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VIZITĂ PREȘEDINTELUI

REPUBLICII Mm

URHO KEKKONEN

în județele
Brăila 
Galați 

și TuiceaPe la trimișii Agerpres, Ștefan Bratu și Petru Uilăcan: Marți după-amiază, președintele Finlandei, Urho Kekkonen, împreună cu celelalte oficialități finlandeze, au plecat într-o vizită în județele Brăila, Galați, Tuicea și Constanța.înaltul oaspete este însoțit de Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, precum și de membrii misiunii române atașate președin- > telui pe timpul vizitei: Cm stantin Stătescu, secre' Consiliului de Stat, Bălănescu, ambasad mâniei la Helsinki cotenent Con?' locțiitor al ' Stat Major directori1’ •, . ■>'■ ■ .!AereBră’’ ;vio,' s. .: ' ' ■•■•u

CONVORBIRI OFICIALELa Palatul Consiliului de Stat au avut loc marți dimineața convorbiri oficiale între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Finlanda, Urho. Kekkonen.La convorbiri au participat din partea română Ion Gheorghe Maurer. președintele Consiliului de Miniștri, Manea Mănescu și Ștefan Peterfi, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Mircea Bălănescu, ambasadorul României la Helsinki, Mihail Dumitru, director ad-interim în Ministerul Afacerilor Externe.Din partea finlandeză au participat Ahti Karjalainen, ministrul afacerilor externe, Kaarlo Veikko Măkelă, ambasadorul Finlandei la București, Risto Hyvarinen, șef de departament în Ministerul Aface- ’br Externe, Paavo Laitinen și : ' Lipponen, șefi de secție în:.sterul Afacerilor Externe.1 mpul convorbirilor, care ășurât într-o atmosferă tâte și înțelegere reci- i <■ 't abordate probleme tadiul actual al re- finlandeze, pers- ’tare a acestora,■ ' ele aspecte ale- rn . x A fost re-■ . către pre-
celor .1 ouâ evoluția■ ■ .ui. ’, i ’ue priete- . ■ ■ . dintredejia sb . ? ->no-cultural, .■ ■■ -. ■■' , \;d- .■ ■ • ■ .ți de

dezvoltare a acestor relații în a- vantajul ambelor popoare, al colaborării și cooperării internaționale.în spiritul ideilor păcii și coexistenței între popoare cu orînduiri sociale diferite, promovate cu consecvență de România și Finlanda, cei doi președinți au subliniat importanța contribuției pe care fiecare țară, mare sau mică, poate să o aducă la îmbunătățirea continuă a climatului .de colaborare și securitate pe continentul nostru, la înfăptuirea celor mai nobile năzuințe ale omenirii

de pace și progres sociăl. în acest context a fost, remarcată activitatea pe care România și Finlanda o desfășoară pentru asigurarea unor raporturi de colaborare și înțelegere între popoare, pentru coexistență pașnică între țări cu orînduiri sociale diferite, activitate pusă în slujba cauzei generale a securității și păcii. A fost reafirmată, de asemenea, hotărîrea celor două țări de a întreprinde noi eforturi care să contribuie la pregătirea Conferinței consacrate dezvoltării cooperării și securității europene. (Agerpres)
DEJUN OFERIT

DE PREȘEDINTELE URHO KEKKONENPreședintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, a oferit marți un dejun oficial în onoarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.Au participat Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Emi.1 Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Manea . Mănescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Iosif Banc, Petre Blajovici, Ion Iliescu, Ion Stănescu, precum și Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor ex-

terne, membri ai guvernului, conducători de instituții centrale, generali.Au luat parte Ahti Karjalainen, ministrul afacerilor externe al Finlandei, și celelalte persoane o- ficiale finlandeze.Erau prezenți Kaarlo Veikko Măkelă, ambasadorul acestei țări la București, și alți șefi de misiuni diplomatice acreditați în România.în timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, cei doi șefi de stat au toastat pentru prosperitatea poporului român și a poporului finlandez, pentru dezvoltarea relațiilor multilaterale dintre cele două țări. (Agerpres)
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trece prin teaBtâ Ar'jiia și 
v... . . . Jo-porului re entuziasta, ;.imd momen- ontact pe care mlandei l-a avut .oman la sosirea sa ■>:. .ști.. apropierea Combinatului urgie, pe podul de peste ret, ce marchează intrarea m județul Galați, președintele Urho Kekkonen și oficialitățile române și finlandeze sînt întîmpinați de președintele consiliului popular județean, Constantin Dăscălescu, care

La Combinatul siderurgic Galajî

La 22 aprilie 1970 se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, discipol credincios și continuator strălucit al lui Marx și Engels, conducător revoluționar al proletariatului, militant neobosit pentru eliberarea celor ce muncesc de exploatare și asuprire, pentru libertate socială și națională, pentru triumful socialismului și comunismului.Viața și opera lui V. I. Lenin constituie un înalt exemplu de slujire devotată a clasei muncitoare, a oamenilor muncii, de fermitate revoluționară și perspicacitate politică, de gîndire cutezătoare ; el a intrat în istorie ca o personalitate remarcabilă, pasionată pentru ceea ce era nou în știința și gîndirea socială a epocii sale, cu un larg orizont de cunoaștere și înțelegere a cerințelor dezvoltării societății omenești, a progresului și civilizației. Lenin a fundamentat multilateral concepția cu privire la rolul, sarcinile si structura partidului de tip nou al clasei muncitoare — ca partid revoluționar, de avangardă, chemat să organizeze și să conducă lupta celor ce 'muncesc împotriva claselor exploatatoare, pentru cucerirea puterii și construirea noii societăți ; el a întemeiat partidul revoluționar al proletariatului din Rusia, în fruntea căruia a condus Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. Fondator al primului stat socialist din istorie, de numele lui Lenin sînt strîns legate elaborarea și înfăptuirea mărețului program de edificare a noii orînduiri sociale în Uniunea Sovietică ; ideile sale s-au materializat în victoria socialismului în U.R.S.S., în marile realizări dobîndite de poporul sovietic pe calea dezvoltării economiei, științei, tehnicii și culturii, a construirii, comunismului.Opera teoretică și întreaga activitate de militant comunist desfășurată de V. I. Lenin reprezintă o ilustrare vie a spiritului creator al teoriei revoluționare a proletariatului. El a îmbogățit cu noi concluzii materialismul dialectic și istoric, economia politică marxistă, tezaurul comunismului științific. Adversar neînduplecat al oricărei osificări a gîndirii, Lenin a demonstrat în mod magistral că teoria marxistă nu este o dogmă, o colecție de teze imuabile, ci o metodă revoluționară de cercetare a fenomenelor naturii și societății, o strălucită armă teoretică a partidului proletariatului în analiza condițiilor istorice concrete, în lupta pentru transformarea revoluționară a societății. Cu o pătrunzătoare clarviziune, studiind profund realitățile social-politice ale epocii, noile probleme pe care le ridica dezvoltarea mișcării muncitorești, valori- ficînd în mod preator, pe plan teoretic, cele mai avansate cuceriri ăl§ științei și’ culturii, V. 1. Lenîn â ’dez- voltat marxismul în noua perioadă istorică a imperialismului și a revoluției proletare victorioase. El a acordat o deosebită atenție studierii aprofundate a legilor generale ale revoluției și construcției socialiste, aplicării acestora potrivit particularităților fiecărei țări, condițiilor diferite de ordin economic, social, istoric, național în care își desfășoară activitatea proletariatul, partidul comunist. Lenin a manifestat o preocupare neslăbită pentru îmbinarea armonioasă a sarcinilor naționale și internaționale ale partidului comunist, văzînd în aceasta o chezășie a victoriei în lupta revoluționară a proletariatului, în opera de construire a socialismului și comunismului.Măreția ideilor marxism-leninismului, forța lor transformatoare își găsesc o vie întruchipare în victoria revoluției proletare și edificarea socialismului în 14 state din Europa, Asia și America, care se dezvoltă de sine stătător, în mod independent și suveran, în afirmarea socialismului ca o puternică forță internațională prin făurirea sistemului socialist mondial, în realizările remarcabile ale popoarelor țărilor socialiste. Ideile lui Lenin trăiesc și triumfă în succesele mișcării comuniste și muncitorești internaționale, care se afirmă ca o uriașă forță politică1 a contemporaneității, un factor fundamental al progresului social.V. I. Lenin a fost un luptător pasionat și neobosit împotriva oricărei forme de oprimare, de asuprire socială și națională, împotriva dominației coloniale, apărător al cauzei popoarelor asuprite de imperialism. El a militat cu fermitate pentru dreptul fiecărui popor de a-și determina de sine stătător soarta, de a fi sțăpîn pe destinele sale, a se dezvolta liber și suveran. Viabilitatea marxism-leninismului este confirmată de izbînzile mișcărilor de eliberare națională și ale luptei popoarelor care au scuturat jugul colonialismului pentru dezvoltarea de sine stătătoare, pentru apărarea și consolidarea suveranității lor naționale ; de creșterea fără precedent a forțelor sociale și politice care se ridică împotriva imperialismului, pentru libertate, democrație, progres social și pace.Marxism-leninismul, atotbiruitoare teorie revoluționară a proletariatului, se dezvoltă și se îmbogățește continuu, exercită o înrîurire tot mai profundă asupra lumii contemporane, cucerește mințile a noi milioane și milioane de oameni, luminează popoarelor calea spre libertate și o viață mai bună.Internaționalist înflăcărat, V. I. Lenin a luptat pentru întărirea solidarității comuniștilor, a muncitorilor, a tuturor celoi- ce muncesc de pretutindeni, pentru dezvoltarea forței și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești mondiale. Comitetul Central al Partidului Comunist Român consideră că sărbătorirea centenarului nașterii lui V. I. Lenin trebuie să constituie un puternic imbold la acțiuni constructive pentru depășirea dificultăților și normalizarea situației în cadrul sistemului socialist mondial, pentru așezarea fermă a relațiilor dintre statele socialiste pe temelia principiilor internaționalismului socialist, a independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești — chezășia refacerii și întăririi unității lor ; această aniversare trebuie să fie un stimulent în eforturile pentru restabilirea climatului principial în mișcarea comunistă internațională, pentru statornicirea unor raporturi între partide de egalitate și stimă, de respectare a dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia. politică, pentru întărirea unității partidelor frățești, a tuturor forțelor care militează în marele front al socialismului și progresului, împotriva imperialismului. Opera și activitatea desfășurată <Je Lenin reprezintă o vie chemare Ia intensificarea luptei popoarelor pentru salvgardarea păcii, pentru promovarea principiilor coexistenței pașnice între țări cu orînduiri sociale diferite, pentru destindere și colaborare internațională.Aniversarea ,lui V. I. Lenîn prilejuiește trecerea în revistă a marilor tradiții de luptă revoluționară ale clasei noastre muncitoare, ale oamenilor muncii din România, purtată sub conducerea Partidului Comunist Român, care în întreaga sa activitate s-a călăuzit și se călăuzește după concepția materialist-dialectică despre lume și societate, după principiile ideologiei marxist- leniniste. Sub conducerea partidului comunist, oamenii 
(Continuare în pag. a V-a)
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muncii din țara noastră au dus cu succes lupta împotriva orînduirii burghezo-moșierești, au înfăptuit insurecția armată din August 1944, au răsturnat clasele exploatatoare de la putere și au asigurat triumful revoluției socialiste, devenind liberi și stăpîni pe destinul lor, edificînd societatea socialistă pe pămîn- tul României, asigurînd înflorirea multilaterală a patriei. România socialistă se înfățișează astăzi ca o țară în plin avînt economic și social, în care forțele de producție, știința, învățămîntul și cultura se dezvoltă impetuos, în care se ridică neîncetat nivelul de trai al poporului, se adîncește democrația socialistă, în care națiunea socialistă își afirmă tot mai plenar potențele și forța creatoare. Realizările dobîndite de poporul nostru în construcția socialismului sînt o vie dovadă a justeței politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist Român, o confirmare a identității dintre interesele supreme, cele mai intime ale poporului și politica partidului. Călăuzîndu-se neabătut de-a lungul întregii sale existențe de ideile nobile ale marxism- leninismului. Partidul Comunist Român s-a manifestat neîntrerupt ca un detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, și-a afirmat cu putere spiritul profund internaționalist, și-a exprimat solidaritatea și sprijinul față de toate marile bătălii revoluționare duse de proletariatul de pretutindeni.Partidul Comunist Român s-a preocupat în mod permanent de traducerea, editarea și răspîndirea în țara noastră a bogatei opere teoretice a lui Vladimir Ilici Lenin, a acordat și acordă o mare atenție studierii învățăturii marxist-leniniste de către membrii de partid, de către masele largi ale poporului, aplicării creatoare a acestei învățături, potrivit realităților țării noastre, corespunzător schimbărilor care au loc în lumea contemporană. Prin soluționarea cu succes a complexelor probleme ale făuririi orînduirii socialiste în România, partidul nostru își aduce contribuția la îmbogățirea tezaurului gîndirii marxist-leniniste, a experienței mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Oamenii muncii din România aniversează centenarul nașterii lui V. I. Lenin sub semnul muncii însuflețite pentru înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate elaborat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, fă- cînd să crească necontenit potențialul economic și patrimoniul spiritual al României socialiste, să se îmbunătățească tot mai mult condițiile de viață ale poporului,~ să sporească și mai mult contribuția țării noastre la' victoria cauzei socialismului, păcii și progresului social pe plan internațional. Succesele fiecărei țări în edificarea noii orînduiri sociale sporesc forța și prestigiul întregului sistem socialist mondial, contribuie la întărirea forțelor democratice, progresiste, antiimperialiste ale contemporaneității.în întîmpinarea aniversării centenarului lui V. I. Lenin, organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, instituțiile culturale vor desfășura o largă activitate de propagandă, pentru răspîndirea ideilor marxist-leniniste în România, pentru popularizarea politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, pentru dezbaterea largă a problemelor construcției socialiste în țara noastră, ale dezvoltării întregului sistem socialist și a mișcării muncitorești și comuniste internaționale, ale procesului revoluționar mondial.Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu", Institutul de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R. și Academia Republicii Socialiste România vor organiza o sesiune de comunicări științifice, avînd ca temă „Leninismul și victoria socialismului în România".Pînă la aniversarea centenarului se va încheia editarea celor 55 de volume din Operele complete ale lui V. I. Lenin. Se vor tipări noi studii și lucrări privind activitatea și opera lui V. I. Lenin, aprecierile sale despre România, întîlnirile revoluționarilor români cu Lenin, experiența Partidului Comunist Român în a- plicarea creatoare a teoriei marxist-leniniste la condițiile țării noastre, în soluționarea problemelor revoluției și construcției socialiste, în activitatea internațională.Revistele ideologice, presa, radioul și televiziunea vor consacra articole și programe adecvate aniversării centenarului nașterii lui V. I. Lenîn.în preajma aniversării, în cluburi, cămine culturale, case de cultură, școli și universități, în unități militare, la casele prieteniei româno-sovietice se vor organiza expuneri, manifestări cultural-artistice, seri literare, gale de filme și alte acțiuni culturale dedicate acestui eveniment. în București se va organiza o expoziție documentară consacrată aniversării centenarului lui Lenin, precum și răspîndirii marxism-leninismului în țara noastră.Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România va pregăti o expoziție permanentă cu tema „Momente din istoria mișcării muncitorești internaționale, a luptei de eliberare națională a popoarelor".Cu prilejul acestui centenar se va edita un timbru jubiliar.Comitetul municipal București al Partidului Comunist Român va organiza o adunare festivă consacrată centenarului nașterii lui Vladimir Ilici Lenin.Comitetul Central al Partidului Comunist Român își exprimă convingerea că în întîmpinarea centenarului nașterii lui Vladimir Ilici Lenin, clasa noastră muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul nostru popor își vor mobiliza tot mai intens energiile creatoare în lupta pentru înfăptuirea politicii partidului, obținînd noi și însemnate realizări în dezvoltarea economiei naționale, a științei și culturii, în înflorirea României socialiste, că organele și organizațiile de partid, toți comuniștii vor milita neabătut pentru perfecționarea activității politice, organizatorice și ideologice, întărirea rîndurilor partidului, a unității sale, pentru afirmarea tot mai puternică a rolului conducător al partidului în toate domeniile construcției socialiste. în același timp, partidul și statul nostru vor milita și în viitor neabătut pentru dezvoltarea prieteniei, alianței, colaborării și cooperării cu toate țările socialiste, pentru întărirea sistemului socialist mondial, a unității sale, a coeziunii mișcării comuniste și muncitorești, își vor manifesta solidaritatea activă cu clasa muncitoare și oamenii muncii din întreaga lume, cu popoarele care luptă împotriva dominației imperialiste și a neocolonialismului, nu vor precupeți nimic pentru a-și aduce în continuare contribuția la triumful cauzei socialismului și păcii în lume. Toate acestea vor constitui un înalt omagiu adus de Partidul Comunist Român, de clasa noastră muncitoare, de întregul nostru popor memoriei lui Vladimir Ilici Lenin.
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D-lui discută
legea ?

