastului, confecționarea ele
mentelor prefabricate și altele).

Rep.: Multiple argumente ne con
ving că în anii din urmă, ca urmare 
a introducerii unor raționalizări și 
procese tehnologice noi, moderne în 
activitatea de execuție, chiar cînd 
spiritul de gospodărire a materiale
lor n-a excelat, s-a înregistrat o 
diminuare simțitoare a normelor de 
consum indicate prin devize. Este 
ilustrativ, în acest sens, să amintim 
că, numai în primele 6 luni din a- 
cest an, pe ansamblul sectorului de 
construcții-montaj al economiei, 
cheltuielile efective cu materialele 
au fost mal mici cu aproape 180 de 
milioane lei decît se prevăzuse ini
țial prin devize Deci 180 de mili
oane lei economii și nu pierderi.

poate fi

Cu puțin înainte de în
ceperea adunării generale 
a reprezentanților salaria- 
ților de la FILATURA 
DE LÎNĂ PIEPTANATĂ- 
BUCUREȘTI, l-am între
bat pe tov. ing. Ion 
Merlușcă, președintele co
mitetului de direcție al 
acestei unități a Indus
triei ușoare : Cunoaștem 
rezultatele bune obți- 
ținute de F.L.P.-Bucu- 
rești în opt luni ale anu
lui. în ce direcție conside
rați însă că este necesar să 
se insiste în perioada ime
diat următoare, ce neajun
suri mai dăinuie în acti
vitatea întreprinderii pe 
care o conduceți 7 Răspun
sul a constat într-o expu
nere de motive privind... 
„necesitatea simplificării 
filierei în care acum se 
realizează importul de ma
terii prime". Deci, o legă
tură foarte vagă cu pro
blemele la care solicitam 
răspuns.

Aceeași caracteristică a 
avut-o și desfășurarea pro
priu-zisă a adunării gene
rale. De la darea de seamă 
a comitetului de direcție 
și pînă la luarea de 
cuvînt a inginerului Mihai 
Ghinea, reprezentantul mi
nisterului, care a transmis 
„felicitări și a urat colec
tivului noi succese în 
muncă", dezbaterile au fost 
evident străbătute de un 
ton de automulțumire.

Desigur, rezultatele obți
nute în 8 luni ale anului 
curent sînt bune — ele 
constituind o bază solidă 
de plecare pentru aborda
rea importantelor sarcini 
ce-i revin întreprinderii în 
anul 1970 cînd, după cum 
se prevede, producția va 
spori cu 17,7 la sută com
parativ cu realizările anu
lui 1965, productivitatea 
muncii, va crește cu 31,4 la 
sută față de același an, iar 
nivelul rentabilității va a- 
tinge 8,7 la sută, corespun
zător unui volum de bene
ficii de peste 48 milioane 
lei.

Simpla lectură a cifrelor 
de plan pe anul 1970 relevă 
seriozitatea cu care va 
trebui să se muncească. 
Dar, în darea de seamă, 
neajunsurile existente au 
fost tratate cu extremă 
prudență și timiditate, în
deobște uzîndu-se de fra- 
zele-tip : „este necesar să 
ne îmbunătățim activitatea, 
pentru a răspunde sarcini
lor sporite ce ne stau în 
față". Majoritatea proble
melor spinoase ale muncii 
de zi cu zi de la Filatura de 
lînă pieptănată au fost a- 
tacate tangențial și, de/cele 
mai multe ori, „înecate" în 
repetarea succeselor dobîn- 
dite pînă acum, „bine 
și substanțial relevate în 
darea de seamă". Așa 
au vorbit Constantin Croi- 
toru, ajutor de maistru 
la secția finisaj, Ștefan Io- 
niță, electrician, ing. Rodica 
lordache, șef de secție vop- 
sitorie, ing. FI. Susan, șef 
serviciu control tehnic de 

calitate.
La această întreprindere 

stăruie actele 
ciplină. Unii 
printre care 
Elena Cristea, 
ringuri, și ing. Vasile Toma, 
șeful aceleiași secții, lăcă
tușul Constantin Cristea, 
de la secția preparație, au 
evidențiat unele din lipsu
rile ce se mai manifestă în

de indis- 
vorbitori, 

muncitoarea 
de la secția

timpul programului de 
muncă și care au făcut ca. 
în 8 luni, indicele de utili
zare a timpului de lucru să 
fie doar cu puțin peste 87 
la sută. O mare parte din 
diferența neutilizată o re
prezintă 
boală, 
mulți... 
puiți".

Alte 
lucru 
circa 1 950 om/zile 
nemotivate și de 
om/zile învoiri și concedii 
fără plată. Ce face co
mitetul de direcție pen
tru a stăvili manifes
tarea unor asemenea ano
malii, ca lipsurile de la 
lucru, sau neutilizarea 
integrală a timpului de 
muncă ?“. Așa trebuia pusă 
problema. Dar vorbitorii 
s-au mărginit la aprecieri 
generale, subliniind inva
riabil că „întotdeauna co
mitetul de direcție a ac
ționat prompt, competent 
și eficace !“. Cît de prompt 
a intervenit comitetul de 
direcție dacă, așa cum spu
nea tov. Ion Vasile, mais
tru la secția finisaj, au fost 
cazuri „cînd a trebuit 
să dăm drumul acasă oa
menilor întrucît nu ni se 
asigurase stocul de semi
fabricate 7“ Cît de prompt 
a intervenit conducerea în
treprinderii se vede și din 
faptul că. atunci cînd e ne
cesară o intervenție la o 
mașină sau alta, căutarea 
prin secții a celor de la 
întreținere durează de 
2—3 ori mai mult decît în
săși reparația propriu-zisă 
Acest aspect s-a desprins, 
de altfel, din cuvîntul tov. 
Elena Gelegram, preșe
dinta comitetului sindica
tului întreprinderii, unul 
din vorbitorii care au abor
dat realist problemele : 
„Multe neajunsuri s-ar fi 
putut înlătura din timp 
dacă comitetul de direcție 
ar fi intervenit substanțial, 
mai operativ..."

Dintre sarcinile anului 
viitor (și, de asemenea, ale 
acestui an), cea care va 
trebui să polarizeze puter
nic eforturile colectivului 
o constituie creșterea ren
tabilității. Lupta pentru re
ducerea consumului speci
fic de materii prime în 
anul viitor este conside
rată de pe acum ca 
decisivă pentru sporirea 
volumului de acumulări. In 
aceste condiții, este de ne
înțeles de ce nu s-a insis
tat și asupra altor pîrghii 
ce vor trebui acționate 
pentru reducerea prețului 
de cost, pentru ca cheltuie
lile de producție să fie des
povărate de orice balast. 
Era necesar, bunăoară, să 
se spună răspicat ce are de 
gînd comitetul de direcție 
pentru reducerea și lichi
darea imobilizărilor; era 
necesar să'se amintească, 
de asemenea, ce se va în
treprinde pentru a se acce
lera viteza de rotație a 
mijloacelor circulante care, 
la 30 iunie a.c. prezentau o 
încetinire de 3 zile.

Ing. Barbu Petrescu, se
cretar ol Comitetului secto
rului III al P.C.R., a insis
tat. ’n încheierea dezbate
rilor, asupra înlăturării ne
ajunsurilor existente, prin 
stabilirea si inițierea unor 
măsuri eficiente, pentru ca 
rezultatele din 1970 să fie 
foarte bune.

concediile de.. 
E vorba însă de 
„bolnavi închi-

pierderi de 
au constat

timp de 
în cele 
absențe 
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Dan MATEESCU

Singurul minister care înregistrea
ză în această perioadă pierderi de 
aproape 3,5 milioane Iei la mate
riale este tot Ministerul Industriei 
Construcțiilor.

Ing. 
obicei 
care 
prețul 
acest 
rențele 
există în unele întreprinderi de con
strucții-montaj.

Rep. : Ne permitem să avem re
zerve și față de punctul de vedere

A. C.: Da... aici se află de 
rezervele constructorilor din 

și-au îmbunătățit, an de an, 
de cost. Noi am pierdut la 

capitol ; cauza constă în ca- 
organizatorice care mai

trimoniului statului. Nu prețurile de 
deviz sînt cauza acestor stări de lu
cruri. Ce părere aveți despre apa
riția și perpetuarea pierderilor 
la unități ca întreprinderile de 
construcții-montaj 6 Craiova, 8 
București și 9 Cluj, cazuri prezen
tate opiniei publice în numerele re
cente ale ziarului „Scînteia" ?

In legătură cu această 
tovarășul adjunct 
ne-a
— tot deficiențele 
țurilor de deviz. După aceea,

întrebare, 
al ministrului 

prezentat — în continuare 
legislației pre- 

ne-a

17.30 — Buletin de știri.
17,35 — Lumea copiilor. Hup și 

Hop — serial de păpuși.
17,50 — Pentru pionieri și școlari: 

„Obîrșla lucrurilor" (II) De 
la ciocanul de silex, la ro
botul cibernetic.

18,15 — Criterii — Gong.
18,40 — Din lumea științei.
19.10 — Din cîntecele și dansurile

popoarelor : Ansamblul
slovac „Zemplin" din Ml- 
chalovce — Cehoslovacia.

19.30 — Telejurnalul de seară —
Buletinul meteorologic.

20.00 — Seară de teatru : „Madame 
Sans-GSne" de Victorien 
Sardou și E. Mareau. In
terpretează colectivul tea
trului dramatic din Bra
șov.

21,50*— Film documentar finlan
dez : „Oamenii ghețurilor".

22.10 — Prim plan : Acad. Al. Ro-
settl.

22.30 — Telejurnalul de noapte șl
buletinul meteorologic.

22,45 — Selecțiuni din Festivalul 
de muzică ușoară de la 
Split (Iugoslavia).

23,00 — Închiderea emisiunii.

teatre

Imagine din stațiunea climate
rică Predeal

O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Kean — 20.
O Teatrul Mic : Iertarea — 20. 
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : A fugit un tren 
— 17.
o Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Birlic — 19,30.

Foto : Gh. Vințilă

și tehnic?
în ziua de 15 septembrie, data în

ceperii noului an de învățământ, nu 
văzuseră încă lumina tiparului două 
titluri de manuale pentru elevii șco
lilor de cultură generală — Litera
tura română pentru clasa a Xll-a, 
Geografia municipiului București 
pentru clasa a Ill-a — precum și o 
parte din tirajul manualului de Isto
ria antică pentru clasa a V-a. In plus, 
în unele localități nu se aflau pe 
pupitrele elevilor acestor școli nici 
chiar toate manualele tipărite cu 
mai mult timp în urmă din cauza 
unor vicii de difuzare. O situație 
care trebuie să provoace serioase 
reflecții s-a creat îndeosebi în învă- 
țămintul liceal de specialitate, pro
fesional și tehnic. Pentru unitățile 
cu acest profil, din totalul de 346 
titluri de cărți necesare elevilor, 
134 sînt încă în tipografii.

Situații mai mult sau mai puțin 
similare au fost consemnate în pa
ginile „Scînteii" și în alți ani. Toc
mai de aceea ne-am adresat tovară
șului dr. Emil Bâldescu, directorul 
Editurii didactice și pedagogice, pen
tru a cunoaște factorii care gene
rează perpetua problemă a elaboră
rii cu întirziere a manualelor șco
lare.

— Da, într-adevăr, situația pe care 
o propuneți ca punct de pornire al 
discuției corespunde întocmai reali
tății. Țin să fac însă o precizare pen
tru a prezenta realitatea cu toate 
componentele ei. Ca și în anii tre- 
cuți, autorii, editura, tipografiile, or
ganele de difuzare au depus eforturi 
susținute pentru realizarea producției 
impresionante de manuale școlare, 
care numără peste 800 de titluri în
tr-un tiraj de peste 25 milioane de 
exemplare. O mențiune specială se 
cuvine făcută pentru editarea ttia-

Interviu cu dr. Emil BALDESCU 
directorul Editurii didactica 

și pedagogice

nualelor necesare elevilor din clasa 
a IX-a a Școlii generale de 10 ani, 
manuale care au fost puse la dispo
ziția elevilor.