La cooperativa meșteșugă
rească „Progresul" din Turnu 
Severin s-a produs, în urmă cu 
cîteva luni, o pagubă importantă 
(am semnalat cazul la vremea 
cuvenită). între măsuri se im
puneau, în mod deosebit, pe
depsirea vinovatului și recu
perarea pagubei. Făptașul, Con
stantin Cuculescu, gestionar la 
secția de pielărie, a fost de
ferit organelor de justiție. Prin 
hotărîrea judecătoriei din Turnu 
Severin el a fost condamnat la 
trei ani închisoare și la plata 
despăgubirilor. în mod normal, 
conducerea cooperativei ar fi 
trebuit să înceapă recuperarea 
sumei. Iată însă că șeful con
tabil al cooperativei, Dumitru 
Rachianu, refuză să înregistreze 
debitul, susținînd că... nu are 
dovada vinovăției făptașului. 
Nu mai pricepem nimic ! Pen
tru toată lumea (inclusiv orga
nele de justiție) această vino
văție este evidentă, numai pen
tru dumnealui, nu ! Nu știm ce 
muză l-o fi inspirînd, însă e 
clar că îl duce pe alături... De 
urmări- nu răspundem.

E încîlcită
rău!

laComuna Cîndești se află
17 kilometri de Buzău — lucru 
necontestat de nimeni. în Buzău 
există — fapt, de asemenea, 
cert — o uzină de sîrmă. Avînd 
aceste elemente, rămîne să sta
bilim cum se poate aproviziona 
a unitate (în cauză întreprinde
rea agricolă de stat Cîndești) cu 
sîrmă. Foarte simplu ! Va face 
o comandă și va primi reparti
ție pentru... „Industria sîrmei" 
din Cîmpia Turzii. Pe cine a- 
provizionează în cazul acesta 
uzina din Buzău ? Iarăși simplu. 
Cîteva unități situate (colac 
peste pupăză !) în Transilvania, 
Alba Iulia, de pildă. Nu 
cine încurcă... sîrmele în 
menea hal, dar le-ncurcă, 
se-ncurcă !

știm 
ase- 

nu

Acarul...
Nicolae

i
Contabila cooperativei 

sole „Grajduri" (Iași), 
mergea să împartă pensia co
operatorilor bătrîni. Traversînd 
o pădure, i-a ieșit in cale Ni
colas Surdu, acar la stafia 
C.F.R. Nicotină, care a atacat-o. 
La strigătele femeii, huliganul 
a dat bir cu fugiții, nu însă îna
inte de a-i fi smuls poșeta cu 
bani. Dar a fost repede desco
perit. Organele de anchetă au 
reținut în sarcina individului 
infracțiunea de tilhărie și ten
tativa de viol. Acum să-l ve
dem ! Deși nu sîntem de părere 
că vina trebuie să cadă numai 
pe... acar, de data aceasta n-a
vem încotro. Chiar o cerem.

agri- 
G. N.,

Păzea!...
...și a păzit Ștefan Simileanu, 

magazinul „Alimentara" nr. 244 
din Craiova, cît l-a păzit (că 
doar era paznic, angajat cu 
leafă în regulă 1) pînă într-o 
noapte, cînd i s-a făcut sete. 
Pentru a hu-și părăsi obiectivul 
încredințat a căutat o „fîntînă" 
pe aproape. Drept care s-a ur
cat pe acoperiș... pen try o mai 
bună vizibilitate, apoi, coborînd 
în depozit, s-a așezat la chiol
han. Cît a băut, nu mai știe 
nici el. Fapt este că dimineața, 
organele de miliție — nețînînd 
seama de b'ina lui dispoziție — 
i-au întrerupt subit tot cheful. 
Iuîndu-1 ...de o parte. Ce 
meni, domnule !

oa-

nu- 
dar 

__ „ de 
îa această îndatorire constituie o 
abatere de la legalitate și se 
«ancționează. Există, din păcate, 
părinți (inconștienți ?) care din 
considerente meschine își opresc 
copiii să frecventeze școala. Este 
cazul cetățeanului Vasile 
man din Capitală (str. Comănița 
5). De ani de zile cei doi fii ai 
săi frecventează școala... cînd și 
cînd. Deși în vîrstă de 13 și 16 
ani, ei sînt de-abia în clasa a 
5-a. In loc să-i ajute să-și ter
mine școala, tatăl îi încurajează, 
ba chiar îi obligă să absenteze. 
Mai mult: la solicitarea școlii, 
a profesorilor, de a-și trimite 
copiii să învețe, el a adus in
jurii cadrelor didactice, mani- 
testîndu-se huliganic. Pentru a- 
cegte acte, ca și pentru caracte
rul antisocial pe care îl repre
zintă faptul că nu permite co
piilor săi să urmeze cursurile, 
el a fost deferit organelor de 
justiție. Se va preda, deci, ob
iecție pentru părinți.

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDÂRITA 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

Școlarizarea reprezintă nu 
mai un drept al tuturora, 
și o obligație. Sustragerea

Deva. Oraș cu veche reputație, re
ședință a județului Hunedoara. Cu 
deosebire în ultima jumătate de de
ceniu, aici și-a împlîntat puternic 
pilonii industria, determinînd adînei 
prefaceri în munca, în viața, în con
cepțiile oamenilor. O sugestivă com
parație : numărul de azi al salariați
lor întrece populația din anul 1938 a 
orașului. Gîndindu-ne la experiența 
comitetului municipal de partid Hu
nedoara, în legătură cu realizarea 
unui contact viu, nemijlocit, cu oa
menii, cu. realitățile, printr-o prezen
ță activă în mijlocul maselor, (ex
periență. Ia care ne-am referit în an
cheta noastră publicată în „Șcînteia" 
nr. 8188 din 16 septembrie a.c.) ne-am 
continuat, cu cîtva timp în urmă, 
investigația la Deva.

Ne aflăm la una dintre cele mai, 
importante unități economice ale 
municipiului : exploatarea minieră, 
între altele, aflăm cu surprindere că, 
de la începutul acestui an și pînă în 
luna iunie, nici un activist al comite
tului municipal (și al comitetului ju
dețean de partid, cu excepția primu
lui secretar) n-a " ' ' ' '
în „Couicreic uv iuvi u- 
în cadrul unei discuții cu secretarii 
comitetului municipal de partid, ni 
s-a spus că „...multe dintre proble
mele muncii de partid nu pot fi re
zolvate acolo...". Adică în mină.

Oare așa să fie ? Ne-am propus să 
vedem „pe viu" ce anume se poate 
rezolva acolo, în subteran. împreună 
cu tov. Gheorghe Călinescu, activist 
al Comitetului județean de partid, 
care ne-a însoțit pe tot parcursul 
documentării, am ajuns să facem 
cunoștință cu formațiile de lucru 
din schimbul I ale brigăzilor conduse 
de experimen tații mineri Simion A- 
dam, Iulian Doța, Emil Goldag, Pe
tre Iancu și alții.

Am întreprins un sondaj printre 
brigăzi. Peste tot, în. abataje, ni s-a 
vorbit despre îndeplinirea integrală 
și depășirea angajamentelor. Rezul
tate demne de toată aprecierea. Dar, 
în astfel de condiții, cînd numeroa
se brigăzi și-au îndeplinit și de
pășit angajamentele luate pentru în
tregul an, mai are întrecerea un ca
racter de... întrecere ? Acolo, în 
adîncuri, din discuțiile însoțitorului 
nostru — inginerul șef al minei — 
cu Cornel Munteanu, secretarul, or
ganizației de bază nr. 1 mină, și cu 
minerul șef de brigadă Iulian Doța, 
membru al comitetului de partid de 
la mină, s-a conturat ideea reeva
luării, în acest caz, a angajamente
lor, astfel ca ele să fie mobiliza
toare. Organizația de bază nr. 1 
mină, care în acea zi avea programa
tă adunarea generală, a supus dez
baterii comuniștilor reevaluarea an
gajamentelor și a măsurilor luate 
pentru realizarea lor. Panoul din 
sala de apel, cuprinzînd angajamen
tele pentru anul... 1967, ca și evidența 
operativă a rezultatelor întrecerii, 
ținută „la zi", pînă în luna martie 
a.c., au suferit operații de întinerire.

Deci, treburile se pot rezolva mai 
bine în subteran, prin discuții directe 
cu comuniștii. Dar despre inițierea 
acestor acțiuni, la comitetul munici
pal de partid doar „s-a aflat". Nu 
era oare normal ca activiștii comi
tetului municipal să aibă alt rol de
cît acela de simpli „înregistratori" 
ai faptelor, ai inițiativelor ?

Nu s-ar putea spune că activitatea 
comitetului ele partid de la mină n-a 
fost ■ în atenția secretariatului comi
tetului municipal de partid. Dimpo
trivă. în ședința din 12 mai a.c., se
cretariatul comitetului municipal a 
„ascultat" un material referitor la 
preocuparea comitetului de partid 
de la Exploatarea minieră Deva pen
tru îmbunătățirea stilului și metod e- 
Ior de muncă în organizarea aplicării 
hotărîrilor, ridicarea conținutului și 
eficienței adunărilor generale, an
trenarea tuturor membrilor de par
tid pentru îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice și politice.

întrucît este vorba de o analiză a 
stilului de muncă al unui comitet de 
partid în probleme atît de importan
te —i ne-am spus — să vedem în ce 
a constat și cu ce s-a soldat ea ?

Un film al acestei analize, chiar 
fără comentarii, ne spune destule. 
Patru membri ai comitetului de par
tid de la exploatare, ajutați de in
structorul comitetului municipal, au 
pregătit, „în prima formă", un ma
terial. După ce a fost văzut de secre
tarii comitetului municipal, el a fost 
înapoiat spre a fi „îmbunătățit" (O 
precizare se impune : pregătirea ma
terialului parcă s-a făcut „cu ușile 
închise" : nici chiar membrii comite
tului municipal de partid care își 
desfășoară activitatea la mină n-au 
știut nimic de el, fără a mai vor
bi de membru comitetului de partid 
și ai birourilor organizațiilor de bază 
a căror activitate a constituit obiec
tul analizei). în timp ce se lucra in
tens la material, nici unul dintre 
secretarii comitetului municipal de 
partid n-a găsit cu cale să fie pre 
zent în întreprindere, să. îndrume 
activitatea comitetului de partid, să 
ia cunoștință, „lâ sursă", de aspec
tele stilului de muncă ai acestuia.

Și a venit ziua ședinței. Cum a de
curs ea ? —• ne-am interesat.

— Am citit materialul. Am primit 
apoi observații, indicații — ne răs
punde tov. loan Rusu, secretarul co
mitetului de partid de la mină.

La ședință participau secretarii co
mitetului municipal de partid și în 
un tovarăș ; în total, cinci oameni. 
Ce observații, ce concluzii au putut 
fi oare stabilite aici fără o prealabilă 
consultare a comuniștilor, a acelora 
a căror activitate era analizată, fără 
a se lua contact cu realitățile, doar 
prin cunoașterea faptelor din hîrtiî? 
Nu e deci de mirare că indicațiile 
date (în fapt, reluarea autocriticii 
autorilor referatului), au fost gene
rale, n-au adus nimic nou față de 
ceea ce era bine cunoscut încă îna
inte de ținerea ședinței.

Să revenim însă la preocuparea 
comitetului municipal de partid de 
a se consulta cu organizațiile de 
bază. Cum stau lucrurile, în acest

u excepția pi 
fost în subteran, 

camerele de lucru" ale minei.

RANDAMENTUL"
MUNCII PE TEREN

A ACTIVISTULUI
DE PARTID

® REALITATEA NEMIJLOCITA SI CEA... POVESTITA • CONDUCERE POLITICA SAU 
SUBSTITUIRE ADMINISTRATIVA ? © CÎND SECRETARUL COMITETULUI MUNICIPAL 

PROCURA CHERESTEA PENTRU ȘANTIERE

sens, în alte unități de pe raza muni
cipiului ? Bunăoară, pe șantiere.

Ne-am adresat mai multor membri 
ai birourilor organizațiilor de bază : 
„în ce probleme sinteți consultați ?“. 
„Tovarășii de la municipiu vin pe la 
noi. N-am putea spune că n-au fost. 
Dar de fiecare dată se interesează 
doar, dacă ne înscriem sau nu în gra- 
fice“ — ne-a relatat, de pildă, se
cretarul comitetului de partid de la 
Șantierul nr. 1 construcții din Deva.

Nu ne îndoim de utilitatea infor
mării la fața locului asupra modu
lui în care se respectă graficele de 
execuție a lucrărilor pe șantiere. Dar 
oare este unicul aspect de care tre
buie să se ocupe un activist de partid 
cînd ajută munca unui colectiv ? La 
urma urmei, datele puteau fi aflate 
și prin telefon. De altfel, în discuția 
avută cu secretarii comitetului mu
nicipal de partid, privind necesitatea 
delimitării muncii de partid de cea 
administrativă, a evitării tendințe
lor de tutelă și substituire, tovară
șul David Goe, secretar cu proble
mele economice, ne spunea, între al
tele, că tovarășii din conducerea unui

șantier s-au bucurat pentru cei 15 mc 
de cherestea, pe care a reușit să-i 
procure dumnealui, mai mult decît 
de orice alt ajutor. Firește, a fost 
util ajutorul acordat șantierului, dar 
oare acest lucru nu avea datoria să-1

însemnări despre stilul
de muncă al Comitetului
municipal de partid Deva

facă, in primul rînd, conducerea șan
tierului, ca una din atribuțiile ei 
directe ?

întrucît tovarășul David Goe a- 
mintea că s-a ocupat un timp mai 
îndelungat de activitatea Șantieru
lui nr. 1 (unde situația privind pre-

darea apartamentelor nu e deloc 
strălucită), am căutat să aflăm ce 
anume rezultate a dat această în
drumare. Ne-a interesat mai ales să 
vedem cum acționează organizația de 
partid de aici pentru mobilizarea tu
turor salariaților la recuperarea ră- 
mînerilor în urmă, ca și pentru creș
terea răspunderii cadrelor de condu
cere a șantierului, a șefilor de loturi, 
privind stricta îndeplinire a preve
derilor de plan. Ni se arată mai mul
te rapoarte privitoare la situația în
deplinirii planului, toate prezentate 
în ședințe ale comitetului de partid. 
Remarcăm că în aceste rapoarte (din 
octombrie anul trecut, ianuarie și a- 
prilie a.c.) — toate prezentate de șe. 
ful șantierului — lipsește orice ati
tudine combativă față de numeroa
sele lipsuri de pe șantier; criticile 
sînt făcute la modul general, să nu 
supere pe nimeni. Despre angajamen
tele neonorate, despre deficiențele de 
organizare de pe șantier, despre 
cauzele reale, interne ale nerespec- 
tării graficelor nu s-a amintit 
nimic. Discuțiile purtate pe mar
ginea acestor rapoarte repetă fel de

fel de justificări. Iar hotărîrile care 
se adoptă, măsurile preconizate ara
tă ca niște „prefabricate", scoase din 
același tipar, fără a purta amprenta 
vie a consultării comuniștilor. în ce 
s-a materializat ajutorul acordat a- 
cestei organizații de către un secre
tar al comitetului municipal de par
tid ? în 15 mc de cherestea ?

De ce insistăm' pentru eliminarea 
manifestărilor de substituire, de tu
telă, pentru abandonarea metodelor 
administrative de muncă în favoarea 
celor vii, specifice muncii de partid, 
pentru contactul permanent al orga
nelor municipale de partid cu orga
nizațiile subordonate, cu membrii de 
partid ? Facem acest lucru pentru că 
îndrumarea și controlul unităților 
economice, cunoașterea realităților 
presupun nu muncă din birou, ci 
legătură statornică, zilnică, cu tere
nul, cu organizațiile de partid. Re
zultate bune se vor obține nu înlocu
ind 1 „stilul de conducere din birou" 
cu deplasări de rutină, cu „vizite 
protocolare" în întreprinderi și pe 
șantiere, ci determinînd ca fiecare- 
deplasare să se soldeze cu o în
drumare calificată, făcută în deplină 
cunoștință de cauză. Dacă membrii 
biroului, secretarii comitetului muni
cipal de partid Deva ar veni mai des 
în unitățile economice și în cele ale 
deservirii populației, ar cunoaște și 
ar putea acționa eficient pentru, în
tărirea disciplinei și răspunderii în 
muncă pe ’ șantierele de construcții, 
îndeosebi la centrala termoelectri
că, ar cunoaște valul de reclamații 
privind situația edilitară din cartie
rul Gajdu, numeroasele deficiențe pe 
care le-am întîlnit în domeniul de
servirii populației.

Defecțiunile care se fac simțite în 
stilul de muncă al Comitetului mu
nicipal de partid Deva privind le
gătura cu terenul, consultarea co
muniștilor — la care ne-am referit 
— nu sînt de azi, de ieri. Despre ele 
o-a mai discutat și la comitetul ju
dețean de partid. Apare deci nefi
rească lipsa unei intervenții mai fer
me a comitetului județean de partid 
pentru înlăturarea acestor stări de lu
cruri. Cu atît mai mult cu cît ele 
se petrec în municipiul Deva, care 
este și reședința județului. Nici un 
moment să nu se piardă din vedere 
că Congresul al X-lea al P.C.R. a 
înscris consultarea comuniștilor ca 
o îndatorire statutară, ca o regulă 
obligatorie de muncă în activitatea 
organelor și organizațiilor de partid.

Constantin MORARU
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Am intrat In anotimpul belșugu
lui. Piața de legume și fructe tre
buie să satisfacă acum din abun
dență nu numai cererea curentă- de 
consum, dar să creeze și posibilități 
ca fiecare cumpărător să-și poată 
face provizii pentru cămara iernii, 
să găsească în piață, în cantități în
destulătoare, produsele necesare 
pentru conservare. De aceea,_ în 
momentul de față nivelul aprovizio
nării nu poate fi judecat decît prin- 
tr-o raportare la aceste cerințe, care 
sînt incomparabil mai mari decît 
în timpul verii.

După această precizare 
statare ; piețele continuă 
bine aprovizionate nici 
nici sortimental. în unele 
ganizatorii aprovizionării

— o coa
să nu fie 
cantitativ, 
locuri, or- 

=_______  .... _ — după
cum se va vedea — operează cu tot 
felul de cifre globale „pozitive", 
care sînt de natură să creeze con
fuzii și să permită organelor agricole 
și comerciale să aprecieze că, „pe 
ansamblu", situația aprovizionării e 
bună.

Raidul pe care, l-am întreprins în 
București și în cinci capitale de ju
dețe : Constanța, Iași, Tg.-Mureș, 
Oradea și Brașov, a scos la iveala 
— și această „noutate" n-o. spunem 
pentru prima dată I — că, în pofida 
aprecierilor pozitive din unele ra
poarte și informări, mecanismul a- 
provizionării continuă să funcțio
neze cu deficiențe. Nici organele a- 
gricole județene și nici cele centrale 
nu se ocupă, cu răspunderea pe 
care o reclamă, momentul, de luarea 
unor măsuri energice pentru recol
tarea cu maximum de operativitate 
a cantităților de legume aflate pe 
cîmp. . _

...Pe teren facem o prima consta
tare : lipsa de respect față de înda
toririle contractuale este principala 
cauză a neritmicității în aproviziona
rea piețelor. Numeroase cooperative 
agricole de producție din județul 
Ilfov de pildă — peste 150 — au li
vrat sub 50 la sută din cantitățile 

_____ ___ __ exemple : 
c”Â.P. Tăriceni a livrat doar 10 la 
sută ; C.A.P. Sărulești — 30 la sută ; 
C.A.P. Valea Argovei — 2 la șutăj 
cooperativele din Șoldanu, Copăcem, 
Grădiște, Coceni, Mînăstirea,. Fier
binți au livrat abia între 20 și 50 la 
sută din cantitățile contractate. Ce 
fac, în această situație, beneficiarii ? 
Conducerea I.L.F. București ne pune 
la dispoziție un dosar voluminos, cu
prinzînd zeci de telegrame, sesizări 
și note, trimise cooperativelor, „ata
cate" de molima uitării. Spicuim : 
„Vă atragem atenția — se spune 
într-o scrisoare adresată C.A.P. Bre- 
zoaiele — că 17 ha de grădină (circa 
59 de tone) cultivate cu castraveți 
sînt compromise din cauza lipsei de 
îngrijire" etc., etc. Am aflat că lucră-

vrat sub 50 la sută din 
contractate. Iată cîteva

ițile 
>le :

Una peste alta, claie peste grămadă, numai bine să iasă bulion, nu știm 
de cînd stau ascunse — de cine oare? -— aceste lăzi cu roșii. Știm .însă co 

C.A.P. Șoldanu din județul Ilfov de mult timp nu-și onorează contractele 
Foto : M. AndreescuJ

323 autoturisme
și importante

cîștiguri in baniA

acordate de C.E.C.
Casa de Economii și Con- semnațiuni face cunoscut că depunerile necestrre participării la tragerea la sorți pentru- trimestrul IV/1969 a libre

telor de economii cu dobîndă 
și cîștiguri în autoturisme se pot efectua pînă la data de 
30 septembrie a. c. inclusiv.De asemenea, pînă la a- ceeași dată, respectiv pînă la data de 30 septembrie a. c„ unitățile C.E.C. emit librete de economii pentru construirea de locuințe cu care depunătorii pot participa la tragerea Ia sorți pentru trimestrul IV/1969.Tragerile la sorți pentru trimestrul HI/1969 ale acestor librete vor avea loc la data de 29 octombrie a. c. în Ca- - pitală. Cu acest prilej. Casa de Economii și Consemna- țiuni va acorda titularilor de librete cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme 323 cîști
guri în autoturisme din cile Fiat 1 800,
Renault 10, Dacia 
viei 408, Skoda 
Renault Dauphine tularilor libretelormii pentru construirea de locuințe, cîștiguri în bani cu 
valori de 35 000 lei, 20 000 lei, 
15 000 lei.

măr-
Volga M-21, 
1 100, Mosk- 
1 000 M. B., ș. a., iar tide econo-

De ce pe cîmp
și nu în piață?

toriî I.Iț.F.-ului au trebuit să con
state că la C.A.P. Săliștea 5 ha de 
varză și 2 ha de conopidă' au fost 

j distruse de omizi, că 10 ha rădăci- 
noase, năpădite de bălării, au deve
nit... furaje. Citim aceste rînduri și 
nu ne vine să credem. Comercianții 
a căror îndatorire de bază este vîn- 
zarea legumelor, s-au transformat în 
supraveghetori ai îndatoririlor altora. 
Culmea este că cei învestiți cu a- 
ceastă calitate — conducerile coope
rativelor agricole, uniunile județene

pot fi întîlnite și în cooperativele 
agricole de producție de la Castelu 
și Rasova. Deci, vinovați sînt și pro
ducătorii și comercianții.