— Nu intenționăm să diminuăm 
cituși de puțin realizările editurii. 
Dar cum se explică totuși starea de 
fapt de la 15 septembrie 1969 ?

— Consider că trebuie să facem 
o delimitare clară a răspunderilor. 
Privind lucrurile cu toată obiectivi
tatea și ținînd seama de greutățile 
care au existat și care deseori se dau 
uitării, pot să apreciez că situația a- 
pariției manualelor pentru învăță- 
mîntul de cultură generală este 
bună. Există însă intr-adevăr o pro
blemă perpetuă a elaborării cu întîr- 
ziere a manualelor școlare în secto
rul profesional și tehnic. Aici se men
țin o serie de deficiențe care atîrnă 
greu în bilanțul nostru.

— Din păcate, această ultimă con
statare incepe să aibă un caracter 
cronic. Nu credeți că a sosit mo
mentul să fie eliminată pentru tot
deauna ' din viața noastră școlară ?

— Subscriem cu toată convingerea 
și hotărîrea la această cerință. Dezi
deratul ca manualele școlare să a- 
jungă la unitățile de învățămînt cu 
cel puțin două săptămîni înainte de 
15 septembrie este pe deplin realiza
bil. Dar actualul sistem de colaborare 
dintre unitățile răspunzătoare în e- 
gală măsură de asigurarea manuale
lor lasă mult de dorit. întrucît 
despre activitatea noastră editorială o
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gospodărirea materialelor de con
strucții, lichidarea stocurilor și redis
tribuirea lor, diminuarea consumu
rilor specifice, recuperarea pagube
lor provenite din degradarea mate
rialelor, decontarea lucrărilor exe
cutate și neîncasate; modul de folo
sire a utilajelor și mijloacelor de 
transport, recuperarea pierderilor 
generate în acest domeniu, redistri
buirea mijloacelor tehnice exceden
tare, raționalizarea personalului 
direct și indirect productiv, desfă
șurarea acțiunii de organizare știin-

celelalte 
de lucru 
brie a.c. 
cum, scontăm pe resurse de dimi
nuare 
lei.

își încheie o primă etapă 
la sfîrșitul lunii septem- 
Din analizele de pînă a-

a pierderilor cu 37 milioane

cinema

Prețurile de deviz
potrivit căruia pierderile unor în
treprinderi de construcții-montaj ale 
M.I.C. s-ar datora faptului că folo
sesc utilaje mai productive decît 
cele care au fost prevăzute prin de
vize. Intr-adevăr, noile utilaje nece
sita* cheltuieli de întreținere nțai 
mari și chirii sporite față de cele 
de acum 10 ani, dar sînt și incom
parabil mai productive. în plus, nu 
sînt dd neglijat nici implicațiile 
economice favorabile care apar prin 
scurtarea duratei de execuție ca ur
mare a folosirii utilajelor de mare 
randament.

Ing. A. C. : 
torul tehnicii 
scurtăm mult 
lucrărilor. Totuși, 
avem de aici nu compensează în to
talitate sporul de cheltuieli,, față de 
normele de deviz, determinat de 
noile utilaje moderne.

Rep. : Anul acesta, presa și televi
ziunea au înfățișat,. în repetate rîn- 
duri, cazurile unor întreprinderi de 
construcții-montaj care, printr-o 
slabă gospodărire a materiilor prime 
și materialelor, utilizarea nerațională 
a mijloacelor tehnice și a forței de 
muncă, au adus mari prejudicii pa-

Nimic de zis, cu aju- 
moderne am reușit să 
durata de execuție a 

cîștigul care-1

spus: „Pierderile din acest an în 
sectorul de construcții-montaj al 
ministerului au fost mult amplifi
cate și de calamitățile naturale, care 
s-au abătut asupra multor zone ale 
țării în care avem șantiere. Cu acte 
în regulă, sînt inventariate pînă 
acum pierderi în valoare de 22 mi
lioane de lei“. Nu am mai pus în
trebări, pînă cînd d-sa ne-a rela
tat : „Alte pierderi, în valoare de 
50 milioane de lei, sînt generate de 
deficiențele care mai stăruie în ac
tivitatea întreprinderilor noastre".

Rep. : Ce măsuri a luat conduce
rea ministerului pentru recuperarea, 
în lunile care au mai rămas, a pier
derilor de natură subiectivă, ' pen
tru lichidarea surselor de apariție 
a acestora în viitor 7

Ing. A. C. : încă în cursul lunii 
iulie, conducerea ministerului a 
analizat situația creată, împreună 
cu toți directorii de unități și 
alte 
cest prilej, s-a hotărît înființarea 
mai multor colective de specialiști 
care să aprofundeze analiza pe pro
bleme în întreprinderi. La ora ac
tuală, își desfășoară activitatea pe 
șantiere 5 colective care urmăresc

de unități 
cadre de conducere. Cu a-

țifică, lichidarea Împrumuturilor 
restante și a debitorilor din pagube 
aduse avutului obștesc.

Rep. : Nu ați amintit nimic despre 
măsurile care se impun a fi luate în 
cazurile celor care, prin delăsare 
sau nepricepere, au contribuit di
rect la creșterea pierderilor.

Ing. A. C. : Pentru actele de pre
judiciere a avutului obștesc, con
ducerea ministerului a sancțio
nat material — este însă ade
vărat că nu în totalitatea lor 
— pe cei care le-au favorizat, 
mergînd pînă la destituirea lor și 
imputarea daunelor, așa cum s-a 
procedat recent cu unele cadre de 
pe șantierul depozitului frigorific și 
fabricii de lapte din Ploiești. Vom 
fi însă neînduplecați de acum înain
te față de orice act de risipă sau de 
incompetență în administrarea fon
durilor statului.

Rep. : După mai bine de o lună și 
jumătate, de cînd funcționează cele 
5 colective de care ați amintit, ce 
concluzii se desprind din activitatea 
lor 7

Ing. A. C. : Cu excepția celor care 
analizează problemele gospodăririi 
fondului de materiale și de utilaje,

★
această convorbire, s-a des

prins necesitatea îmbunătățirii ac
telor normative care reglementea
ză actualele prețuri de deviz. Con
trar însă părerii interlocutorului, 
faptele arată că îmbunătățirea nu 
trebuie să ducă 'n nici un caz la 
majorarea costurilor de investiții, 
ci la valorificarea imenselor re
zerve de diminuare a prețului de 
cost pe care le conțin chiar prețu
rile respective, ooncentrîndu-se efor
turile asupra lichidării carențelor 
organizatorice, cronicizate pe un șir 
de șantiere, care anihilează în mare 
parte avantajele economice obținute 
prin creșterea gradului de mecani
zare a lucrărilor, sporirea producti
vității muncii și aplicarea unor teh
nologii noi de execuție.

A reieșit totodată că conducerea 
Ministerului Industriei Construcți
ilor nu a luat măsurile cele mai efi
ciente pentru curmarea pierderilor și 
sancționarea celor vinovați. Se apre
cia, mai înainte, că 50 milioane lei 
pierderi sînt generate de deficiențe 
proprii întreprinderilor. Q sumă 
impresionantă 1 iar ing. Apos
tol Chiriță ne spunea că nu tn tota
litatea lor cei care au adus prejudicii 
avutului obștesc au fost sancționați 
material. De ce 7 își asumă condu
cerea ministerului răspunderea de a 
acoperi pierderile 7 îi dă dreptul 
cineva să nu sancționeze pe acei 
care prejudiciază avutul întregului 
popor 7

Am încheiat convorbirea cu urmă
toarea precizare :

Rep. : întrucît certitudinea unui 
reviriment financiar în sectorul de 
construcții-montaj al ministerului nu 
s-a conturat încă, socotim că va fi 
utilă o nouă convorbire.

Ing. A. C. : De acord. Vă așteptăm. 
Vom reveni cu siguranță. Și a- 

tunci vom pune o singură în
trebare : Cum, în ce proporții 
și de la cine s-au recuperat pier
derile ?

Din

O La nord prin nord-vest t PA
TRIA — 9 ; 12 ; 18 ; 21, FES
TIVAL — 8,30 ; ; 14,30 ; 17,30 ;
20.30. la grădină
o Angelica și sultanul : REPU
BLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 10,30;
18.45 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30, BUCUREȘTI — 9;
11.15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, MO
DERN — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18.30 ; 20,45, ------------------
NAMO — 19, 
MANE — 19,30.
o Omul care
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 2980) — 20 ; LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16;
18.30 ; 21, EXCELSIOR — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, --------------
DOINA — 19,30.
• Omul cu ordin de 
VICTORIA — 8,3"
15.45 ; 18,15 ; 20,45.
q My fair lady î
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
O Discuție bărbătească : LUMINA
— 9,30—15,30 în continuare ; 18,15:
20.30.
O Program pentru copii i DOINA
— 9—10.
o Vîrsta ingrată : DOINA — 11.30;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Cînd voi fi mort și livid : UNION
— 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
O Totul pentru rîs (dimineața) ; 
Săgeata cosmică ; Profetul ; Na
tali ; Moleculele vieții ; Fata ba
bei șl fata moșului ; S-a rupt 
(după masă) : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
O Un glonte pentru general : GRI- 
VIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ------
TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15, la grădină — 19,15.
e O chestiune de onoare : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15 ;
17.45 ; 20, VITAN — 15,30 ; 18, la 
grădină — 19,30, RAHOVA — 15,30;
18, la grădină — 19,30.
O Tinerețe fără bătrînețe : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18.
O Omul momentului : DACIA — 
8,45—20,45 în continuare ; GRA
DINA PROGRESUL PARC — 19,30. 
O Tigrul : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină
— 19,30, AURORA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină
— 19,15, ARTA — 9—15,45 în conti
nuare ; 18 ; 20,15, la grădină —
19.30.
o Neîmblînzlta Angelica : UNI
REA — 15,30 ; 18, MOȘILOR —
15.30 ; 18 ; 20,30, Ia grădină — 19,30. 
o contesa Cosei : LIRA — 15,30 ;
19, Ia grădină — 20.
0 La dolce vita : DRUMUL SĂRII
— 15,30 ; 19.
0 Comisarul X șl banda „Trei 
cîini verzi" : FERENTARI — 15,30; 
18 , 20.15, POPULAR — 15,30 ; 18;
20.30 »
o Creola ochii-țl ard ca flacăra : 
COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Prințul negru : PACEA — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
0 In umbra coltului : CRlNGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Omul, orgoliul, vendetta : ME
LODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30.
0 Soarele vagabonzilor : FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,45, GRĂDINA BUZEȘTI
— 19,30.
o Sherlock Holmes t VOLGA — 
9,30—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
MIORIȚA — 9,15—16 în continuare; 
18,15 ; 20,30.
o Dragoste Ia Las Vegas : VIITO
RUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Profesioniștii : MUNCA — 16 ; 
18 ; 20.
e Noaptea generalilor s PROGRE
SUL — 15,30 ; 19.