In piețele orașului Tg. Mureș — 
ne comunică și corespondentul nos
tru Lorand Deaki — au exis
tat și continuă să existe goluri 
în aprovizionarea cu castraveți, 
ceapă, gogoșari, cartofi, țelină, 
conopidă. Analizînd cauzele aces
tei situații la întreprinderea de 
legume-fructe Tîrgu Mureș, am

zie se desprinde ? Una singură : 
există o gravă indisciplină în acest 
domeniu. Uniunile județene ale. coo
perativelor agricole de producție 
cunosc situația. Aici există vrafuri 
de informări, rapoarte, statistici, 
corespondență către organele co
merțului și organele agricole. Ele 
pot spune însă că și-au făcut dato
ria numai atunci cînd au determi
nat unitățile pe care le coordonează 
să-și îndeplinească întocmai obliga
țiile asumate prin contracte.

CONTRIBUȚIE LA INFORMAREA CONSILIULUI SUPERIOR AL AGRICULTURII, UNIUNII 
NAȚIONALE A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE Șl A MINISTERULUI CO

MERȚULUI INTERIOR PRIVIND APROVIZIONAREA PIEȚELOR CU LEGUME

ale C.A.P. — nici nu catadixeso să 
răspundă, acestor sesizări.

Vizităm cooperativa Sărulești. Este 
una dintre unitățile recordmane în 
nerespectarea contractelor. în drep
tul celor circa 120 de tone de pro
duse, pentru care a încheiat 
contracte, apar ca realizate ci
fre de-a dreptul incredibile : 6,5
tone de tomate, 3,2 tone de fasole 
verde și, cam atît. împreună cu in
ginerul legumicol A. Postolea și cu 
președintele cooperativei, A. Mitroi, 
încercăm să descifrăm cauzele reale 
ale acestei situații. „N-avem oameni 
— ni se spune. Aceasta este cauza 
principală" într-adevăr, doar 8 oa
meni lucrau la recoltatul legumelor, 
în acest timp însă, deși era ora 9 
dimineața și culturile legumicole 
așteptau să fie recoltate, în curte 
erau vreo 15—20 de oameni în aș
teptare „de sarcini". Președintele 
cooperativei trece repede peste a- 
cest aspect „nesemnificativ" și ne in
vită să vitizăm grădina. In realitate, 
ni se arată o masă compactă de mo
hor, știr, într-un cuvînt de bălării.

— Iată roșiile noastre I De aici se 
recoltează.

Indicația e prețioasă, pentru că 
altfel nici nu l-am fi observat pe cei 
cîțiva cooperatori, „pitiți" pe la ră
dăcinile buruienilor în căutare de... 
roșii.

Corespondentul nostru Radu Apos
tol relatează : în județul Constanța 
există o recoltă neobișnuit de bo
gată de roșii de toamnă. Se estimea
ză că mai sînt de recoltat circa 1 500 
de hectaț-e cu o producție de cel 
puțin 25 000 tone. Dar zilnic se re
coltează abia 600—700 de tone, în 
timp ce o mare parte din recoltă, a- 
junsă la supracoacere, se depreciază 
pe teren. Rezultatul : cooperativele 
agricole nu și-au achitat nici jumă
tate din obligațiile contractuale față 
de întreprinderile de legume și fruc
te și de unitățile de industrializare. 
Care sînt cauzele acestei situații ? 
După cum ne-au declarat tovarășii 
Ion Iuga, președinte, și Gheorghe 
Angliei, vicepreședinte al uniunii ju
dețene a cooperativelor agricole, a- 
ceastă situație se datorește insufi
cienței brațelor de muncă din coo
perativele agricole cultivatoare de 
legume. Dar această problemă putea 
fi rezolvată dacă uniunea ar fi luat 
măsuri în vederea întrajutorării coo
perativelor vecine cu forță de mun
că. Acest lucru trebuie făcut urgent, 
înainte de a se produce pierderi. Nu 
este suficient să se constate neajun
surile, ci trebuie luate măsuri în ve
derea înlăturării lor. în același timp, 
trebuie îmbunătățită și activitatea 
de preluare a produselor. De ce spu
nem acest lucru? Pentru că la mar
ginea șoselei, în comuna Ciocârlia 
de Sus, de pildă, se află, de mai 
multe zile, cîteva tone de roșii cu
lese, peste care a plouat și au intrat 
în fermentație ; situații asemănătoare

aflat că C.A.P.-urile și unitățile de 
stat din județ n-au livrat decît ju
mătate din cantitățile contractate. 
Explicația ? Recolta a fost calami- 
tată. Numai că, de pe suprafețe
le „calamitate", cooperativele agri
cole Panet, „Gheorghe Doja“, Al
bești, Gri.ndeni, Tăureni și altele 
vînd cantități însemnate de produse 
pe piața aeorganizată, fără ca res
pectivele cooperative să-și fi onorat 
contractele.

în loc să colaboreze pentru buna 
organizare a piețelor, arată Manole 
Corcaci, corespondentul nostru pen
tru județul Iași, între I.L.F. și 
U.J.C.A.P. se desfășoară un verita
bil „meci" de pasare a răspunderilor. 
I.L.F. susține că unitățile producătoa
re nu livrează marfa la timp și de 
calitate corespunzătoare ; iar con
ducerea U.J.C.A.P. susține că I.L.F. 
nu preia 'produsele la timp. Fapt 
cert este că din totalul de 22 647 tone 
de legume contractate cu unitățile 
agricole din. județ, nu s-au realizat 
pînă în momentul de față decît 5 401 
tone — mai puțin decît un sfert I 
Disputa, care, din păcate, nu se poar
tă pentru rezolvarea corectă și ope
rativă, a deficiențelor, se încheie pînă 
la urmă cu acoperirea reciprocă a 
lipsurilor. Sub motivul că întreprin
derea de legume și ■ fructe este pre
tențioasă la calitate, unele coopera
tive, in loc să-și onoreze contractele, 
au căutat beneficiari mai „buni la 
inimă". Astfel, cooperativele Lețcani 
Prisăcani, Țuțora și altele nu au li
vrat nimic sau au livrat cantități 
foarte mici din contractul încheiat 
cu I.L.F. ; în schimb, au vîndut în
semnate cantități de tomate, castra
veți, ceapă etc. diferitelor cantine din 
oraș. Dacă conducerea I.L.F. și con
ducerea U.J.C.A.P. se ceartă, și uni
tățile în subordine își' aduc partea 
lor de contribuție la neajunsurilo 
aprovizionării. Conducerea C.A.P. 
Forăști, de pildă, care nu are con
tract cu I.L.F., a trimis la centrul 
de legume și fructe din Iași un ca
mion cu două tone de roșii. In loc să 
fie primite și puse imediat în vîn- 
zare, s-a căutat „nod în papură" : că 
roșiile sînt aduse în coșuri și nu în 
lădițe, că n-au act de livrare și cer
tificat de calitate, și au fost refuza
te. Mașina a făcut cale întoarsă la 
Forăști, circa 40 km, iar roșiile s-au 
depreciat t.otal. La fel s-au plimbat, 
o zi întreagă, și 1 000 kg de ardei 
grași și castraveți de la C.A.P. Lun
geai, care au fost cumpărați, în cele 
din urmă, de o cantină studențească, 
Cînd piața duce lipsă de mar
fă, cînd o unitate necontractantă, 
care nu are nici un fel de obligații 
față ae I.L.F., vine în sprijinul apro
vizionării, nu se puteau stabili pe 
loc calitatea și prețul?

Am redat într-un scurt film (pe 
teren am întîlnit fapte mult mai 
multe) cum funcționează mecanis
mul aprovizionării la prima verigă: 
respectarea contractelor. Ce conclu-

Intr-un material trimis redacției, 
conducerea Departamentului de le
gume și fructe ne informează că 
„Departamentul pentru valorificarea 
legumelor și fructelor s-a pregătii 
temeinic pentru campania actuală 
și a luat o serie de măsuri menite 
să asigure preluarea și punerea la 
dispoziția populației a unui fond de 
marfă cit mai corespunzător ca vo
lum și structură, precum și reali
zarea integrală a rezervelor nece
sare consumatorilor în semestrul 
I. 1970“. Am avut, pe această temă, 
a convorbire cu tovarășul Eugen Si- 
mionescu. directorul I.L.F. București.

Printre mohor și alte surate de-ale 
lui, e greu pentru culegător să gă
sească roșiile. Dar e și mai greu să 

le găsească... soarele

— Cum apreciați aprovizionarea da 
ieri (n.r. : duminică) a piețelor ?

— în ansamblu, bună. Piețele Capi
talei au primit duminică circa 1200 
de tone de produse. Dacă ne referim 
la cantitățile aduse, putem spune că 
în această zi s-a atins cel mai înalt 
vîrf de aprovizionare din luna sep
tembrie.

Să ne adresăm faptelor. Reprezen
tanții comerțului cu legume și fructe 
au simțit că „fondul e subțire" și au 
luat măsuri să-1 îngroașe. Cum ? De 
la minister către I.L.F. București, de 
la I.L.F. către oficiile de legume și 
fructe, de la oficii către unități s-a 
transmis, telefonic, următoarea indi
cație : „Scoateți la vînzare cantități' 
mari de cartofi. Umpleți rafturile. 
Amenajați țarcuri speciale". Ordi
nul e ordin : piețele au fost 
literalmente invadate de cartofi, aceș
tia reprezentînd, de fapt, grosul can
tităților de produse puse în vînzare.

Am constatat, de asemenea, că atît 
în țară, cît și în București eristă 
deficiențe serioase în repartizarea 
fondului de marfă pe piețe. F ele 
centrale, care se află sub „ochii con
troalelor", se bucură de un inadmi
sibil favoritism. Cele două piețe ala 
Oficiului nr. 1 (Amzei și Dorobanți) 
au primit, împreună, o cantitate a- 
proape triplă de roșii față de piețele 
„1 Mai", „7 Noiembrie", „Româ
nia Muncitoare" și „16 Februa
rie" la un loc. Aceeași prac
tică a folosit-o țe adevărat, mai 
„discret") și Oficiul nr. 3. In 
timp ce în piețele Unirii și Coșbue 
existau cantități mari de roșii, iar 
în piața Coșbue a prisosit pînă și 
ceapa, în cartierele Berceni, Piscu
lui, Mărășești, foarte mulți cumpă
rători n-au apucat să le vadă nici 
măcar culoarea !

Corespondentul nostru din județul 
Brașov, Nicolae Mocanii, ne semna
lează aspecte similare. Dacă sub 
raport cantitativ piața centrală și 
cea din fața uzinei „Steagul roșu" 
sînt bine aprovizionate, celelalte pie
țe și unități ale I.L.F. arată ca pustii. 
In noul cartier din zona gării, cu o 
ipopulație de peste 10 000 de locuitori, 
există o singură unitate de desfacere 
a legumelor și fructelor. Duminică, 
la orele 9.30 în această unitate nu se 
găseau decît cantități infime de mor
covi și ceapă de proastă calitate. In 
magazia de mînă a unității se gă
seau .însă cantități apreciabile de me
re și struguri foarte frumoși, nepuși 
în vînzare. O situație similară am 
întîlnit și la unitatea I.L.F. din car
tierul Tractorul.

Faptele dovedesc — și raidul nos
tru a evidențiat acest lucru foarte 
clar — că, 'în continuare, sînt nume
roase acele - cooperative agricole de 
producție care, nerespectîndu-și con
tractele, vînd\ produsele de care 
dispun în orașe, din județul respectiv 
sau în alte județe. Este necesar 
ca acestor unități să li se apli
ce cu toată severitatea și neîn- 
tîrziat sancțiunile \fiscale prevăzute. 
Onorarea obligațiilor contractuale 
este o îndatorire del.la care nici unul 
din cei 
trage

...Am 
o parte 
care, la 
tice mecanismului 
populației cu legume și fructe. Re
petăm, în încheiere, ceea ce iMB mai 
spus pe parcursul acestui raid : răs
punzătoare de aceste deficiențe se' 
fac, în primul rînd, organele agri
cole, dar, in egală măsură, și orga
nele comerțului. Acestea — și unele 
și altele — sînt datoare să întreprin
dă măsuri operative, ferme, la toa
te nivelele, și, printr-o organizare 
temeinică și un control susținut, să 
asigure o cit mai abundentă aprovi
zionare a pieței.