; 11,45 ; 14 ;
STADIONUL DI- 

, ARENELE RO-

valora miliarde :

repartiție :
10,45 ; 13,15 ;

CENTRAL

20,30.

o Cavalerii aerului : COSMOS —
15.30 ; 18 ; 20,15, GRĂDINA UNI
REA — 20.
O Program de reclame : GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 19.

să vorbesc mal tîrziu, aș vrea 
mai întîi să exemplific cele afir
mate prin cîteva exemple „cola
terale". Bunăoară, la nivelul minis
terelor care tutelează unitățile de 
învățămînt profesional și tehnic nu 
există încă o perspectivă clară a 
editării manualelor. Am avut des
tule cazuri cînd, după elaborarea pla
nurilor și programelor de învăță
mînt, ministerele ne-au propus au
torii de manuale, noi am încheiat 
contracte cu ei. s-au elaborat manu
scrisele care au primit toate aprobă
rile, dar cînd să le trimitem în tipo
grafie am fost anunțați că, de fapt, 
aceste manuale nu mai sînt nece
sare. în acest an, de pildă, un număr 
de 28 titluri de manuale, la propu
nerea ministerelor, au fost contrac
tate și elaborate de autori, dar acum 
trebuie să reziliem contractele de
oarece conducerile acelorași minis
tere (de pildă, Ministerele metalur
giei, industriei alimentare, construc
țiilor de mașini, industriei forestiere, 
UCECOM-ul) ne-au comunicat că re
nunță la cărțile solicitate. Cum o a- 
semenea renunțare nu reduce nimic 
din suma de 170 000 lei cheltuiți în 
această acțiune, ar trebui, cred, ca 
persoanele din conducerea unor uni
tăți departamentale, preocupate prea 
puțin de bunul mers al școlilor, să 
suporte aceste pagube. De ase
menea, ar trebui să se fixeze o 
dată pentru totdeauna drept normă 
fundamentală obligația tipografiilor 
de a edita întregul tiraj al unei cărți 
școlare, din moment ce aceasta a 
fost introdusă sub tipar. In prezent 
este prea frecventă practica între
ruperii tirajului (anul acesta, unui 
număr de 32 titluri de manuale li 
s-au lăsat „codițe" totalizînd peste 
100 000 de exemplare), prea adesea 
carențele în îndeplinirea planului ge
neral de producție, în aprovizionarea 
cu hîrtie sau în folosirea rațională a 
spațiului tipografic sînt suplinite pe 
seama cărții școlare.

— In viitorul an școlar cele mai 
multe dintre perfecționările stabi
lite pentru diferitele forme de 
învățământ vor fi generalizate. Putem 
avea certitudinea că la 1 septembrie 
1970 toate manualele necesare anului 
de învățămînt 1970—1971 vor fi ter
minate ?

— în ceea ce ne privește, vom face 
totul ca manualele, în totalitatea lor,
să ajun’gă în școli încă de la 1 sep
tembrie. Dar eforturile noastre nu 
ajung. E nevoie să se întroneze cu 
adevărat ordinea și disciplina pe în
treaga rețea a elaborării, tipăririi 
și difuzării manualelor, unde per
sistă încă serioase neajunsuri. Iată 
un singur exemplu : cu toate că 
există o dispoziție clară care 
prevede ca planurile și
programele de învățămînt să se pre
dea editurii de către Ministerul în- 
vățămîntului cu cel puțin 23 de luni 
înainte de începerea anului 
căruia îi sînt destinate 
respective, regula nu s-a aplicat ni
ciodată de 15 ani .1..^.
a fost stabilită. Bunăoară, planul ma
nualelor pentru învățămîntul de cul
tură generală ce vor trebui să fie 
în școli la 1 septembrie 1970 a fost 
predat editurii abia la data de 11 
aprilie 1969, deci cu o întîrziere de 
6 luni, cel al cărților pentru 
anul I de liceu a sosit la editură cu o 
întîrziere de 9 luni. Deși pînă la 
data de 1 octombrie 1968 trebuia 
să fie predate toate programele, 56 
dintre ele au sosit la editură în pe
rioada februarie-mai 1969, în iunie au 
mai venit, de asemenea, alte 10 
programe, în iulie — 30, în au
gust — 6, iar pînă la data
de 15 septembrie, 3 erau încă 
nepredate. Tot astfel în sectorul 
învățămîntului de specialitate, pro
fesional și tehnic, de unde planurile 
și programele au sosit cu întîrzieri 
variind între 6 și 8 luni.

— Care credeți, totuși, că este so
luția ca lucrurile să nu mai ajungi 
aici ?

— Asigurarea unei munci de pers
pectivă, fără de care o activitate 
editorială de calitate, bine organizată 
științific, nu mai poate fi nicăieri 
posibilă. în acest scop editura cu 
sprijinul ministerului a întocmit un 
plan de elaborare și tipărire a 
manualelor pînă în 1975, care ține 
seama de întreaga dinamică a 
învățămîntului românesc. Pe baza 
lui vom putea contracta ela
borarea manualelor cu doi-trei 
ani înainte, colaborarea dintre 
autor și editură va fi mult mai 
strînsă și mai rațională, vor exista 
timpul și condițiile necesare pentru 
elaborarea superioară a textului, în
trucît înainte chiar de a fi difuzată, 
cartea școlară va putea fi dezbătută 
în colectivele didactice. Manuscrisele 
vor putea fi expediate în tipografii 
pînă la data de 31 martie, spre a se 
bucura și aici de o imprimare rit
mică, de calitate, și pentru a se eli
mina acele situații anacronice, frec
vente azi, cînd „bunul de tipar" se 
efectuează lîngă mașină, după o ve
rificare superficială. Aș vrea însă 
să adaug că existența în sine a unui 
plan de perspectivă pe cinci ani nu re
zolvă de la sine toate problemele. 
Tocmai pentru faptul că Ia elabora
rea lui subscriu toți factorii răspun
zători de apariția la timp a manua
lelor, premisele aplicării sale se cer 
riguros și unanim respectate.

în acest context se simte și nevoia 
unei mai bune precizări a raportului 
dintre programă și manual, spre a se 
evita înțelegerea limitată — după care 
orice modificare adusă programei tre
buie să se reflecte imediat în manual. 
De asemenea, dobîndește' mari posi
bilități de realizare dezideratul mai 
vechi privind extinderea concursului 
de manuale școlare în toate sectoa
rele învățămîntului, perfecționarea 
lui metodologică, de la felul în caro 
se asigură principialitatea și obiecti
vitatea selecției, la stimularea mate
rială și morală a muncii depuse, 

Respectîndu-se toate aceste con
diții. putem ajunge în scurt timp ca 
elaborarea și tipărirea manualelor 
școlare să se efectueze la timp și să 
dobîndească valoarea unei autentice 
creații didactice.

școlar 
manualele ,

de cînd

Mihai IORDANESOJ
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COMUNICAT 
cu privire la vizita în Republica Socialistă România 

a ministrului de stat al afacerilor externe 
al Republicii Malgașe, Jacques Rabemananjara

La invitația guvernului român, mi
nistrul de stat al afacerilor externe 
al Republicii Malgașe, D. Jacques 
Rabemananjara, a făcut o vizită ofi
cială în Republica Socialistă Româ
nia, între 17 și 21 septembrie 1969.

în timpul șederii sale în România, 
șeful diplomației Republicii Malgașe, 
D. Jacques Rabemananjara, a fost pri
mit de prim-vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, Ilie Verdeț. El a 
avut, de asemenea, convorbiri oficiale 
la M.A.E., M.C.E. și la alte organe 
centrale române.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Malgașe și suita sa au vizi
tat orașul București și obiective in
dustriale din județul Brașov, pretu
tindeni bucurîndu-se de o primire 
călduroasă, expresie a sentimentelor 
de prietenie și de simpatie ale po
porului român față de poporul mal- 
gaș.

în cursul convorbirilor oficiale care 
au avut loc, într-o atmosferă cor
dială, între D. Jacques Rabemanan
jara, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Malgașe, și George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, au fost examinate 
probleme privind relațiile dintre cele 
două țări și s-a făcut un schimb de 
vederi asupra problemelor internațio
nale de interes comun.

Cele două părți, constatînd că exis
tă largi posibilități pentru dezvol
tarea relațiilor dintre cele două țări, 
au exprimat convingerea că extinde
rea politicii de colaborare economi
că, comercială și culturală româno- 
malgașe servește cauzei progresului 
celor două popoare, păcii și colabo
rării internaționale.

Pe această linie discuțiile au per
mis perfectarea unui proiect de a- 
cord comercial a cărui încheiere va 
avea loc în curînd. Cele două părți 
au reliefat necesitatea continuării e- 
forturilor pentru concretizarea acțiu
nilor de colaborare, pe baza prin
cipiilor respectării independenței și 
suveranității naționale, a egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

Preocupările comune ale celor două 
guverne privind problemele interna
ționale actuale au fost discutate pe 
larg.

S-a subliniat necesitatea de a se 
depune în continuare eforturi, utili-

zînd toate posibilitățile, inclusiv cele 
oferite de O.N.U., în vederea norma
lizării relațiilor între toate statele, 
pentru garantarea păcii și securității 
în lume și pentru crearea unui cli
mat de încredere și de cooperare in
ternațională.

Cele două părți au apreciat efor
turile statelor africane pentru reali
zarea aspirațiilor lor legitime de pro
gres și prosperitate, cît și rezultatele 
obținute pe această cale.

Părțile au fost de acord că una 
din problemele cele mai importante 
ale lumii de azi o constituie lichi
darea definitivă a colonialismului și 
a noii forme de dominație a popoare
lor, neocolonialismul. Ele au condam
nat existența pe continentul afri
can a unor teritorii aflate încă sub 
dominație străină și politica de dis-j 
criminare rasială practicată de gu
vernul din Republica Sud-Africană 
și regimul din Rhodesia.

Cele două părți și-au reafirmat 
solidaritatea cu cauza popoarelor care 
luptă împotriva neocolonialismului, 
pentru eliberarea lor națională și so
cială și hotărîrea de a acționa pen
tru punerea în aplicare a rezoluții
lor O.N.U. referitoare la problema 
colonială și a politicii de apartheid.

Subliniind importanța rolului pe 
care-1 joacă comerțul internațional în 
realizarea progresului economic al ță
rilor în curs de dezvoltare, cele două 
părți au fost de acord că adaptarea 
normelor care guvernează comerțul 
internațional Ia necesitățile actuale 
constituie un factor fundamental pen
tru reducerea decalajului existent 
între aceste popoare și statele avan
sate, pentru accelerarea progresului 
economic al tinerelor națiuni. Cele 
două părți au subliniat necesitatea 
lărgirii colaborării.dintre state ca fac
tor al dezvoltării economice.

Ele au afirmat utilitatea continuă
rii contactelor personale între oame
nii politici ai celor două țări și au 
relevat importanța acestora pentru 
dezvoltarea relațiilor bilaterale.

Cele două părți au subliniat cu sa
tisfacție că vizita în Republica Socia
listă România a ministrului afacerilor 
externe al Republicii Malgașe, Jac
ques Rabemananjara, și rezultatele 
sale vor contribui la întărirea și dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
țări și popoare, la destinderea și co
laborarea internațională.

„Rolul sistematizării în dezvoltarea 
teritoriala-națională, zonală, 

urbană și rurală**
Seminar interregional organizat de 0. N. U.

in colaborare cu guvernul Republicii Socialiste România
Luni dimineață, la Casa arhitectu

lui din Capitală, au început lucră
rile Seminarului interregional cu 
tema „Rolul sistematizării în dezvol
tarea teritorială — națională, zona
lă, urbană și rurală", organizat de 
O.N.U. în colaborare cu guvernul Re
publicii Socialiste România.

Participă specialiști în domeniul 
sistematizării din peste 30 de țări 
din Asia, Africa și America Latină, 
observatori din mai multe țări eu
ropene și ale Americii de Nord, pre
cum c'* consultanți din partea O.N.U.