în cauză nb se poate sus- 

consemnat în\raidul de față 
din fenomenele negative 
ora actuală, sîht caracteris- 

apajvizionării

Constantin PRIESCU
George POPESCU



PAGINA 3SCINTEIA — miercuri 24 septembrie 1969

INIȚIA TIVA

ERMINEAZA PE SOLUL
COMPETENȚEI,
AL RĂSPUNDERII

© DE ȘASE ANI, PLANUL ÎNDEPLINIT LUNĂ DE LUNĂ
© TEMEIURILE RITMULUI ÎNALT DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII
© SEMNALE CRITICE LA ADRESA MINISTERULUI

Uzina mecanică din Timișoara este 
azi cea mai mare unitate industrială 
a județului Timiș și se afirmă ca 
un principal furnizor de utilaje de 
ridicat și transportat. Dacă amintim 
numai de uriașul pod rulant de 400 
tone-forță de la Porțile de Fier, de 
-marile poduri rulante cu care au 
fost dotate combinatele siderurgice 
din țară, de macaralele-turn pre
zente pe numeroase șantiere de con
strucții, de autostivuitoarele și mo- 
toîncărcătoarele produse aici, ne 
dăm seama de locul bine precizat pe 
care-1 are această uzină în angrena
jul complex al economiei naționale.

Afirmația din darea de seamă a 
lomitetului de direcție, prezentată 
n adunarea generală a salariaților 
ie către ing. Ioniță Bagiu, directo- 
-ul general al uzinei : „Ne aflăm în 
al 6-lea an de activitate de cînd 
colectivul Uzinei mecanice Timi
șoara raportează lună de lună că 
și-a îndeplinit sarcinile de plan“ 
aste o r-—--  -
nuncitorii, 
■i inginerii 
lănățene. î

onorează 
economiștii 

întreprinderi 
an, la pla- 

marfă

realitate ce 
tehnicienii, 

i acestei 
___ ,___ în acest 
iul producției globale și 
s-au consemnat depășiri substanțiale, 
o6țihîndu-se, totodată, un beneficia 
suplimentar de 5 milioane lei. Rele- 
vînd prin date și fapte concrete că, 
în acest an, colectivul uzinei a dove
dit o preocupare mai susținută pen
tru aplicarea în producție . a unor 
măsuri eficiente, tehnice și organi
zatorice, darea de seamă a punctat 
ferm și convingător — pe fundalul 
unei argumentații riguroase și sin
cere — principalele neajunsuri care 
mai stăruie în activitatea prod.uc- 
ivă, principalii factori răspunzători 
de tolerarea deficiențelor.

Directorul general a adus In fața 
idunării o serie de aspecte critice 
■eferitoare la activitatea colegiului 
lin minister, înfățișînd reprezentan
ților forului de resort și salariați
lor modul în care trebuie să fie gih- 
dite și rezolvate anumite probleme ; 
cînd a prezentat concluziile desprin
se de pe urma diferitelor controale 
efectuate în uzină la anumite ore 
din schimbul de noapte, vorbitorul 
a supus unei critici aspre pe cei care 
nu-și îndeplinesc sarcinile și nu a- 
cordă o asistență tehnică competentă, 
calificată.

Darea de seamă a creat, prin pro- 
blertatica ridicată, o bază largă de 
lise ții. Toți vorbitorii au evidențiat 
■ezervele interne ce trebuie valorifL 
cate neîntîrziat, fără să treacă sub 
tăcere neajunsurile,_ criticînd cu 
obiectivitate pe cei vinovați de men
ținerea acestora.

Ce garanții oferă colectivul acestei 
Întreprinderi că va realiza riguros 
planul pe 1969 ? Care sînt temeiurile 
ritmului înalt de creștere a produc
ției si productivității muncii, a eco
nomiilor și beneficiilor, în ce 
constă cadrul tehnico-organizatoric 
adecvat asigurării îndeplinirii exem
plare a sarcinilor din 1970 ?

Relevînd legătura directă ce exis
tă între disciplina în muncă, privită 
in sensul ei larg, și rezultatele eco
nomice, mulți vorbitori au subliniat 
că la acest capitol activitatea uzinei 
este încă deficitară. Cele 4 500 
om/zile pierdute în acest an din 
cauza absențelor nemotivate, zecile 
de minute irosite în discuții și plim
bări în timpul programului au. con
stituit obiectul unor energice inter
venții în dezbateri. S-a subliniat de 
:âtre ing. Tiberiu Sonda, șeful sec
ției mașini de transportat, muncito
rul Ștefan Pobega, ing. Mircea Popa, 
șeful secției prelucrări mecanice, că 
disciplina în muncă se poate îmbu
nătăți radical, că aceasta este o ne
cesitate imperioasă de care depinde 
valorificarea unor importante rezerve 
de creștere a productivității muncii.
Să nu’ ne scape nici un moment din 

vedere faptul că, în anul 1970, între
gul spor de producție va trebui rea
lizat numai pe seama creșterii pro
ductivității muncii — spunea șeful 
secției prelucrări mecanice. De 
aceea, disciplina trebuie efectiv întă
rită ; să se înțeleagă de către toți 
că programul de muncă este de 8 
5re, că nu mai putem tolera indisci-

LA
EXPORT

De pe rampa de încărcare a 
complexului industrial de faian
ță și sticlă din Sighișoara au fost 
livrate în Anglia, Franța, și. R.S. 
Cehoslovacă noi comenzi în a- 
vans față de termenele prevă
zute în contracte. Potrivit date
lor furnizate de serviciul de des
facere al complexului, planul de 
export pe primele 9 luni a fost 
depășit cu 50 la sută. Acest lu
cru a permis încheierea unor 
noj contracte. Ca atare, anul a- 
cesta, complexul din Sighișoara 
va livra peste 16 milioane bu
căți articole din faianță și sticlă, 
în 20 de țări, reprezentînd 22 la 
sută din întraga sa producție.

(Agerpres)

în campania de toamnă

MIJLOACELE MECANIZATE

plina. Opinia colectivului trebuie să 
acționeze puternic, iar cei refractari 
să fie aspru sancționați".

în raport direct cu întărirea disci
plinei și a simțului răspunderii în 
muncă, au fost dezbătute și proble
mele îmbunătățirii programării ope
rative a fabricației și ale organiză
rii superioare a locurilor de muncă 
— domenii pe care, de la o vreme, 
comitetul de direcție le-a cam scă
pat din mînă — precum și aspectele 
privind aprovizionarea judicioasă a 
întreprinderii și a locurilor de mun
că, prevenindu-se formarea de 
stocuri supranormative. Produse în 
valoare de 10 milioane lei sînt imo
bilizate în stocuri supranormative, 
dar nimeni nu s-a ridicat în adunare 
să spună vreun cuvînt despre această 
mare risipă. Au fost trecute cu ve
derea aproape în totalitate și o se
rie de alte aspecte legate de crește-

ADUNAREA GENERALĂ
A SALARIAȚILOR DE LA 
UZINA MECANICĂ DIN

TIMIȘOARA

rea rentabilității. Prea puțini econo
miști au vorbit în 
nare.

S-a detașat, ca o 
cluzie din luările 
că sarcinile de plan , 
șitul acestui ăn și cele din 1970 pot fi 
realizate. Planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice supus dezbaterii 
adunării salariaților constituie, în 
acest sens, un sintetic și convingător 
argument. în anul în curs s-au a- 
plicat în întregime măsurile preconi
zate, iar cele dezbătute în adunarea 
salariaților, circa 60 la număr,- își 
vor arăta efectele dinamizatoare, în- 
cepînd cu trimestrul IV din acest an ; 
s-a preconizat ca, pînă la sfîrșitul 
trimestrului 1-1970. să fie traduse în 
viață t.oate măsurile tehnico-organi- 
zatcrice stabilite în adunare. Ce în
seamnă pentru producție aceste mă
suri tehnico-organizatorice ? Scurta
rea ciclului de fabricație cu 15 la 
sută, prin îmbunătățirea lansării în 
producție a utilajului pentru indus
tria alimentară, o economie de 50 008 
om/ore într-un an, prin mărirea nu
mărului de elemente tipizate, econo
mii de metal și manoperă de 500 000 
lei pe an, reproiectarea conductelor 
metalice ia podurile rulante elec
trice ș.a.

Cine sînt autorii unor asemenea 
propuneri ? Este greu să-i individua
lizezi. Multe din aceste măsuri sînt 
venite din secțiile și atelierele în 
care recent s-au dezbătut pe larg ci
frele de plan, altele le-am auzit în 
adunarea generală a salariaților. 
Originală și utilă ni s-a părut a fi

această adu-

prețioasă con- 
de cuvint, 

pină la sfir-

@3 @ @ @
Valea Jiului, Rovinari, 

Motru. Trei mari bazine 
carbonifere înșirate pe 
cursul sau în apropierea 
Jiului. Cel mai tînăr 
dintre toate și cu cea mai 
vulcanică evoluție este Me
trul. El a apărut și s-a afir
mat ca unitate de primă 
mărime a energeticii româ
nești în ultimii zece ani. în 
1959 a fost semnat actul de 
constituire a întreprinderii 
miniere Motru. E surprin
zător să te afli într-un 
oraș modern, cu zece mii 
de locuitori, un oraș cons
tituit care își aniversează o 
vîrstă atît de fragedă. 
Ne-am obișnuit să aniver
săm orașe care s-au cons
tituit în sute de ani. ur- 
cind lent toată ierarhia a- 
șezărilor omenești : cătun, 
tîrg, oraș...

Motrul s-a născut dintr- 
odată oraș și își aniver
sează zece ani de la prima 
cărămidă. Aniversările de
clanșează amintiri. Ce a- 
mintiri a putut să colecteze 
în zece ani, acest oraș — 
cind nici nu s-a dezmeticit 
bine din febra constituirii ? 
Ce evenimente, ce acte 
deosebite i-au supraimpre- 
sionat memoria ?

Totul este strict legat de 
rațiunea întemeierii ora
șului : Motrul — spuneam 
într-un reportaj — și-a a- 
sumat misiunea de a perfo
ra dealurile și de a extrage 
de acolo cărbunele. Exploa
tare carboniferă în subte
ran. Dar altfel decît în Va
lea Jiului. Altfel s-au năs
cut și altfel au evoluat mi
nele Motrului.

Cine a cunoscut vechile 
mine ale Văii Jiului sau 
oricare alte mine de altă-

inițiativa comitetului de direcție de 
a colecta propunerile menite sâ asi
gure realizarea indicatorilor de plan 
in uzină, prin sistemul fișelor. An
cheta respectivă, antrenînd întreaga 
masă de salariați la descoperirea re
zervelor interne, a stimulat puternic 
inițiativa muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor din întreprindere.

Evident, aplicarea tuturor măsu
rilor stabilite de către comitetul de 
direcție, concretizarea propunerilor 
salariaților privind realizarea pla
nului pe 1970 sînt lucruri care pri
vesc în exclusivitate uzina. Dar 
există. încă, o serie de probleme, 
destul de mari, de altfel, a căror 
soluționare stă numai în putința fo
rurilor de resort din M.I.C.M. Așa, 
de pildă, maistrul principal Oto Me- 
lentovici cerea să se analizeze de 
către minister posibilitatea construi
rii unei fabrici de oxigen, întrucît 
în prezent se fac o serie de apro
vizionări cu totul neraționale, de 
multe ori plătindu-se mai mult pen
tru transportul oxigenului decît este 
valoarea lui. Amintim că uzina timi
șoreană a aji 
cu oxigen cr 
nisterul 
problema 
electrice — spunea ing. Bayerle Fer
dinand, șeful secției mașini de ridi
cat. în mod sistematic, uzinele elec
trotehnice cu care colaborăm nu-și 
respectă obligațiile contractuale. în 
prezent avem în țară peste 30 de po
duri rulante livrate, fără ca acestea 
să dispună de instalațiile, electrice 
necesare". Iar ing. Eugen Radulescu 
afirma : „Nu înțeleg de ce direcția 
noastră generală nu ia măsuri de 
sancționare a celor care încalcă pre
vederile contractuale. Nu știu cum 
gîndesc tovarășii de la „Progresul" 
Brăila sau Uzina constructoare de 
mașini Reșița. Este oare posibil ca 
din 25 de reductoare contractate 
pentru acest trimestru. „Progresul"- 
Brăila să ne livreze doar 6 ?“.

Tot din dorința fermă de a crea 
condiții optime pentru producția 
anului viitor, alți vorbitori s-au 
referit la irosirea unor însemnate 
capacități de producție — 20 la sută 
la secția de prelucrări mecanice, 
unde există și un „loc îngust" — din 
cauza fabricării organelor de asam
blare, situație ce va trebui anali
zată cu toată seriozitatea de către 
minister, în vederea scoaterii din 
planul uzinei a unor asemenea pro
duse.

Incontestabil, adunarea generală a 
salariaților de la U.M.-Timișoara ar 
fi avut de cîștigat dacă și delegatul 
direcției generale de resort, aflat în 
sală, își spunea părerea asupra CÎ- 
torva din problemele ridicate. Cu- 
vintul unui alt reprezentant al 
M.I.C.M., tov.- Stelian Grindeanu, 
director general al Direcției generale 
de mașini agricole, a fost de na
tură să clarifice multe din chestiu
nile puse de vorbitori, căutînd tot
odată să- sublinieze, în deplină cu
noștință de cauză, numeroasele re
zerve interne existente, pentru a că
ror valorificare trebuie să acționeze 
neîntîrziat și cu toată energia co
lectivul uzinei.