în "adrul seminarului vor fi a- 
bordate teme privind rolul sistema
tizării în planificarea economică și 
în dezvoltarea națiunilor, optimiza
rea dimensiunilor și densităților ur
bane, sistematizarea zonelor rurale 
și alte probleme care constituie în

vremea
Ieri în țară : vremea s-a în

călzit în toată țara. Cerul a 
fost variabil, mai mult senin în 
vestul țării. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, predominînd 
din sectorul vestic. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 12 
grade la Toplița și 24 de grade 
la Băilești. în București : vre
mea a fost în general frumoasă 
și s-a încălzit ușor. Cerul a fost 
variabil, mai mult senin. Vîntul 
a suflat slab. Temperatura 
maximă a atins 24 de grade.

Timpul probabil pentru 24, 25 
și 26 septembrie. In țară : vre
me în general frumoasă și căl
duroasă. Cerul va fi variabil, 
mai mult senin în jumătatea de 
sud a țării. în nordul țării vor 
cădea averse izolate. Vîntul va 
sufla slab pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprin
se între 8 și 18 grade, iar maxi
mele între 20 și 30 de grade, 
local mai ridicate. Pe alocuri, 
la începutul intervalului, ceață 
slabă. în București : vreme în 
general frumoasă și călduroasă. 
Cerul va fi variabil. Vînt slab. 
Temperatura în creștere.

prezent o preocupare importantă pen
tru specialiștii din acest domeniu.

La ședința festivă de deschidere 
au luat parte Emil Drăgănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Petre Blajovici, președintele 
Comitetului de Stat pentru Econo
mia și Administrația locală, Nicolae 
Bădescu, președintele Comitetului de 
Stat pentru Construcții, Arhitectură 
și Sistematizare, reprezentanți ai 
conducerii unor ministere și organi
zații economice centrale, ziariști.

Au luat, de asemenea, parte Ro
bert Joe Grooks; directorul Centrului 
O.N.U. pentru locuințe, construcții, 
sistematizare din New York, repre
zentantul secretarului general al 
O.N.U., Wilson Garces, șeful secției 
de sistematizare din cadrul Centrului 
O.N.U., Alexandru Budișteanu, consi
lier tehnic din cadrul Centrului 
O.N.U., Evner Erqun, delegatul sec
ției de sistematizare din cadrul Cen
trului O.N.U.

Lucrările au fost deschise de arh. 
Nicolae Bădescu. care a subliniat ca
racterul de stringentă actualitate a 
problematicii ce urmează să fie dez
bătută de seminar.

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Emil Drăgănescu, a adresat 
participanților la seminar un căldu
ros salut din partea guvernului ro
mân.

Vorbitorul a arătat că „orga
nizarea în România a acestui 
seminar se înscrie pe linia efortu
rilor constante ale țării noastre de 
a participa activ la schimbul de va
lori materiale și spirituale cu toate 
țările doritoare să facă acest lucru, 
pe linia contribuției României la ac
tivitatea multilaterală a organismelor 
Națiunilor Unite".

A luat apoi cuvîntul Robert Joc 
Grooks, care a transmis participan
ților la seminar salutul secretarului 
general al O.N.U., U Thant. După ce 
a subliniat importanța acestei reu
niuni internaționale, vorbitorul a 
arătat că alegerea României ca țară 
gazdă este excelentă, întrucît în 
țara noastră au fost obținute succe
se în domeniul sistematizării și con
strucției de locuințe.

Lucrările seminarului vor dura 
pînă la 7 octombrie, incluzind în pro
gram și o' călătorie de studii prin 
țară, care va prilejui participanților 
contactul direct cu realizările în do
meniul sistematizării din țara noastră. 

(Agerpres)

CONSFĂTUIREA CADRELOR DIDACTICE 
CARE PREDAU ȘTIINȚELE SOCIALE 

ÎN INVĂTĂMÎNTUL SUPERIOR
La Academia de științe social-po- 

litice „Ștefan Gheorghiu" de pe 
lingă C.C. al P.C.R. au început luni 
dimineață lucrările consfătuirii ca
drelor didactice care predau științele 
sociale în învățămîntul superior.

La consfătuire participă colecti
vele catedrelor de economie politică, 
filozofie, socialism științific, socio
logie, etică, estetică, precum șl secre

tarii comitetelor de partid din cen
trele universitare și din instituțiile 
de învățămînt superior.

Timp de trei zile, participanții vor 
dezbate probleme actuale privind 
perfecționarea predării științelor 
sociale și intensificarea cercetării 
științifice în domeniul acestor disci
pline, pe baza documentelor celui 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. (Agerpres)

Deschiderea colocviului româno-francez: 
„PLANIFICAREA, METODELE Șl TEHNICILE SALE“
Luni dimineață s-au deschis în Ca

pitală lucrările celui de-al II-lea Co
locviu româno-francez cu tema „Pla
nificarea, metodele și tehnicile sale", 
organizat de Institutul de cercetări 
economice al Academiei Republicii 
Socialiste România și Institutul de 
știință economică aplicată din Paris.

La lucrări participă personalități de 
seamă ale vieții științifice și econo
mice din cele două țări. Institutul de 
știință economică aplicată din Paris 
este reprezentat de o delegație de 
specialiști în frunte cu Franțois Per
roux, profesor la College de France, 
director al acestui institut..

La deschiderea colocviului au par
ticipat Miron Constantinescu, minis
trul învățămîntului, Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor, Gh. Gas
ton Marin, președintele Comitetului 
pentru prețuri, Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului econo
mic, Vasile Malinschi, guvernatorul 
Băncii Naționale, președintele secției 
de științe economice și cercetări so
ciologice a Academiei, Ștefan Bîrlea, 
prim-vicepreședinte al Consiliului na
țional al cercetării științifice, Gheor
ghe Cioară, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Constantin Ionescu, director general 
al Direcției Centrale de Statistică, a- 
cademicieni, profesori, economiști, in
gineri, cercetători și alți specialiști.

Au fost prezenți, de asemenea, Ber
nard Dejean de la Batie, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim ăl Franței la 
București, membri ai ambasadei, pre

cum și Valentin Lipatti, ambasadorul 
României la U.fI.E.S:C.O., care înso
țește delegația franceză la această 
reuniune științifică internațională.

Cu acest prilej, acad. Miron Nico- 
lescu, președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, Mihai Le
vente, directorul Institutului de cer
cetări economice, și prof. Franțois 
Perroux au rostit scurte cuvîntări.

S-a dat apoi citire unui mesaj a- 
dresat participanților la colocviu de 
către conducerea College de France.

în cursul aceleiași zile au fost 
prezentate comunicările „Inovație și 
plan" — de prof. Franțois Perroux. 
„Informatica și amplificarea puterii 
logice" — de Raymond Moch, direc
tor adjunct al Laboratorului de pe 
lîngâ Collâge de France, „Logica și 
statistica în științele sociale" — de 
acad prof. Grigore C. Moisil, „Plan 
și piață" — de Henri Chambre, di
rector adjunct al Laboratorului de pe 
lîngă College de France, „Raportul 
dintre plan și piață în economia so
cialistă a României" — de prof. N. N. 
Constantinescu, „Considerații cu pri
vire la plan și prețuri în România" 
— de conf. univ. Ștefan Arsene, 
„Aprovizionarea tehnico-materială 
și planificarea" — de prof. Constan
tin Ionescu, ing. Nicolae Costache și 
Mihai Capătă, și „Tehnicile de pla
nificare comercială și studiile de 
piață în România" — de conf. univ. 
Mihail Demetrescu.

Lucrările colocviului continuă.

ZI INTERNAȚIONALĂ DE SOLIDARITATE
CU LUPTA POPOARELOR ARABE

Ședința extraordinară a Comitetului național 
pentru apărarea păcii

Luni a avut loc o ședință extraor
dinară i-a Comitetului național pen
tru apărarea păcii, prilejuită . de 
marcarea ’ zilei de 21 septembrie ca 
Zi internațională de solidaritate cu 
lupta popoarelor arabe, inițiată de 
Consiliul Mondial al Păcii.

Cu acest prilej, prof. Tudor D. 
Ionescu, președintele Comitetului 
național pentru apărarea păcii, a 
făcut o expunere despre solidarita
tea poporului român cu lupta po

poarelor arabe pentru unitatea na
țională, pentru progres economic și 
social; pentru.. independență națio
nală. Vorbitorul a subliniat că opi
nia, publică din țara, noastră se pro
nunță pentru intensificarea eforturi
lor în vederea rezolvării crizei din 
Orientul Apropiat prin aplicarea 
neîntîrziată de către toate părțile 
interesate a Rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1967.

(Agerpres)

Cu prilejul turneului 
Teatrului Mic din Moscova

Membrii conducerii Teatrului 
Mic din Moscova au făcut • luni 
dimineața o vizită la Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, unde 
au fost primiți de Vasile Dinu, 
vicepreședinte al comitetului. La 
primire au luat parte funcționari 
superiori din C.S.C.A., reprezen
tanți ai conducerii Asociației oa
menilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale, directori de 
teatre din Capitală. A participat, 
de asemenea, I. S. Ilin, ministru 
consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

★
Luni la amiază, Vasile Dinu, vice

președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, a oferit, în 
saloanele restaurantului „Athenăe 
Palace", un cocteil cu prilejul tur
neului întreprins în țara noastră de 
colectivul Teatrului Mic din Mos
cova. Au luat parte Virgil Brădă- 
țeanu, președintele Comitetului pen
tru Cultqră și Artă a] muni
cipiului București, Costâche Antoniu, 
președintele A.T.M., funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai C.S.C.A., 
I.R.R.C.S., artiști și alți oameni de 
cultură. Au participat de asemenea, 
I. S. Ilin, ministru consilier al Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei

(Agerpres)

Cronica zilei
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 

A 90 DE ANI
DE LA STABILIREA 

RELAȚIILOR 
DIPLOMATICE 

DINTRE ROMANIA 
ȘI BULGARIA

Cu prilejul aniversării a 90 de 
ani de la stabilirea relațiilor diplo
matice dintre România și Bulgaria, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Bulgaria la București, Borislav 
Konstantinov, a.'oferit luni seara un 
cocteil. Au participat Mihai Marin, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Mihnea Gheorghiu, prim- 
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină

Conferințe, simpozioane științifice
Luni după-amiază, la Universitatea 

din Timișoara s-a deschis cea de-a 
4-a Conferință de sudură și încercări 
de metale, manifestare de prestigiu 
internațional organizată de Baza de 
cercetări științifice din Timișoara a 
Academiei și Institutul politehnic 
din localitate, în colaborare cu o 
serie de ministere și instituții cen
trale.

La lucrări participă oameni de 
știință, cadre didactice universitare, 
ingineri și tehnicieni din mari uni
tăți industriale din țară, precum și 
invitați din 14 țări : Anglia, Belgia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Elveția, Ja
ponia, Iugoslavia, Franța, R D. Ger
mană, R. F a Germaniei, Polonia, 
S.U.A., Ungaria, U.R.S.S.

Cuvîntul de deschidere a confe
rinței a fost rostit de prof. univ. dr. 
loan Anton, membru corespondent 
al Academiei, directorul Centrului 
de cercetări tehnice al bazei din 
Timișoara a Academiei. Coriolan 
Pop, primarul orașului, a salutat în 
numele locuitorilor Timișoarei pe 
oaspeții din țară și de peste hotare

prezenți la această manifestare știin
țifică tradițională.

Prof. dr. docent Gheorghe Buzdu
gan, președintele Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, a vorbit 
despre semnificația conferinței și 
importanța ce se acordă în țara 
noastră cercetărilor fundamentale și 
aplicative, puse în slujba progresu
lui economic general al întregii țări.

In programul conferinței, care se 
va desfășura timp de 3 zile, sînt 
înscrise peste 100 comunicări și refe
rate științifice privind procedeele 
moderne de sudură, controlul știin
țific al îmbinărilor sudate, încercări 
mecanice ale metalelor și alte aspecte 
teoretice și practice din aceste do
menii. Aproape jumătate din numă
rul comunicărilor aparțin oamenilor 
de știință români

★
Luni s-a deschis în Capitală Sim

pozionul internațional pe tema : 
Premisele și principiile amenajării 
pădurilor cu funcții hidrologice și 
sociale. Manifestarea este organizată 
de Academie, în colaborare cu Mi
nisterul învățămîntului și Departa

mentul silviculturii, din inițiativa 
grupei de lucru pentru studiul me
todelor de amenajare a pădurilor 
din cadrul Uniunii internaționale a 
institutelor de cercetări forestiere 
I.U.F.R.O.

La lucrări participă specialiști din 
12 țări europene, care vor prezenta 
referate și comunicări științifice pri
vind cele mai eficiente metode de 
amenajare a pădurilor în scopul spo
ririi calitative și cantitative a pro
ducției de lemn, echilibrării debitu
lui cursurilor de apă și satisfacerii 
într-o măsură tot mai mare a nevoi
lor de odihnă și agrement ale popu
lației.

Specialiștii români prezintă la 
acest simpozion comunicări și refe
rate. care tratează premisele și prin
cipiile amenajării funcționale a pă
durilor din România, exemplificate 
prin pădurile din Delta Dunării și 
Parcul național din munții Retezat. 
Ei prezintă, de asemenea, unele me
tode originale de amenajare a pă
durilor și de determinare a dinami
cii creșterii arboretelor.

(Agerpres)

I Sosirea unei delegații
a Ministerului Comerțului

5

din U. R. S. S.
La invitația ministrului comerțu

lui interior al Republicii Socialiste 
România, luni dimineața a sosit în 
Capitală o delegație a Ministerului 
Comerțului din U.R.S.S., condusă de 
A. 1. Struiev, ministrul comerțului, 
pentru a face o vizită în țara noas
tră. La sosire, pe aeroportul Bânea
sa, delegația a fost întîmpinată de 
Nicolae Bozdog. ministrul comerțu
lui interior, George Cazan și Mauri- 
ciu Novac, adjuncți ai ministrului, 
funcționari superiori din acest mi
nister. Erau prezenți A. V Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi, oaspeții au avut o 

întrevedere la Ministerul Comerțului 
Interior cu ministrul Nicolae Boz
dog și alți reprezentanți ai condu
cerii ministerului. La întrevedere, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, au participat 
funcționari din M.A.E., precum și 
membri ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București Au fost discutate 
posibilitățile de lărgire a colaborării 
dintre cele două ministere, a schim
burilor de mărfuri dintre România și 
Uniunea Sovietică.

★
După-amiază, membrii delegației 

au făcut vizite la Consiliul popular 
al municipiului București, în unități 
comerciale și cartiere noi de locu
ințe din Capitală.

(Agerpres)

0 delegație de activiști 
ai P.C.R. a plecat 

in R. P. Bulgaria
Luni seara a plecat în R. P. Bul

garia o delegație de activiști ai 
P.C.R., condusă de tov. Gheorghe 
Năstase, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., care va face o 
vizită de schimb de experiență în 
această țară.

La plecare, în Gara de Nord, de
legația a fost condusă de tov. Ilie 
Rădulescu, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

Erau prezenți membri ai Amba
sadei R. P. Bulgaria la București

■s'jv.îăs* „Agerpres)

A apărut volumul:

viața internațională
încheierea lucrărilor Congresului

Partidului de stînga-comuniștii 
din Suedia

STOCKHOLM 22 (Agerpres). — 
între 19 și 21 septembrie, la Stoc
kholm s-au desfășurat lucrările ce
lui de-al XXII-lea Congres al Par
tidului de stînga-comuniștii din 
Suedia. A fost adoptat programul 
de activitate al partidului pînă în 
anul 1972, care cuprinde și măsu
rile în vederea alegerilor parlamen
tare din 1970. Au fost, de asemenea, 
aduse modificări în statut. în în
cheierea lucrărilor, Congresul a 
ales noua conducere a partidului. 
C. H. Hermansson a fost reales 
președinte al partidului.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat la Congres de o dele
gație formată din tovarășii Vasile 
Patilineț, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Virgil Cazacu, membru 
al C.C. al P.C.R., secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R.

Delegația P.C.R. a participat 
sîmbătă seara la o recepție ofe

rită de Comitetul Central al Par
tidului de stînga-comuniștii din 
Suedia în cinstea delegațiilor par- , 
tidelor comuniste și muncitorești J 
participante la cel de-al XXII-lea 
Congres al partidului. Cu această 
ocazie, membrii delegației P.C.R. 
au avut convorbiri prietenești cu 
C. H. Hermansson, președintele 
partidului, și cu ceilalți membri ai 
Comitetului Executiv al Partidu
lui de stînga-comuniștii.

Luni, membrii delegației P.C.R., 
însoțiți de ambasadorul Republicii 
Socialiste România, Eduard Mezin- 
cescu, au vizitat uzinele concernu
lui Atlas-Capco din Stockholm, 
producătoare de utilaj minier și. 
mașini-unelte. După vizită a avut 
Ioc un schimb de păreri cu privire 
la dezvoltarea relațiilor de coope
rare economică între întreprinde
rile românești și firma Atlas- 
Capco.

Conducerea concernului a oferit 
un dejun în cinstea oaspeților ro
mâni.

zagreb

ÎNCHIDEREA TIRGUIUI INTERNATIONAL DE TOAMNĂ
BELGRAD 22. — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Duminică s-a închis Tîrgui interna
țional de toamnă de la Zagreb. La 
cea de-a 77-a ediție din această 
toamnă au participat 1 265 întreprin
deri iugoslave și peste 5 000 de fir
me din 47 de țări. Republica Socia
listă România a expus o largă gamă 
de mașini-unelte, mașini pentru in
dustria lemnului, generatoare și mo
toare electrice, tractoare pe șenile și

pe roți, camioane, utilaj pentru in
dustria alimentară și pentru agri
cultură, instalații de forat, produse 
chimice și alimentare, mobilă, tex
tile, încălțăminte etc.

Pavilionul Republicii Socialiste Ro
mânia s-a bucurat de un frumos 
succes, președintele R.S.F. Iugosla-,e 
via, Iosip Broz Tito, și alți condu
cători de partid și de stat iugoslavi, 
care au vizitat pavilionul românesc, 
apreciind exponatele prezentate.

ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR ÎN ALGERIA

tatea, oameni de artă și cultură, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

L’OPERA DE WALLONIE
DIN LIEGE — LA BUCUREȘTI

Luni seara a sosit în Capitală 
L’Opera de Wallonie din Liege — 
Belgia, continuatoare a Operei din 
Liege — instituție de veche tradiție 
culturală înființată acum mai bine de 
250 de ani. Printre cei peste 150 de 
artiști belgieni se află interpreți 
de renume cum ar fi Andră Espo 
sito și Alain Vanzo, soliști ai Operei 
Mari din Paris, și Andre Franțois 
Mady Urbain, Giuseppe Todoro, Ger
main Ghislain, soliști ai Operei va
lone. Oaspeții belgieni vor prezenta 
în fața publicului bucureștean, între 
24 și 28 septembrie, 4 spectacole cu 
L’Opâra D’Aran, singura lucrare 
pentru scenă a cunoscutului cîntăreț 
și cpmpozitor francez Gilbert Becaud, 
avînd ca subiect o întîmplare dra
matică din viața pescarilor irlandezi 
și „Romeo și Julieta" de Charles 
Gounod, ambele reprezentate pentru 
prima oară pe o scenă lirică româ
nească Pe aeroportul Bâneasa, artiș
tii belgieni au fost tntîmpinați de 
reprezentanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, de membri ai 
conducerii și soliști ai Operei Ro
mâne.

* |
Universitatea populară București a 

organizat luni după-amiază, în stra
da Biserica Amzei nr. 7, o intîlnire 
cu directorul Muzeului etnografic 
din Stockholm, Bengt Danielsson. 
care se află într-o vizită în țara 
noastră Specialistul suedez,- prezen
tat asistenței de criticul de artă Pe
tru Comarnescu a vorbit în cadrul 
temei .,Gauguin In Oceania — visul 
irealizabil" despre unele aspecte ale 
vieții, operei și originalei personali
tăți a pictorului. Expunerea a fost 
însoțită de proiecții de diapozitive 
După conferință, oaspetele a răspun- 
numeroaselor întrebări referitoare la 
celebra expediție Kon-Tiki și la 
alte expediții Ia care a participat 
personal. La manifestare a fost pre
zent Karl Rappe, ambasadorul Sue- I 
diei la București, (Agerpres) I

„Tineretul, 
obiect de cercetare 

științifică"
Sub auspiciile Centrului de 

cercetări pentru problemele ti
neretului a văzut lumina tipa
rului prima lucrare din colecția 
„Manifestări științifice", intitu- 
tulată „Tineretul, obiect de cer
cetare științifică".

Prefațat de Ion Iliescu, prlm- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului, volumul inserează, in a- 
proape 500 de pagini, comuni
cări științifice rezultate din in
vestigațiile și studiile întreprin
se de specialiști in sociologie, e- 
tică, psihologie, pedagogie, filo
zofie, cu privire la problemele 
de ansamblu ale tineretului, 
precum și la cele specifice di
feritelor categorii de tineret : 
muncitoresc, sătesc, urban, ru
ral, școlar, universitar.

In vederea sintetizării expe
rienței de cercetare și difuzării 
concluziilor studiilor in curs de 
efectuare, Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului 
va mai edita anul acesta — 
sub coordonarea științifică a 
conf. dr. Ovidiu Bădina, direc
torul centrului — buletine in
formative, monografii și alte 
lucrări de specialitate. în co
laborare cu diferite instituții și 
edituri, centrul va iniția, de a- 
semenea, publicarea unor co
lecții care să se adreseze atit ti
nerilor, cit și părinților și edu
catorilor.

(Agerpres)

Un nou an școlar a început luni 
în Algeria. Pe întreg teritoriul țării, 
sute de mii de copii au pășit pentru 
prima, dată anul acesta pragul șco
lilor. Numărul elevilor din școlile 
elementare se ridică la 1 750 000.

într-o cuvîntare rostită la postu
rile de radio și televiziune, cu pri
lejul deschiderii noului an școlar, 
dr Ahmed Taleb, ministrul algerian 
al educației naționale, a subliniat 
că în'p.pținii ani scurși de la pro- 
clarparea independenței, ,-,efortul- 
școlarizării în Algeria este mai mult 
ca oricind sinonim cu dezvoltarea". 
Ministrul a arătat, apoi, că anul 
școlar 1969—1970 va fi marcat de 
evenimente importante. Primul va 
consta în faptul că’ se va trece la 
pregătirilel pentru o reformă a în- 
vățămîntului. în conformitate cu re
comandările Organizației Națiunilor 
Unite, anul 1970 va fi declarat în 
Algeria „An al învățămîntului și al 
formării de cadre".

Reforma învățămîntului urmăreș
te elaborarea unui sistem de in
strucțiune care să fie conform cu 
opțiunile dezvoltării Algeriei și cu 
obiectivele pe care și le-a propus 
să le atingă. Planul de patru ani, 
care cuprinde o serie de măsuri des- ., 
tinate renovării învățămîntului, este - 
de natură să permită școlarizarea, 
în 1973, a 75 la sută din numărul 
copiilor între 6 și 14 ani.

în țadrul activităților prilejuite; r 
de începutul nbulUj âti școlar, o>-se- 
rie de preocupări sînt canalizate in 
direcția algerianizării învățămîntu- • 
lui, a promovării unui învățămînt 
modern, în conformitate cu progre
sele științei și tehnicii, iar altele 
sînt îndreptate spre folosirea unor : 
metode și mijloace noi de pregătire 
a elevilor și studenților.