Viorel SĂLAGEAN

ajuns să se aprovizioneze 
hiar și de la Iași. „Mi- 

nostru să rezolve o dată 
asigurării instalațiilor

dată, intrînd în subteranele 
Motrului va fi, în mod fa
tal, dominat de impresia 
unei arhitecturi monumen
tale. El va sesiza pe loc 
diferența de concepție și de 
structură tehnică. Una din
tre caracteristicile domi
nante ale acestor 
deschise în anii industria
lizării socialiste, este că 
totul a fost conceput sub 
semnul obținerii unui ran
dament maxim, dar și sub 
acela al unei mari griji față 
de condițiile de muncă ale 
oamenilor. Fronturi de lu
cru mai ample, galerii cu 
mult mai largi și mai mo
derne. în minele Motrului 
se lucrează cu cele mai 
perfecționate mașini mi
niere 
pentru 
ților 
OMKT 
cele 9 __ ,___
soboli gigantici care dizlocă 
stratul de cărbune pe un 
front de 100 de metri, 
transportă automat cărbu
nele tăiat, fac singure lu
crările de susținere a aba
tajului. înaintează pe sub 
pămînt avînd la bord 
cîțiva electromecanici, me
canici și electricieni. Ele 
și-au găsit la Motru tere
nul de desfășurare pe care 
condițiile tectonice din Va
lea Jiului nu le oferă.

Și o dată cu acest stadiu, 
Motrul. miile lui de locui
tori se mai pot crampona 
de amintirea primului tîr- 
năcop înfipt în coasta dea
lului ?... Pot, pentru că oa
menii aceștia au nevoie 
tocmai de asemenea amin
tiri. Ele îi așează mai ferm 
pe soclul statornic al viito
rului.

Așadar, la jubileul de

mine.

— corespondentele 
subteran ale gigan- 
de la Rovinari.
— așa se numesc 
complexe miniere,

Combinatul petrochimic Plo
iești este prima mare între
prindere industrială din județul 
Prahova care a indeplinit pla
nul la. toți indicatorii pe cele 
trei trimestre ale anului, îna
inte de termen. In timpul care 
a trecut din acest an, petro- 
chimiștii ploieșteni au furnizat 
economiei naționale peste pre
vederi produse a căror valoare 
se ridică la aproape 50 000 000 
lei. în același timp, ca urmare 
a creșterii productivității mun
cii și a sporirii randamentului 
instalațiilor, combinatul a obți
nut economii suplimentare, la 
prețul de cost, de 16 milioane 
lei și beneficii peste plan — pe 
8 luni — de 35 000 000 lei.

în acest an, combinatul își va 
dubla producția dc polietilenă, 
dimetil tereftalat, anhidridă Ita
lică, fenol și acetonă, clorură 
de colină și alte substanțe, față 
de anul 1968.

(Agerpres)

IN CONSTRUCȚIE:

0 NOUĂ FILATURĂ
BUMBACLa Slobozia a început construcția unei mari filaturi de bumbac. Ea va avea o capacitate de producție de 4 600 tone de fire anual. Clădirea, care urmează a fi gata în ultimul trimestru al anului viitor, se va înfățișa în etapa finală ca o vastă construcție cu etaj. Filatura se va adăuga altor obiective industriale terminate sau în curs de realizare la Slobozia, printre care o fabrică de ulei, combinatul de îngrășăminte azotoase, fabrica de lapte- praf și fabrica de brînzeturi. (Agerpres)

LA MAXIMUM
Cea mai mare parte din lucrările de pregătire a tere

nului și semănat, în cooperativele agricole, se. execută cu 
ajutorul tractoarelor și mașinilor aparținînd întreprinde
rilor pentru mecanizarea agriculturii. De munca tractoriș
tilor depinde în mare măsură timpul în care se execută 
lucrările agricole, iar calitatea acestora este reflectată, 
în ultima instanță, în nivelul recoltelor. Rezultatele bune 
care au fost obținute in multe cooperative agricole în ce 
privește pregătirea terenului, semănatul și alte lucrări de 
sezon se datoresc aportului multor mecanizatori care, în 
aceste zile, muncesc din zori și pînă seara. Ar fi multe 
exemple de dat. Cu prilejul raidului de față, organizat 
în județele Brăila și Vaslui, a reieșit că nu peste tot se 
acordă atenția cuvenită folosirii parcului de tractoare și 
mașini agricole.

în primul rînd, cu toate că ne aflăm în plină campanie 
agricolă de toamnă, cind sînt atitea lucrări de făcut, unele 
tractoare au un randament scăzut sau chiar nu sînt folo
site. In județul Vaslui, după datele care arată stadiul ac
tual al lucrărilor agricole de toamnă, s-ar putea face, la 
prima vedere, aprecierea că se stă bine. într-adevăr, pînă 
la această dată s-a terminat semănatul celor 4 000 ha pre
văzute a se cultiva cu orz, iar semănatul griului s-a făcut 
în proporție de 30 la sută. Există insă mari diferențe de 
la o unitate la alta în ce privește ritmul de lucru, dife
rențe care se datoresc, în principal, modului cum sint fo
losite tractoarele și celelalte utilaje aparținînd întreprin
derilor pentru mecanizarea agriculturii. La cooperativa 
agricolă din Băcești, județul Vaslui, inginerul agronom 
P. Moraru a. făcut un calcul din care a reieșit că din cauza 
plimbării în gol a tractoarelor în săptămina trecută s-au 
arat numai 100 ha față de 200 ha cit s-ar fi putut realiza 
dacă sc lucra din plin. într-adevăr, la această cooperativă 
agricolă, din cauza productivității scăzute a muncii trac
toriștilor, lucrările sînt foarte întîrziate. Nu s-a pregătit 
nici măcar terenul pe care urmează să se însămînțeze 
orzul. Dar numai tractoriștii să fie de vină ? Multe din 
neajunsuri se datoresc faptului că membrii consiliului de 
conducere, nu-i sprijină pe mecanizatori. Unii dintre ei 
încetaseră lucrul Ia orele 16. De ce? Nu li se aduce mîn- 
carea Ia cîmp. Alții, pentru același motiv, pleacă la can
tină, cale de 6—7 kilometri, la ora prînzului, pierzînd mult 
timp prețios. Obligația cooperativei era de a pune la dis
poziție o căruță care să transporte mîncarea la cîmp. In
ginerul agronom recunoaște că președintele cooperativei, 
Mircea Vicol, ca și brigadierii Gh. Boroga, Vasile Ifrim, 
Alex. Coma», nu se îngrijesc de acest lucru. Nu este deci 
de mirare că tractoarele sînt purtate din loc în loc mulți 
kilometri în fiecare zi ! Organele agricole nu cunosc aceas
tă situație ? Ba da. Pe la cooperativa agricolă din Băcești 
au trecut, în ultima vreme, inginerul Gheorghe Conoro, 
președintele Uniunii județene Vaslui a cooperativelor a- 
gricole, și alți specialiști de la județ, dar s-au mulțumit să

(Foto : Gh. Vințilă)
Mașină de urzii — utilaj modern, de înaltă productivitate — intrată de curînd în funcțiune 

la țesătoria „Cazonele" din Orșova

zece ani al Motrului, locui
torii lui își amintesc :

1. Că atunci, în 1959, cînd 
a fost semnat actul de con
stituire a bazinului carbo
nifer, Motriil era un teren 
deluros, cu sate liniștite, 
iar 
raș 
lan

pe locul actualului o- 
se întindea un mare 
de grîu. Puțin după

derne exploatări miniere 
au constituit un buchet de 
reprezentanți ai tuturor 
minerilor țării. Au venit de 
la Șoricani (Cluj), Căpeni 
(Covasna), Caransebeș, ' Fi- 
lipeștii de Pădure (Ploiești), 
din Valea Jiului, de la Co- 
mănești, din Baia Mare și 
de la Rovinari. Ei au adus

fost extras de 
bină minieră, 
pea sub zodia 
a modernității.

4. își amintesc apoi is
toria palpitantă a recordu
rilor, ca o cursă de autour- 
mărire spre mari perfor
mante. Primul record a- 
parține brigăzi) lui Ion

prima com- 
Totul înce- 
mecanizării.

și brigadierul Vasile An- 
draș, de la mina Leurda, 
au anunțat: primul — 601 
metri înaintare într-o 
lună, al doilea — 450 de 
metri înaintare în 20 de 
zile. Un alt Ferăscu (e aici 
o întreagă dinastie Fe
răscu provenind dintre lo
cuitorii Gorjului. exemplu

Deceniul impetuos
al Motrului

aceea au venit ei, mi
nerii, și au atacat primele 
două galerii : 1-100 și 1-400 
Horăști. „Mă uitam — 
spune inginerul Wilhelm 
Straub — la ghereta aceea 
— o veche stație de cale 
ferată forestieră — ca să 
mi-o întipăresc bine în 
minte. Voiam să-mi agăț 
amintirile de ceva, de un 
martor statornic a ceea ce 
voi putea spune în curînd 
că a fost...".

2. își amintesc că pri
mii 'oameni veniți aici ca să 
pună piatra de temelie a 
uneia dintre cele mai mo-

Reportaj de M. CARANFIL

aici experiența unor vechi 
exploatări miniere, dar și 
neastîmpârul altor orizon
turi profesionale.

3. își amintesc primul 
vagonet de cărbune, în 
1961. la Leurda. pe galeria 
1-400. După o înaintare de 
800 de metri s-a ajuns în 
strat. Acest prim vagonet 
a purtat însemnul a ceea 
ce era aici mineritul. El a

fonică. 406 metri liniari pe 
lună, într-o galerie de 
înaintare cu susținere me
talică provizorie. Nemul
țumiți însă de record, ei au 
studiat punctele slabe ale 
operațiilor ce le-au făcut 
și, înlăturîndu-le (metodă 
ce avea să se definitiveze), 
două lunj mai tîrziu. bri
gadierul Gheorghe Fe
răscu, de la mina Horăști,

aproape simbolic al antre
nării forțelor sociale locale 
în procesul transformării 
acestei zone). Dumitru 
Buma Ferăscu, ,a stabilit 
un record de înaintare cu 
armare definitivă în beton : 
210 metri săpare, 205 me
tri betonare. întreaga loca
litate minieră ce se înfi
ripa urmărea cu răsufla
rea tăiată această cursă în
drăcită. Era nerăbdarea de 
a înainta în galerii 
istoria celui mai nou 
carbonifer ce trebuia 
afirme, să-și trimită 
repede cărbunele

și în 
bazin 
să se 

mai 
acolo

l 
ia cunoștință de lipsurile existente fără a impune Insă și 
înlăturarea lor.

Și în alte locuri, datorită lipsurilor în organizarea mun
cii, tractoarele sînt folosite cu randament scăzut. La secția 
Vulturești a I.M.A. Negrești, unii tractoriști, cum sînt Ni- 
colae Roșu și Constantin Pintilie, ies la lucru tîrziu, mun
cesc fără răspundere. Aceasta se datorește atît șefului de 
secție, cit și conducerii întreprinderii, care nu controlează 
și nu îndrumează activitatea tractoriștilor. Asemenea si
tuații au putut fi întîlnite și în județul Brăila. La coope
rativa agricolă din Silistraru, Marin Sîrbu, șeful secției 
de mecanizare aparținînd I.M.A. Traianu, lipsea de două 
zile de la lucru. Datorită faptului că nu era nimeni care 
să coordoneze activitatea tractoriștilor, ei făceau ce pu
teau și cum puteau. La sediul secției erau .trei tractoare 
— unul nu avea tractorist, iar două erau defecte. De 
asemenea, din cele 17 tractoare cu cît este dotată secția, 
alte două erau la atelier în vederea reparării. Nu este 
de mirare că aci mai erau suprafețe mari de teren 
nearate. în afară de aceasta, pe 10 ha, datorită calității 
lor necorespunzătoare, lucrările au trebuit să fie refă
cute. Această situație se datorește și conducerii între
prinderii care trece rar pe la secție și mai 
ales nu ia măsuri în vederea organizării muncii și sanc
ționării acelora care se abat de la îndatoririle lor. La co
operativa agricolă din Urleasca, același județ, lucrările de 
pregătire a terenului nu au fost făcute decît pe suprafețe 
foarte mici. Aci mecanizatorii nu se bucură de 
sprijinul consiliului 
lui, 
flau 
nom 
tru 
ne-a .
și aceste fișe". întrutotul de acord. Dar de ce să facă acest 
lucru tocmai inginerul cooperativei care trebuia să fie la 
cîmp, unde să îndrume și să controleze activitatea meca
nizatorilor ?

Paralel cu măsurile care trebuie luate în vederea 
folosirii cu randament sporit a tractoarelor, o atenție 
deosebită trebuie acordată efectuării de către mecaniza
tori a unor lucrări de cea mai bună calitate. Or, și în 
această direcție se. constată unele neajunsuri. La coope
rativa agricolă din Dumești, județul Vaslui, tractoriștii C. 
Paraschiv și G. Neagu au făcut pe 5 ha arătură de 
proastă calitate. Lucrarea a fost făcută mult prea în față, 
cu greșuri și capete nearate. Bine a procedat conducerea 
cooperativei că i-a pus să are din nou. Bine a procedat 
și conducerea I.M.A. că le-a imputat costul lucrărilor. 
Dar de ce nu și șefului de secție Gheorghe Loghin și. 
specialiștilor din cadrul I.M.A care au inspectat și îndru
mat în acest fel munca tractoriștilor de la Dumești ? 
Peste tot unde se constată că se fac lucrări de slabă cali
tate să fie luate măsuri pentru refacerea lor, astfel ca 
grîul să fie însămînțat numai în teren pregătit corespun
zător.