C. BENGA
Alger, 22.

majdanek în memoria victimelor fascismului
VARȘOVIA 22 - Corespondentul 

Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
La Majdanek, în Polonia, pe terito
riul fostului lagăr de concentrare na
zist, a avut loc duminică un miting 
cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la 
eliberarea lagărului de către trupele 
sovietice. La miting au participat 
peste o sută de mii de locuitori ai 
orașului Lublin, precum și foști deți
nuți antifasciști ș'i delegați de peste 
hotare.

Inaugurînd un monument închinat 
victimelor fascismului, care au pierit 
pe teritoriul lagărului de la Majda
nek, Josef Cyranklewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, a evocat memoria celor căzuți 
și a reafirmat politica Poloniei de 
luptă consecventă pentru pace și 
securitate în Europa La Majdanek a 
fost inaugurat, de asemenea, un mu
zeu.

Elogii pentru Radu Lupu
LONDRA 22 — Co

respondentul Ager
pres, L. Rodescu, 
transmite : La Leeds 
s-a încheiat cel de-al 
treilea concurs inter
național de pian, la 
care au participat 76 
de concurenți din 30 
de țări. După cum s-a 
mai anunțat, premiul 
întîi și medalia de 
aur au fost acordate 
pianistului român

Radu Lupu. Finala 
concursului, apreci
ază criticul muzical 
al ziarului „Times", 
s-a 'desfășurat „la un 
nivel neobișnuit de 
înalt".

Elogiind pe tînă- 
rul pianist român, 
ziarul „Times" scrie 
că el s-a remarcat în 
mod deosebit printre 
cei cinci finăliști.

La rîndul său, 
„Daily Telegraph" a-

preciază că „interpre
tarea de către Radu 
Lupu a Concertului 
numărul III pentru 
pian și orchestră de 
Beethoven a demon
strat maturitate ar
tistică și perfecțiune 
tehnică în redarea 
intențiilor poetice, 
depășind în mod a- 
preciabil pe toți cei
lalți concurenți din 
finală".

NICOLĂE GDU - ÎNVIN
GĂTOR ÎN TURNEUL DE LĂ 

OSTRĂVĂ
La Ostrava »-au încheiat întrece

rile turneului internațional de box 
la care au participat sportivi din 

mai multe țări europene, printre care 
Anglia, R D Germană. România, 
Polonia, Bulgaria și Cehoslovacia.

în reuniunea finală, pugiliștii ro
mâni au avut o comportare bună, 
reușind să obțină două victorii. Evo- 
luînd în limitele categoriei pană, 
fostul campion european la catego
ria cocoș. Nicolae Gîju. l-a învins la 
puncte pe cehoslovacul Kerenidis. 
La categoria mijlocie, Ion Olteanu 
și-a adjudecat victoria dispunînd la 
puncte de bulgarul Bonev.

Ă FOST CREĂTĂ FEDEMTTĂ 
EUROPEANĂ DE HALTERE

Campionatele mondiale și europene 
de haltere au continuat la Varșovia 
cu întrecerile categoriei cocoș, 
în care iranianul Mohamad Nas-

slri (medalie de aur la Jocu
rile Olimpice de la Ciudad de 
Mexico) și-a confirmat valoarea, 
situîndu-se pe primul loc cu 360 
kg la totalul celor trei stiluri. Pe 
locul doi s-a clasat bulgarul Atana- 
sie Kirov cu 347,500 kg, devenind, în 
același timp, campion a) Europei. O 
comportare, meritorie a avut haltero
filul român Zoro Fiat, clasat pe lo
cul patru în ierarhia celor mai buni 
„cocoși" din lume și pe locul doi (cu 
330 kg) în campionatul european. 
Marea surpriză a acestei categorii a 
constituit-o eliminarea recordmanu
lui mondial Imre Fiildi (Ungaria), 
care a ratat cele trei încercări la 
stilul „aruncat" în clasamentul pe 
echipe conduce U.R.S.S cu 12 puncte, 
urmată de Bulgaria — 11 puncte, 
Polonia — 7 puncte, România — 5 
puncte. Anglia — 4 puncte etc.

•Ăr

Cu prilejul competiției de la Var
șovia a f;st creată Federația euro
peană de haltere, avînd ca pre
ședinte pe Janusz Przedpelski (Polo
nia), iar ca secretar general pe Hel
mut Adtzord (R. D. Germană). în 
biroul acestui organism a fost ales 
și Lazăr Baroga (România).

Meciul Ashe—Tiriac, neîncheiat, dar...

S.U.Ă.—ROMĂNIĂ 5—0
Finala „Cupei Davis", desfășurată 

timp de trei zile la Cleveland între 
selecționatele de tenis ale S.U.A. și 
României, s-a încheiat cu scorul.de , 
5—0 în favoarea jucătorilor ameri
cani.

în ultimele două partide de sim
plu, Stan Smith l-a învins cu 4—6, • 
4—6, 6—4, 6—1, 11—9 pe Ilie Năstase, 
iar Arthur Ashe a cîștigat în fața lui 
Ion Țiriac cu 6—3, 8—6. 3—6, 4—0 
(la acest scor jucătorul român nu 
a mai putut continua partida, dele
gația română trebuind să plece în . 
aceeași seară de la Cleveland spre 
Washington).

FOTBAL
LUNI ÎN CAPITALA, Progresul 

București a întîlnit formația Ho- 
menetmen, campioana Libanului. , 
Fotbaliștii români au obținut victo
ria cu scorul de 1—0 (1—0) prin 
punctul marcat în minutul 16 de 
Dumbravă.

scorul.de
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Continuarea dezbaterilor 
de politică generală

NEW YORK 22 (Agerpres). — In Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite au continuat luni dezbaterile de politică generală.

Primul a luat cuvîntul ministrul 
de externe al Uruguayului, Venan- 
cio Flores, care a subliniat necesi
tatea întăririi Organizației Națiu
nilor Unite ca instrument al păcii 
și colaborării între popoare.

Situația din Orientul Apropiat 
a constituit principala problemă 
abordată în discursul rostit apoi de 
ministrul de externe al Iordaniei, 
Abdel Moneim El Rifai. El a de
clarat că guvernul țării sale s-a 
pronunțat și se pronunță pentru 
o cît mai grabnică transpunere în 
viață a rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967 
și speră că actuala sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. va con
tribui la soluționarea crizei din 
Orientul Apropiat în interesul 
păcii și securității.

Referindu-se la aceeași proble
mă, a Orientului Apropiat, minis
trul de externe al Marii Britanii, 
Michael Stewart, a apreciat că 
orice soluție a acestei chestiuni 
trebuie să fie durabilă și conformă 
rezoluției din noiembrie 1967 a 
Consiliului de Securitate. Abor- 
dînd problema rhodesiană, mi

nistrul de externe britanic a de
clarat că în opinia guvernului său 
cel mai bun mijloc de soluționare 
constă în aplicarea riguroasă a 
sancțiunilor economice hotărîte îm
potriva regimului lui Ian Smith. 
Michael Stewart s-a referit, de 
asemenea, la problemele dezarmă
rii și Gibraltarului.

Ministrul de externe al Austra
liei, Gordon Freeth, s-a pronunțat 
pentru reglementarea pașnică, po
litică a litigiilor și conflictelor in
ternaționale.

★
NEW YORK. — Secretarul general 

al O.N.U„ U Thant, a sugerat luni ca 
anul 1971 să fie consacrat luptei îm
potriva rasismului și discriminării ra
siale, conform unei sugestii a Confe
rinței internaționale a drepturilor 
omului care a avut loc în luna mai 
la Teheran.

1 Președintele Franței despre 
Planul de redresare 

economică
PARIS 22. — Corespondentul Ager

pres, Georges Dascal, transmite : 
Președintele Georges Pompidou a 
expus luni In cursul unei conferințe 
de presă opiniile sale asupra proble
melor economice, sociale și financia
re ale Franței. într-o declarație pre
liminară, președintele Franței s-a re
ferit mai întîi la planul de redresare 
economică și financiară al cărui suc
ces — a spus el — va condiționa 
viitorul fiecărui francez și care pri
vește toate clasele societății. Trebuie 
să dezvoltăm și să modernizăm in
dustria noastră și, în consecință, să 
investim, iar pentru aceasta este ne
cesar să găsim fonduri — a subli
niat președintele francez. ,.In viitorii 
zece ani trebuie' ca Franța să ajungă 
la adevărata putere economică. Si
tuația noastră nu este proastă — a 
afirmat el — și noi am făcut deja 
mari progrese, dar ultimele etape 
sînt cele mai dificile". Făcînd alu
zie la recentele mișcări revendica
tive ale salariaților, Pompidou a a- 
firmat că orice încetinire a produc
ției este contrarie Intereselor națio
nale. El a recunoscut că măsurile de 
redresare economică afectează cu 
prioritate categoriile sociale cele 
mai defavorizate. >

In urma satisfacerii revendicărilor salariaților de la metro și autobuze din 
Paris, circulajia a fost reluată normal în transporturile pariziene. Negocie
rile continuă în alte întreprinderi ale sectorului public. (P T.T., Gaz și Elec; 
tricitate, aprovizionare cu apă, mine etc). în fotografie : mii de parizieni 
au fost obligați să meargă pe jos la lucru din cauza grevei muncitorilor 

de la metro

Primirea echipei de tenis 
a României de către 

președintele Statelor Unite

Infiliiirea președintelui
I.B. Tito 

cu constructorii iugoslavi 
de la Porțile de Fier »

BELGRAD 22. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite: 
Președintele R.S.F.I., Iosip Broz Tito, 
care a sosit duminică la Brestovacika 
Bania (Serbia de răsărit), s-a întîlnit 
cu constructorii iugoslavi ai sistemului 
hidroenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier. Cu acest prilej, pre
ședintele Tito a vorbit despre unele 
probleme ale situației interne, insis- 
tînd asupra necesității întăririi forței 
și unității popoarelor iugoslave, asu
pra creșterii rolului Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia. „Așa cum P.C.I. 
a fost singura forță capabilă să mo
bilizeze cele mai largi mase ale po
porului în lupta de eliberare națio
nală și în revoluție, a spus vorbito
rul, tot astfel Uniunea Comuniștilor 
este astăzi unica forță care garantea
ză dezvoltarea socialistă, relații sănă
toase între popoarele și naționalități
le noastre, întărirea comunității socia
liste iugoslave".

Luni, președintele Iosip Broz Tito 
a vizitat combinatul minier Bor, cel 
mai mare producător de cupru din 
Iugoslavia. Cu această ocazie a fost 
dată în funcțiune noua secție de elec
troliză.

După vizitarea mai multor unități 
de producție, președintele R.S.F. Iu
goslavia s-a întîlnit cu reprezentanții 
combinatului și ai vieții publice și 
politice din regiune.

IN LEGĂTURĂ CU HOTĂRÎREA S. U. A.
DE A RETRAGE 35 000 DE MILITARI 

DIN VIETNAMUL DE SUD
Declarația Guvernului revoluționar provizoriu

SAIGON 22 (Agerpres). — Guver
nul Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud a dat 
publicității o declarație în care se 
arată că hotărîrea Statelor Unite de 
a retrage 35 000 de militari ameri
cani din Vietnamul de sud consti
tuie doar un procedeu înșelător pen
tru a induce în eroare opinia publi
că internațională

F.N.E și guvernul provizoriu — 
se afirmă în declarație — au supus 
unui studiu judicios propunerile a- 
mericane referitoare la o reglemen
tare, dar au ajuns la concluzia că 
ele nu reflectă decît poziția de agre
siune încăpățînată a Statelor Unite. 
Dacă Statele Unite doresc intr-ade
văr să reglementeze problema Viet
namului de sud, ele vor trebui să

răspundă serios la soluția globală 
prezentată de Frontul Național de 
Eliberare și Guvernul revoluționar 
provizoriu, să retragă rapid și în 
întregime trupele lor și pe cele ale 
altor țări străine din tabăra ameri
cană fără nici un fel de condiții, să 
renunțe la planurile de a menține 
administrația marionetă și să per
mită ca poporul vietnamez să-și re
zolve singur problemele sale interne, 
fără amestec străin.