Cele cîteva aspecte semnalate mai sus demonstrează că 
în unele întreprinderi pentru mecanizarea agriculturii nu 
s-a reușit să se facă ordine în ce privește folosirea trac
toarelor în această campanie. Aceasta se datorește, în 
principal, conducătorilor acestor unități care nu contro
lează în permanență activitatea secțiilor, nu iau măsuri 
operative atunci cînd constată neajunsuri în ce privește 
organizarea muncii și folosirea mașinilor. A slăbit și 
preocuparea direcțiilor agricole județene pentru activi
tatea întreprinderilor de mecanizare ; lucru reliefat și la 
ultima teleconferință care a avut loc la Consiliul Superior 
al Agriculturii, ceea ce face ca acum, în vîrf de campanie, 
unele tractoare să fie folosite în alte scopuri sau chiar să 
stea,degeaba ore și zile întregi. De aceea, se cere ca1 
direcțiile agricole, specialiștii din organele centrale tri
miși pe teren să urmărească în permanență modul cum 
sînt folosite tractoarele, să ia măsuri de înlăturare a ne
ajunsurilor ce se semnalează. Tractoriștilor li 
cere să depună, în această perioadă, un mare efort. Tre
buie să li se asigure și condiții optime' de muncă și de 
trai. Să nu fie lăsați să se descurce singuri în ce privește 
aprovizionarea cu alimente, carburanți și diferite piese. 
Uniunile cooperatiste să îndrume cooperativele agricole 
să dea tot sprijinul mecanizatorilor, aceasta fiind în pro
priul lor interes. Executarea la timp și de bună calitate 
a însămînțărilor le va da posibilitatea să obțină recolte 
mari. O colaborare strînsă între cooperatori și mecaniza
tori, un sprijin substanțial din partea organelor agricole 
vor contribui la buna folosire a tractoarelor, la termina
rea la timp a semănatului.

de conducere. în ziua 
pe la orele 11, la sediul cooperativei 
președintele Radu Calcan și inginerul 
Nițu Gheorghe, care întocmeau fișele 

recepția unor transporturi. „Ce să facem tovarășe, 
spus președintele. Cineva trebuie să întocmească

(preliminat) 
tone.

(preliminat) 
tone.

(preliminat) 
tone.

unde era așteptat. Au ur
mat alte serii de recor
duri...

5. Șl, de asemenea—punte 
dintre trecut și viitor — 
oamenii Motrului au sub 
ochi această spectaculoasă, 
exemplară diagramă a pro
ducției de cărbune, care 
reprezintă sintetic toate e- 
forturile și izbînzile lor :

1962 : 45 500 tone.
1963 : 90 044 tone.
1964 : 337 000 tone.
1965 : 710 000 tone.
1966 : 1 111 000 tone.
1967 : 1 640 000 tone.
1968 : 2 166 000 tone.
1969 :

2 750 000
1970 :

3 050 000
1975 :

8 170 000
Motrul este cea mai con

vingătoare demonstrație a 
noului orizont social al mi
nerului. Orașul are acum 
(fără localitățile sateli
te) 10 000 de locuitori 
ce locuiesc în 2300 de apar
tamente moderne. Magazi
nele. cinematograful, liceul, 
spitalul, policlinica, hote
lul, restaurantul, cofetăria, 
școala tehnică, fabrica de 
pline, centrala termică — 
așa cum au fost concepute 
și implantate în geometria 
și în viața orașului — îi 
dau o aură de oraș subor
donat criteriilor funcțio
nale și estetice ale noii 
noastre urbanistici. Cons
trucțiile comunică între ele 
printr-o țesătură de alei 
mărginite de plopi tineri și 
brodate pe vaste covoare 
verzi. Un oraș odihnitor, 
fără periferii, cu multă lu
mină, cu mult parfum de 
flori și iarbă crudă, cu oa-

raidu
se a- 
agro- 
pen-

se

Manole CORCACI 
Teodor ION

meni ce trăiesc și făuresc 
un început de civilizație.

La una dintre extremită
țile sale, orașul continuă 
să înainteze în cîmpie ca 
un covor la care se mai 
țese. Va avea. în final, 
25 000—30 000 de locuitori și 
patru mari zone 
tice cum este 
care o numim 
oraș.

urbanis- 
aceasta pe 
acum noul

★
Jiul continuă 

o dată cu timpul 
bazinelor sale carbonifere. 
El este martor și partici
pant la istoria cărbunelui 
de pe malurile sale. Cele 
trei perle negre din cola
nul carbonifer al Carpați- 
lor, deși cu istorii diferite, 
au acum străluciri egale. 
Valea Jiului și-a vindecat 
dramele începutului, cu- 
noscînd astăzi o dezvol
tare fără precedent. Rovi- 
narii și Motrul și-au făcut 
apariția pe harta econo
mică și socială a contem
poraneității fără a mai re
peta tragediile ce au zgu
duit odinioară Valea cu 
cărbuni de dincolo de defi
leu. Par, toate trei (și, în
tr-un fel, și sînt I) de ace
eași vîrstă. Vîrsta acestui 
sfert de secol socialist. Ce 
le așteaptă ? Un fascicol de 
lumină, o proiecție a vi
itorului este fixată cu pu
tere asupra lor. Este stră
lucitorul fascicol de lu
mină, cu mare forță de pe
netrație în timpul ce vine, 
este proiecția asupra viito
rului întregii Românii so
cialiste așa cum ne apare 
din ampla perspectivă des
chisă de Congresul al X-Iea 
al partidului.

să curgă 
prin inima
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OMUL FA TĂ ÎN FAȚĂ CU EL ÎNSUȘI.
„TREBUIE ÎNȚELES CĂ ÎN CONDIȚIILE PROGRESULUI 

ACTUAL AL TEHNICII, ALE REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚI- 
FICE, CUNOȘTINȚELE ACUMULATE CU ANI ÎN URMĂ NU 
MAI POT AJUTA PE SPECIALIST SĂ-ȘI ÎNDEPLINEASCĂ 
ÎN BUNE CONDIȚII SARCINILE. DE ACEEA, ÎMPROSPĂ
TAREA PERIODICĂ A CUNOȘTINȚELOR ESTE UNA DIN 
PROBLEMELE DE BAZĂ ALE ASIGURĂRII PROGRESULUI 
ECONOMIEI, ȘTIINȚEI Șl CULTURII ÎN ȚARA NOASTRĂ".

(jV/COIAE CEAUȘESCU : 
Raport Ia cel de-al X-lea Congres al 

Partidului Comunist Român)

în primii ani, va trebui s-o facem fără 
scoaterea din producție (dar fiind conști- 
enți că nu aceasta e forma superioară 
ci expresia unei necesități de fapt !) Bine
înțeles, nu poate fi considerată ca o muncă 
de folos obștesc sau ca o „umplere de 
vreme" în orele libere : ea se face, în 
primul rînd și înainte de orice, în inte
resul nemijlocit al întreprinderilor, in
stituțiilor, al întregii societăți, interesul 
personal al celui în cauză fiind un element 
derivat. De aceea, participarea la cursuri 
trebuie privită ca o activitate „de pro
ducție".

căci ce poate fi mai rentabil decît in
vestiția în om, în capacitățile și compe
tența sa ? Răspunderea aceasta s-ar con
cretiza și în mai buna utilizare a 
lor care au trecut prin asemenea 
de reciclare.

Trebuie să recunoaștem că, în .. . 
țiile. actuale, chiar dacă, într-un fel sau 
altul, un inginer izbutește să urmeze un 
curs de perfecționare sau de specializare, 
în țară ori în străinătate, continuă inter
locutorul nostru, întreprinderii nu-i in
cumbă nici un fel de obligație de a-1 fo
losi corespunzător cunoștințelor acumu
late, căci totul s-a făcut în afara între
prinderii, pe lîngă ea ! Aceasta nu-i o su
poziție teoretică, ci, din păcate, o reali
tate : cunoaștem suficiente cazuri în care 
oamenii întorși de la specializare pentru 
un anumit domeniu s-au pomenit mutați 
în alt domeniu de activitate ori pur și 
simplu au rămas la aceleași ocupații ru
tiniere dinainte. Dacă însă sumele inves
tite pentru ridicarea nivelului profesio
nal al specialistului și-ar avea sursa în 
fondurile întreprinderii și dacă acesteia 
i s-ar impune obligația expresă de a Ie 
recupera, într-un răstimp anumit, sub 
formă de beneficii, de sporuri cantitative 
și calitative ale producției, de îmbună
tățiri ale organizării, atunci optica, s-ar 
modifica și ea radical, impregnîndu-se de 
necesitatea valorificării maxime a investi
ției realizate !

O na dintre cele mai arzătoare 
preocupări pe care ni le-au re
levat interlocutorii noștri se re
feră la continuitatea efor

tului de regenerare intelectuală. Cu
vintele lui Jules Michelet : „Cît timp ține 
instruirea omului ? Atît cît ține viața 1" 
au devenit deviza omului modern, expri- 
mînd condiția indispensabilă pentru în-

cadre- 
forme

condi-

informațional continuu, derivat din impe
rativele esențiale ale epocii — a generat, 
în cursul discuțiilor, un șir de soluții și 
sugestii izvorîte din experiența și tatonă
rile unor colective în această direcție.

— La noi, în domeniul sănătății pu
blice — ne spunea tovarășa MELANIA 
CREȚU, medio neurolog la spitalul nr. 1 
din Timișoara — socot că sistemul exis
tent de concursuri pentru obținerea fe
luritelor grade ale profesiunii este, de
ocamdată. modalitatea optimă de asigu
rare a perfecționării. în centrele univer
sitare i se adaugă, ca o formă superioară, 
doctoratul. Dar rostind cuvîntul „optimă", 
nu m-am gîndit nicidecum că ar fi și su
ficientă într-o profesie care cunoaște și 
ea ritmuri de progres adesea amețitoare. 
O problemă într-adevăr dificilă se ridică 
în legătură cu ținerea Ia curent cu ce e 
nou în medicină a numeroaselor cadre 
medicale din circumscripțiile urbane și 
rurale, adică tocmai a acelora care vin 
în contact nemijlocit cu complexitatea te
renului. în spitalul nostru s-a statornicit 
tradiția unei zile pe săptămînă consacra
te în întregime informării medicilor de 
circumscripție : în fiecare sîmbătă li se 
țin prelegeri de către cei mai buni spe
cialiști și li se înfățișează cazuri exerți- 
plare, menite să-i ajute în diagnostica
rea mai cu precizie a unor maladii.

-au amintit în discuție și . alte 
inițiative luate în această di
recție bunăoară, Ia între
prinderea „Industria lînii" in
ii s-a stabilit, de asemenea, 

săptămînă în care sînt obligați
ginerilor
o zi pe . „ ,
să se pună la curent cu noutățile primite 
de cabinetul tehnic.

— Indiferent de forma folosită — ține

nu vor determina o recunoaștere mate
rială și morală corespunzătoare, nu vor fi 
urmate de o promoțiune socială pe mă
sura efortului depus și a rezultatelor ob
ținute, ele nu vor suscita decît un interes 
limitat. Simpla participare la un curs nu 
e o garanție pentru ridicarea pe trep
tele profesiunii : de aceea, e necesară 
consolidarea formelor de reciclare prin 
introducerea și în rîndurile inginerilor, ca 
și la medici, a unor concursuri și gradații 
care să asigure obiectivitatea promovării.

La aceeași problemă s-a referit în cu
vîntul său și conf. dr. IOAN ZAHIU, se
cretar ai Comitetului județean de partid 
Timiș, care a aborda*-o însă dintr-un 
punct de vedere psihosociologic.