Tn încheiere, declarația exprimă 
mulțumirile sincere ale guvernului 
revoluționar provizoriu țărilor so
cialiste și prietenilor din cele cinci 
continente pentru solidaritatea și 
sprijinul acordat luptei poporului 
vietnamez împotriva agresiunii 
S.U.A.

WASHINGTON 22 — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : Luni dimineața, pre
ședintele Statelor Unite, Richard 
Nixon, a primit la Casa Albă e- 
chipa de tenis a Republicii Socia
liste România, finalistă a Cupei 
Davis, împreună cu cea a țării 
gazdă, deținătoarea trofeului.

Au participat Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor
neliu Bogdan, ambasadorul Ro
mâniei la Washington, conf. dr. 
Emil Ghibu, vicepreședinte al 
Consiliului pentru educație fizi
că și sport, iar din partea ame
ricană dr. Henry Kissinger, con
silier special pentru problemele 
securității naționale, E. Swank, ad
junct al asistentului secretarului 
de stat pentru Europa, funcționari 
superiori ai Casei Albe.

Președintele R. Nixon a felicitat 
echipa română și pe cea a State

lor Unite pentru spectaculoasa 
luptă sportivă desfășurată în cele 
trei zile ale finalei din Cleve
land. Felicitînd România pentru 
că a reușit să-și formeze o ase
menea echipă, care atinge în pre
zent culmi ale tenisului mondial, 
Richard Nixon a subliniat totoda
tă importanța unor astfel de com
petiții sportive, care contribuie 
la apropierea intre popoare și la 
crearea unui climat de pace în 
lume.

Oaspeții au luat parte apoi la 
un cocteil oferit în cinstea lor 
într-unul din saloanele reședin
ței prezidențiale.

După cum s-a anunțat, autorită
țile din Maroc au întreprins în ul
tima vreme un șir de acțiuni sa
mavolnice împotriva Partidului 
Eliberării și Socialismului din a- 
ceastă țară și a militanților săi de 
frunte. Actului arestării secretaru
lui general al P.E.S., Aii Yata 
și a altor personalități din condu
cerea partidului, survenit luna tre
cută, i-au urmat acum condamna
rea acestora la închisoare și hotărî
rea. prin nimic justificată, de a di
zolva Partidul Eliberării și Socia
lismului.

Aceste măsuri arbitrare au pro
vocat vii proteste atît în Maroc cît 
și în numeroase alte țări, unde 
este bine cunoscut rolul pozitiv 
lucat de-a lungul anilor de P.E.S. 
în viața politică și socială a tînă- 
rului stat. In decursul existenței 
sale, acest partid a parcurs un 
drum de luptă revoluționară în 
slujba drepturilor fundamentale 
ale poporului marocan, a mili
tat activ, împreună cu alte 
forțe patriotice și progresiste, pen
tru triumful idealurilor de liberta
te, democrație, progres social și 
pace ale acestui popor. In anii de 
dinaintea proclamării independenței 
țării, membrii acestui partid și-au 
cîștigat mari merite prin partici
parea activă la mișcarea de elibe
rare națională, prin hotărîrea .și 
abnegația de care au dat dovadă în 
cele mai importante momente ale 
acesteia. După proclamarea inde
pendenței de stat a Marocului, 
militanții care fac parte din acest 
partid s-au situat cu aceeași fer
mitate în fruntea luptei pentru 
dezvoltarea libertăților democra
tice, pentru realizarea progresului 
material și social al maselor. Da
torită tuturor acestor factori, con
secvenței de care a dat dovadă în 
apărarea intereselor oamenilor

muncit, patriotismului său. Partidul 
Eliberării și Socialismului și-a spo
rit continuu influența, bucurin- 
du-se de audiență în opinia publică 
și de un binemeritat prestigiu. 
Aceasta i-a permis, de altfel, să de
joace numeroase manevre ale 
cercurilor reacționare, tentative 
ale acestora de a interzice partidul 
și să determine, în urmă cu un an, 
recunoașterea legitimității P.E.S. 
ca partid național revoluționar.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din țara noastră dezaprobă cu 
tărie acțiunile îndreptate împotri
va Partidului Eliberării și Socialis
mului din Maroc. Opinia publică 
din țara noastră consideră că aceste 
acte sînt potrivnice dezvoltării pro
gresiste a societății marocane, in
tereselor luptei poporului maro
can pentru consolidarea indepen
denței și suveranității naționale, 
pentru propășirea patriei sale pe 
un drum de sine stătător. Viața 
demonstrează că nu prin persecuta
rea elementelor progresiste se pot 
realiza aspirațiile legitime ale po
poarelor din țările în curs.de dez
voltare, ci prin întărirea unității tu
turor forțelor patriotice, antiimpe- 
rialiste, prin participarea activă a 
tuturor elementelor înaintate ale 
națiunii la lupta pentru progres și 
bunăstare.

Alăturîndu-și glasul forțelor de
mocratice și progresiste din întrea
ga lume, care în aceste zile își ex
primă protestul față de dizolvarea 
P.E.S., oamenii muncii din țara 
noastră își manifestă solidaritatea 
cu patrioții din Maroc, cerînd anu
larea hotărîrii arbitrare de dizol
vare a partidului și eliberarea lui 
Aii Yata și a celorlalte personali
tăți arestate de autoritățile maro
cane.

N. RADULESCU

Declarația guvernului R. D. Vietnam
HANOI 22 (Agerpres). — Guvernul 

Republicii Democrate Vietnam a dat 
publicității o declarație în care se 
arată că acțiunea retragerii de trupe 
cu picătura nu poate ascunde fap
tul că Statele Unite persistă în men
ținerea trupelor lor în Vietnamul 
de sud și în prel<țngirea războiului 
de agresiune

Statele Unite, se subliniază în de
clarația guvernului R D Vietnam, 
vorbesc despre „respectarea drep
tului poporului sud-vietnamez la 
autodeterminare" dar, ca și pină a- 
cum, se pronunță împotriva creării 
unui guvern provizoriu de coaliție 
care să organizeze alegeri generale 
libere și democratice și cer ca ad
ministrația marionetă de la Saigon 
să organizeze alegeri trucate, în 
timp ce forțele americane ocupă 
Vietnamul de sud.

Tn declarație se arată apoi că atît 
timp cît Statele Unite își vor conti

nua agresiunea tn Vietnam, refuzînd 
să retragă complet și necondiționat 
trupele americane din Vietnamul de 
sud, se vor crampona de adminis
trația marionetă Thieu-Ky-Kiem. 
poporul vietnamez, înfăptuind testa
mentul sfînt al președintelui Ho Și 
Min, este hotărît să înfrunte toate 
sacrificiile și privațiunile și să con
tinue lupta pînă la înfăptuirea drep
turilor sale naționale fundamentale, 
recunoscute de Conferința de la Ge
neva din 1954.

„Poporul vietnamez și guvernul 
R. D Vietnam, se spune în încheie
rea declarației sînt ferm convinse 
că țările socialiste frățești, țările 
iubitoare de dreptate și de pace și 
popoarele din întreaga lume vor a- 
corda un sprijin și un ajutor sporit 
luptei patriotice a poporului vietna
mez împotriva agresiunii S.U.A., 
pînă la victoria totală".

paris Un comunicat 
al Biroului Politic al P. C. F.

PARIS 22. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite : 
Ziarul „L’Humanite" publică un co
municat al Bii oului Politic al P.C. 
Francez privind situația internațio
nală și lupta pentru pace. în docu
ment se reafirmă hotărîrea comuniș
tilor francezi de a intensifica efor
turile în sprijinul politicii de co
existență pașnică, cooperare interna
țională, securitate colectivă și ajuto
rare a popoarelor care luptă pentru 
independența și dezvoltarea lor. 
P.C.F., se spune în încheierea comu
nicatului, este gata să participe la 
orice inițiativă susceptibilă să favori
zeze unitatea de acțiune a forțelor 
antiimperialiste, pentru marile obiecti
ve ale păcii, dezarmării și cooperării 
internaționale.

Președmîels Partidului Comunist din Japonia, Sanzo 
Nosaka, a oferit o masă în cinstea ambasadorului Roma- 
jjțgj Ia Tokio, Ion Datcu, cu ocazia plecării sale definitive din Japonia. Au 
luat parte Kurehito Kurahara, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Japonia, 
activiști din aparatul central al P.C. din Japonia. Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie tovărășească. >

în aceste zile din preajma sărbătorii naționale a R. P. 
CbîlîeZS, n0’ întreprinderi raportează îndeplinirea sarcinilor de plan pe 
întregul an. Astfel, muncitorii de la uzina de utilaj general din Pekin au realizat 
pînă în prezent o producție a cărei valoare este cu 45 la sută mai ridicată 
decît cea obținută în 1968. De asemenea, față de anul precedent au fost reali
zate cu 29 la sulă mai multe produse. Colectivul de muncă de la mina cu 
exploatare la zi din Fusin a depășit producția anuală de cărbune prevăzută 
în plan și s-a angajat să întîmpine cea de-a 20-a aniversare a Republicii cu noi 
realizări. Muncitorii de la uzina de utilaj chimic și petrolier au depășit sarcinile 
de plan pe întregul an.

Demonstrații împotriva manevrelor „Green Ex
press". Sule de manifestanți, veniți în mod special din capitala daneză, 
au demonstrat duminică pe străzile orașului Lundby împotriva manevrelor mi
litare N.A.T.O. care se desfășoară în împrejurimile acestei localități sub 
denumirea de „Green Express". O parte din demonstranți au pătruns pe terenu
rile de exerciții_ militare, tăind firele de telefon și deplasînd reperele necesare 
aterizării elicopterelor.

Colaborarea dintre U.R.S.S.
SÎ Franța domeniul științei, teh
nicii și economiei se dezvoltă tot mai 
rodnic — a declarat Dmitri Pronski, 
membru al Comitetului de Stat pen
tru știință și tehnică, referindu-se la 
activitatea Comisiei mixte sovieto-fran- 
ceze însărcinate cu promovarea rela
țiilor în aceste domenii. EI a subliniat 
că „în prezent este greu de găsit un 
domeniu al teoriei și practicii în care 
să nu se fi dezvoltat contactele so- 
vieto-franceze".

Un decret guvernai len- 
tal libian interzice orice 
activitate a întreprinderilor 
comerciale străine - anuntâ
agenția libiana de informații. Decretul 
precizează că legea privind reglemen
tarea activității comerciale a întreprin
derilor străine în Libia a expirat la 
31 august

O suită de fapte recente- 
vin să releve evoluția unui 
fenomen deosebit de sem
nificativ în viața social- 
economică a țărilor latino- 
americane. După decreta
rea legii privind reforma 
agrară și exproprierea po
sesiunilor companiei nord- 
americane „International 
Petroleum Co.“, autorități
le peruvjene au anunțat că 
vor naționaliza toate între
prinderile aparținînd capi
talului străin care acționea
ză în domeniile energiei și 
comunicațiilor La rîndul 
său, guvernul chilian^ a 
hotărît să preia controlul, 
începînd de la 1 ianuarie 
1970, asupra minelor de 
cupru aflate în exploatarea 
societății nord-americane 
„Anaconda", operațiune 
care, cu tot caracterul ei 
parțial, exprimă o tendință 
în direcția îngrădirii ex
pansiunii capitalului străin. 
Pe de altă parte, în Brazi
lia a fost decretat „Actul 
instituțional nr. 9“, care 
își propune pregătirea unei 
reforme agrare.

In toate aceste cazuri 
este vorba pe de o parte 
de acțiuni menite să ducă 
la schimbarea structurii a- 
grare din aceste țări | pe 
de altă parte, ele reflectă, 
cu toate limitele lor, do
rința unor pături largi ale 

/ opiniei publice, inclusiv 
cercuri ale burgheziei na
ționale, de a asigura fo
losirea resurselor naționale 
în folosul propriu și nu în 
beneficiul monopolurilor 
străine.

Cum se explică aceste 
tendințe ?

Un examen retrospectiv 
al evoluției economice a 
Americii Latine în perioa
da postbelică ne conduce 
la concluzia că, în ciuda 
particularităților de ordin 
geografic, economio sau 
social, țările latino-ameri- 
cane (cu excepția Cubei) 
se lovesc, deopotrivă. în as
pirațiile lor spre progres, 
de numeroase obstacole 
care, departe de a se dimi
nua, au sporit mereu în

ultimele două decenii 
Dacă între anii 1945—1950, 
ritmul mediu anual de creș
tere a produsului național 
brut pe cap de locuitor a 
fost de 4.5 la sută. în pe
rioadele următoare „caden
ța" a slăbit continuu : 2.2 
la sută (pentru anii 1950— 
1955) | 1,8 la sută (1955—
1960) | 1,6 la sută (1960— 
1965) Tn ultimii trei ani 
procentele de creștere au 
fost de 1 în 1966 1.8 tn
1967 și 2.5 tn 1968

Ca urmare a acestei evo
luții nefavorabile, ponderea

ză, țările Amerlcîl Latine 
se îndepărtează tot mai 
mult de națiunile industria
lizate Aceasta se repercu
tează pe plan social. între 
altele, în scăderea puterii 
de cumpărare a maselor. 
Este semnificativ că salariul 
unui muncitor din indus
tria iatino-americană nu 
reprezintă nici un sfert 
din remunerația primită de 
un muncitor vest-european. 
In ceea ce privește grosul 
populației latino-americane, 
80 la sută (alcătuită din 
țărani cu pămînt puțin și

O altă consecință a struc
turii agrare este inflația, o 
adevărată boală endemică 
a continentului latino-ame- 
rican

Dezrădăcinarea popu
lației rurale agravează fe
nomenul șomajului, deoare
ce industria și serviciile 
publice absorb un număr 
foarte mic din rîndurile 
celor care emigrează spre 
orașe, fie datorită slabei 
calificări a acestora, fie 
lipsei de mijloace financia
re pentru crearea de noi 
locuri de muncă Armata

nu trebuie pierdută din 
vedere atitudinea retrogra
dă a moșierimii care se o- 
pune ou îndîrjire oricăror 
reforme agrare. Cercurile 
latifundiare se împotrivesc 
deopotrivă industrializării 
țărilor latino-americane și 
dezvoltării agriculturii in 
cadrul unor structuri noi 
și pe bazele tehnicii moder
ne. Căci, atît ascensiunea 
vertiginoasă a burgheziei 
industriale, cît și destrăma
rea relațiilor feudale de la 
sate ar slăbi considerabil 
pozițiile economice și poli-

america latină: Fundalul sow/ 
al noilor tendințe in politica economică

Americii Latine tn produc
ția industrială a lumii a 
scăzut de la 10,3 la sută tn 
1950 - la 2,5 la sută în 
1968 Totodată, problemele 
balanței de plăți externe a 
regiunii tind să devină din 
ce în ce mai grave, fapt 
care reflectă atît slăbirea 
pozițiilor sale pe piața 
mondială, cît și condițiile 
tot mai defavorabile în 
care obține creditele din 
străinătate E suficient să 
reamintim că 18 Ia sută din 
veniturile anuale proveni
te din exporturile Ameri
cii Latine sînt absorbite 
de cotele de rambursare a 
datoriei externe care se ri
dicau. în 1967. Ia 2 miliar
de de dolari, adică jumăta
te din cifra corespunzătoa
re pentru ansamblul țări
lor în curs de dezvoltare. 
Pierzînd constant din vite-

proletari agricoli) este 
nevoită să-și ducă exis
tența cu un venit de 3 
sau 4 ori mai mic decît 
salariu) mediu al unui 
muncitor industrial.

Agricultura este sectorul 
care aduce o însemnată 
contribuție la formarea pro
dusului social al țărilor la
tino-americane Dar aceas
tă ramură continuă să se 
caracterizeze printr-o slabă 
productivitate a muncii, da
torită structurii sale bazată 
pe latifundii și minifundii 
Trei pătrimi din agriculto
rii latino-americani posedă 
numai 4 la sută din supra
fața cultivată a continentu
lui și exploatează parcele 
prea mici pentru a fi ren
tabile. în timp ce doar 1,5 
la sută din numărul pro
prietarilor de pămînt dis
pun de peste 75 la sută din 
terenurile arabile.

celor fără de lucru se ci
frează. în prezent, la 18 mi
lioane de oameni, — mai 
bine de un sfert din popu
lația activă a continentului

Inegala repartiție a pă- 
mîntului și a veniturilor 
provenite din agricultură 
frînează procesul de indu
strializare a Americii Lati
ne și prin limitele pe care 
le impune piețelor interne. 
Jumătate din populația 
continentului, adică cvasi- 
totalitatea muncitorilor a- 
gricoli. practic nu cumpă
ră bunuri industriale de 
consum De altfel, din trei 
latino americani, unul tră
iește în afara economiei 
bănești, practicînd schimbul 
în natură

Vorbind despre actualele 
structuri agrare, ca un prin
cipal obstacol în calea pro
gresului Americii Latine,

tice pe care le dețin tn pre
zent proprietarii funciari.

Pentru economistul co
lumbian Jorge Child, exis
tența unui „capitalism im
perialist" în operațiunile- 
cheie ale economiei țărilor 
latino-americane constituie 
însă „principalul obstacol" 
în calea progresului aces
tor state. Ziarul argenti
nian „Clarin" pare să mo
tiveze această apreciere a- 
tunci cînd scrie : „Pentru 
monopolurile internaționale 
America Latină este con
cepută ca o arie de creștere 
globală în care investițiile 
trebuie să răspundă crite
riului economicității fără 
a respecta interesele fiecă
rei țări în ce privește prio
ritățile dezvoltării" Intr-a
devăr. tn America Latină 
au fost investite, tn perioa
da postbelică, peste 13 mi-

liarde de dolari, dintre care 
aproape 75 la sută sînt 
de proveniență nord-
americană. Dar capita
lul străin s-a orien
tat în proporție de 64 la 
sută spre industriile ex
tractive ale statelor latino- 
americane, ajungînd să con
troleze pr.oriucția a 22 de 
materii prime Cu alte cu
vinte monopolurile inter
naționale exploatează în 
interesul lor o bună parte 
din resursele naturale ale 
regiunii, fără de care nu 
se poate realiza o indus
trializare veritabilă Acest 
fapt a creat situații de-a 
dreptul paradoxale : de pil

dă. Venezuela, care este una 
dintre cele mai mari 
ducătoare de petrol 
lume, își aproviziona pînă 
nu demult. Industria 
mase plastice cu materii 
prime Importate din S U A

Această stare de lucruri, 
care agravează continuu o 
serie de probleme social-e- 
conomice (șomajul proleta
rizarea țărănimii subnu
triția, analfabetismul, da
toriile externe etc ) sporeș
te continuu nemulțumirea 
maselor 'populare din ță
rile latino-americane. Sub 
presiunea socială tot mai 
puternică, antrenînd clasa 
muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea. burghezia 
națională în unele state ale 
Americii Latine se mani
festă — după cum am a- 
rătat — o preocupare cres- 
cîndă în vederea reconside
rării căilor de dezvoltare

Tn opinia publică din A- 
merica Latină este tot mai 
larg împărtășită ideea po
trivit căreia, fără a inte
gra terenurile productive 
și milioanele de dezrădăci
nați în circuitul economic 
fără reforme menite să 
ducă 'a folosirea resurse
lor naturale și umane 
interesul propriilor 
poare, țările 
cane nu vor 
lăture starea 
dezvoltare

Poporul Republicii Mali 
a sărbătorit luni a noua a- 
niversare de Ia procla
marea independenței țării. 
La ceremonia oficială ce a avut loc 
cu această ocazie la Bamako, a vorbit 
locotenent Moussa Traore, președin
tele Consiliului Militar de Eliberare 
Națională, și șeful statului Republicii 
Mali.

La Berlin au început duminică 
„Zilele festive ale Berlinului" — 
manifestare artistică consacrată 
celei de-a 20-a aniversări a 
creării Republicii Democrate 
Germane.

In Berlinul occidental a fost 
inaugurată o expoziție docu
mentară intitulată „20 de ani ai 
Republicii Democrate Germa
ne". Sînt prezentate fotografii, 
grafice și machete care ilus
trează principalele aspecte ale 
construcției socialismului în Re
publica Democrată Germană.

pro- 
din
de

în 
po- 

latinoameri- 
reuși să în- 
lor de sub-

Gir. CERCELESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București Piața „Scîntell". Tel. 17 6010 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dltuzorll din întreprinderi

a

Comitelui Centra! al Partidului Comunist din Ecuador 
și redacția ziarului „Pueblo" au dat publicității o declarație do 
protest în legătură cu atentatul cu bombe comis împotriva editurii „Claridad", 
unde se tipărește acest cotidian și alte publicații progresiste. Declarația apre
ciază că atentatul ca și alte acțiuni teroriste îndreptate împotriva muncitorilor, 
țăranilor și studenților, constituie încercări ale reacțiunii de a împiedica activi
zarea forțelor democratice.

Deschiderea lucrărilor
Conferinței islamice

h nivel înalt
RABAT 22 (Agerpres). — Regele 

Marocului, Hassan al II-lea, a des
chis luni seara la Rabat lucrările Con
ferinței islamice la nivel înalt, convo
cată la inițiativa miniștrilor de exter
ne din țările membre ale Ligii Arabe. 
Din cele 36 de țări invitate la confe
rință de către comitetul de pregătire, 
la deschiderea lucrărilor au participat 
delegații din 25 de state reprezentate 
la diferite niveluri. Inițial, un număr 
de opt state — Camerun, Gambia, 
Ghana, Coasta de Fildeș, Insulele 
Maldive, Nigeria, Sierra Leone și Tan
zania — au refuzat să-și trimită parti- 
cipanți la conferință. In cursul zilei 
de luni Siria a declarat că refuză să 
participe la conferință, întrucît nu în
treține relații diplomatice cu Marocul, 
țara organizatoare, iar Irakul a făcut 
cunoscut că nu va fi prezent la re
uniunea islamică, deoarece organiza
torii nu au fost în măsură să asigure,

între altele, garanții că Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei va putea 
să-și prezinte programul său în fața 
participanților.

După cum au anunțat organizato
rii, reuniunea islamică de la Rabat 
își prop\mea inițial să examineze im
plicațiile incendiului survenit la mos
cheea El Aksa din Ierusalim. Agenția 
M.E.N. relatează că delegațiile parti
cipante au exprimat opinii divergente 
în privința problemelor înscrise pe 
ordinea de zi și a sarcinilor conferinței. 
Unele state și-au exprimat dorința ca 
dezbaterile să se limileze la un cadru 
strict religios, în timp ce altele opi- 
niază ca în cadrul reuniunii să fie 
convocată și examinată situația în an
samblu din Orientul Apropiat și po
sibilitățile de soluționare a acesteia.

Lucrările conferinței durează trei 
zile.
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