— Se știe — spunea dînsul — rolul im
portant ce se acordă, în știința modernă 
a organizării, motivațiilor și stimulilor 
ca' factori-motori ai atitudinii oamenilor 
față de anumite solicitări ale vieții so
ciale. Desigur, nu încape îndoială că în
seși normele elementare ale moralei pro
fesionale impun obligația de a te ține la 
curent cu tot ce ,e nou în meseria ta. 
Dar atît nu e de ajuns, nu constituie o 
motivație suficient de puternică 1 Core
larea dintre îmbogățirea bagajului de cu
noștințe și promoțiune, dependența strictă 
a celei de a doua de prima, mută pro
blema de pe tărîmul abstract al exigen
țelor ideale pe cel al realităților și nece
sităților 
(iile pe 
fireasca 
rămîne 
sale își 
rodire, _____  .. .
ție conștientă și tenace, materializată în
tr-o activitate deloc ușoară, care cere 
eforturi temeinice și implică recompen
sele corespunzătoare.

mare concretă, de documentare practică. 
Să nu uităm că cei care participă la 
aceste cursuri sînt ei înșiși oameni a* 
practicii. Ar fi ineficient să-i îndopăm 
cu simple cunoștințe care, dată, fiind 
„uzura morală" foarte rapidă a infor
mației științifice în zilele noastre, riscă 
să „îmbătrînească". vorbind metaforic, 
încă înainte ca ei să se întoarcă la locul de 
muncă. Ceea ce așteaptă ei de la noi 
sînt noutățile teoretice, lărgirea orizontu
lui de gindire, găsirea, în contact cu ma
rile probleme ale domeniului respectiv 
de activitate, a acelor coordonate majo
re. hotărîtoare care definesc nou). Și 
mai e ceva : se știe că, în procesul mun
cii practice, al cadențelor cotidiene ale 
producției, nu prea ai răgazul și nici po
sibilitatea să reflectezi mai pe îndelete 
și mai profund la perspectivele de lungă 
durată ale specialității tale. Noi avem da
toria să Ie redăm prospețimea gîndirii, 
gustul meditației, să le stimulăm îndrăz
neala și inițiativa, să le revigorăm facul
tățile creatoare, uneori în stare latentă, 
într-un cuvînt,

stringente, structurează motiva- 
o osatură reală, stimulativă : 
dorință a specialistului de a nu 
în urma dezvoltării profesiunii 
găsește astfel terenul fecund de 
transformîndu-se într-o aspira-

să le regenerăm sensibilitatea la nou, 
să-i facem mai apți de a se orienta 
ei înșiși în abundentul torent al nou
tăților, de a selecta operativ și com
petent ce este efectiv valoros și apli
cabil la realitățile cu care au de-a 
face, de a manifesta îndrăzneală și 
decizie în promovarea noilor mij
loace tehnice, noilor metode organi
zatorice.

La unison cu acest punct de ve
dere, tovarășa ELENA POPES- 
CU-NEVEANU, doctor în psiho
logie, specialistă în probleme 

psihologia muncii, a adus unele ar-

I

Omul este evoluția devenită con
știentă de ea însăși". în această 
aforistică definiție, datorită 
** unuia dintre cele mai strălucite 

spirite ale ' secolului nostru, savan
tul englez sir Julian I-luxley, descifrăm 
rațiunea profundă a perfecționării ca 
modalitate specific umană, conștientă, de 
a ține pasul cu evoluția lumii înconjură
toare. Din complexul angrenaj al naturii, 
doar omul — factorul propulsiv al pro
gresului — este capabil să se racordeze 
mereu la exigențele acestuia, să și le 
asimileze continuu în însăși structura 
ființei sale lăuntrice.

Realitățile timpului în care trăim sînt, 
totodată, coordonate esențiale ale pro
iectării mereu mai rapide a socie
tății umane spre viitor. A te integra 
în dinamica acestor accelerații nemaiîn- 
tîlnite a devenit, în pragul celui de-al 
optulea deceniu al .secolului XX, nu nu
mai o problemă socială de prim ordin, dar 
și una individuală : nu e suficient ca so
cietatea în întregul ei să fie propulsată 
obiectiv pe orbita progresului tehnico- 
științific, trebuie ca și fiecare membru al 
ei să participe subiectiv, cu întreaga sa 
ființă, la această impetuoasă „cursă con- 
tra-cronometru". Iar angrenarea conști
entă în marea competiție mondială a cu
noașterii presupune, ca o condiție sine 
qua non, îmbogățirea necontenită a ba
gajului profesional, aducerea lui petma- 
nentă „Ia zi", infuzia statornică de nou 
sau, ceea ce. am denumit cu un termen 
generic, continua regenerare intelectuală.

Pornind de la aceste realități și per
spective de stringentă actualitate, ne-am 
adresat, în cadrul prezentei anchete, unui 
mare număr de savanți din diferite do
menii ale științei, specialiști din munca 
de cercetare, din învățămînt și din pro
ducție, economiști, sociologi, psihologi, 
solicitîndu-i să ne răspundă la un șir 
de întrebări ce apar în subtitlul anchetei 
noastre.

roblema reciclării în diferitele 
profesii s-a pus întotdeauna, 
dar astăzi ea are o importanță 
cu totul deosebită, ne spune

academicianul GRIGORE MOISIL. 
Progresele științei sînt astăzi atît de ra
pide, îneît în mai puțin de zece ani ingi
nerul sau economistul nu mai poate aplica 
numai metodele pe care le-a învățat în 
școală. Aceasta face ca după zece ani de 
la ieșirea din școală inginerul sau eco
nomistul să nu mai fie utilizabil cu 
maximum de randament. Profesorul de în
vățămînt mediu trebuie să știe și el ce 
se întîmplă pe lume, pentru a putea, pe 
de o parte, să dea răspunsurile sale la 
întrebările elevilor, informați și pe alte 
căi: prin ziare și reviste, prin radio și 
televiziune ; pe de altă parte, profesorul 
de învățămînt mediu trebuie, în orașul 
în care lucrează, să joace rolul de lumi
nător al tuturor celorlalți asupra pro
greselor științei pe care o predă. Cu a- 
ceasta am îmbrățișat'aproape toate mese
riile, fiindcă atunci cînd am vorbit de 
inginer, am încadrat în preocupări simi
lare și pe fizicieni și chimiști, pe de o 
parte, agronomi, silvicultori și biologi, 
pe de altă parte. Cele spuse însă sînt va
labile și pentru medici, căci și în medi
cină progresele se fac cu aceeași rapi
ditate, ca și în celelalte științe. Iată de ce, 
în multe țări din lume problema reciclării 
» fost pusă ca o problemă esențială.

E profund semnificativ că problema re
ciclării a fost în mod atît de serios abor
dată la Congresul al X-lea, în Raportul 
secretarului general al partidului, cît și 
în Directivele Congresului. Se arată încă 
o dată importanța pe care ea a dobîndit-o 
în contextul’vieții noastre economice și 
sociale.

O specială atenție trebuie să acordăm 
necesității de modernizare a conducerii 
economiei, a producției.. într-adevăr, aici 
schimbările sînt radicale. Introducerea 
metodelor matematice face ca pregăti
rea economiștilor, adeseori mai mult u- 
manistică, să ceară o reînnoire esențială 
a modului lor de a privi lucrurile. Uti
lizarea calculatoarelor electronice în con
ducerea și gestiunea întreprinderilor în
cepe să se răspîndească foarte mult și 
în țara noastră. Modalitățile trebuie să 
fie foarte numeroase și de două tipuri 
deosebite: pe de o parte, e nevoie ca 
inginerii și economiștii azi în producție 
să facă un. mare salt prin învățarea uti
lizării metodelor matematicii și a între
buințării calculatoarelor electronice. Pe de 
altă parte, e de subliniat faptul că un cal
culator electronic trebuie utilizat nu nu
mai 24 de ore pe zi, nu numai 7 zile 
pe săptămînă, dar și cu multă pricepere, 
ca timpul de lucru să nu fie irosit prin 
nepriceperea programatorilor. în momen
tul de față, Centrul de. calcul al Univer
sității din București poate instrui 3 600 
de persoane pe an în domeniul progra
mării la calculatoare. CEPECA și Acade
mia de studii economice pot da instruc
tajul necesar privind utilizarea metodelor 
moderne de conducere a întreprinderilor. 
Facultatea de matematică din București și 
Institutul de calcul din Cluj și Centrul 
de statistică-matematică al Academiei, 
împreună cu Societatea de științe mate
matice, pot asigura ridicarea nivelului 
matematic al inginerilor, economiștilor și 
profesorilor de învățămînt mediu. Facul
tatea de matematică a deschis cursuri 
de reciclare încă din 1967, care au un 
foarte mare succes.

— Care sînt, după opinia dv„ modali
tățile cele mai potrivite în condițiile 
noăstre pentru a asigura eficiența efor
turilor în direcția reciclării ?

— Nu încape îndoială că, la ora actuală, 
Instrumentul cel mai bun de care dispu
nem sînt cursurile postuniversitare.

Reciclarea se cere să fie pusă sub 
auspiciile organizatorice și de îndru
mare ale Ministerului Invățămîntu- 
lui, care să-i asigure cadrul prielnic 
de desfășurare în universități și alte 
institute de învățămînt superior. Ar 
trebui ca pe lîngă fiecare decanat 
să existe un prodecan care să se o- 
cupe exclusiv de această problemă...

Deși s-a constatat că rezultatele cele 
mai bune se obțin cînd cursanții au po
sibilitatea să se dedice o anume perioadă 
numai împrospătării cunoștințelor, e bine 
să: fim realiști și să ne dăm seama că,

'vzz. .

CIT TIMP TINE INSTRUIREA
• CĂROR NECESITĂȚI ACTUALE 

Șl DE LUNGĂ DURATĂ TREBUIE 
SĂ LE FACĂ FATĂ PROCESUL 
DE PERFECȚIONARE SI RE
ÎNNOIRE A CUNOȘTINȚELOR?

0 LA CÎTI ANI POATE FI ESTI
MATĂ PERIOADA DE TIMP ÎN 
CARE CUNOȘTINȚELE DOBÎN- 
DITE ÎN FACULTATE SE PERI
MEAZĂ ORI DEVIN INSUFI
CIENTE, IMPUNÎND 0 REÎM
PROSPĂTARE ?

• PE CE CĂI SE POATE DESFĂ
ȘURA MAI SUBSTANȚIAL Șl 
MAI EFICIENT ACEST PROCES ?

• RECICLAREA TREBUIE OARE SĂ 
AIBĂ CARACTER DE „SPECIA
LIZARE" SAU DE „UNIVER
SALIZARE" ?

Dacă reciclarea capătă un caracter 
organizat și obligatoriu, atunci ea de
vine și un filtru pentru selectarea 
valorilor și promovarea competențe
lor : cei ce refuză să țină pasul cu 
progresele cunoașterii vor fi inevi
tabil azvîrliți departe de nevoile 
imperioase ale societății.

În cursul anchetei noastre, nu
meroși interlocutori au reluat 
și accentuat ideea de profundă 
rezonanță a înaltei rentabi

lități economice și sociale a procesului 
de reciclare, atrăgînd atenția asupra fap
tului că, în țările industriale dezvoltate, 
investițiile de fonduri făcute în dome
niul îmbogățirii bagajului de cunoștințe 
al specialiștilor s-au dovedit mult mai 
avantajoase decît cele realizate în vede
rea dezvoltării mijloacelor tehnice. Cal
cule deosebit de interesante, referitoare 
la repercusiunile economice ale asimilării 
cunoștințelor noi de către cadrele econo
miei sovietice, l-au condus pe sociologul 
G. N. Volkov din Moscova la semnifica
tiva concluzie că „în timpurile noastre, 
criteriul avuției nu este numai producția 
pe cap de locuitor, ci și, dacă se poate 
spune așa, „producerea însuși a acestui 
cap". Economistul american J. Galbraith 
releva, în revista „Saturday Review", că 
un dolar cheltuit pentru ridicarea nive
lului intelectual al oamenilor s-ă soldat 
în economia americană cu sporuri ale ve
nitului național mai mari decît cele ob
ținute pentru un dolar investit în mașini, 
căi ferate și alte valori materiale.

— Dat fiind că întreprinderea este prin
cipalul beneficiar și, implicit, factorul cel 
mai direct interesat în organizarea aces
tui proces — ne spunea inginerul DU
MITRU VINEREANU, directorul fabricii 
„Industria lînii" din Timișoara — sînt de 
părere că se cuvine sâ-i revină respon
sabilități corespunzătoare, atît pe plan 
material, cît și organizatoric sau de con
ținut, în privința cursurilor de reciclare. 
Prin ce anume s-ar putea traduce aceas
ta ? în primul rînd, prin posibilitatea ce 
i s-ar acorda de a aloca anual fonduri 
(ce s-ar amortiza neîndoielnic în scurtă 
vreme, după modelul amortismentelor la 
investițiile materiale) pentru finanțarea 
unor astfel de cursuri.. Cum ar putea fi 
organizate ? Prin reunirea inginerilor de 
aceeași specialitate din mai multe între
prinderi cu profil similar, aflate eventual 
în aceeași localitate sau în localități apro
piate, și prin invitarea, pe bază de con
tract încheiat cu institutele de învățămînt 
superior sau cu unele institute de cerce
tări, a unor savanți de prestigiu, care să 
țină cursuri de durată variată (mergînd 
de la cîteva zile pînă la o lună) pe teme 
stabilite dinainte, în raport nemijlocit cu 
necesitățile efective ivite în dezvoltarea 
ramurii și întreprinderilor respective.

Învestirea întreprinderii sau cen
tralei cu această răspundere 
materială și morală s-ar situa 
organic pe linia stabilită de 

partid de a face din eficiență un criteriu 
fundamental al activității economice :

~ -r.w//ZZ////Z/ZZZZZ/ZZ/Z////ZZzzzzzzzzzzzzzzzzzzz^^^

treținerea „în formă" a unei „muscula
turi" fără de care nu se poate concepe 
maratonul actualei competiții mondiale 
pe tărîm tehnico-științific : e vorba de 
musculatura competenței. însuși secolul 
nostru poate fi caracterizat drept secolul 
competenței, un secol în care diletantis
mul, cunoașterea „după ureche", s-au dis
creditat fără drept de apel, în care per
fecționarea neîntreruptă, ca opțiune fun
damentală a umanului, s-a dovedit uni
cul leac eficient împotriva empirismului 
rutinier, cu corolarul său inevitabil — 
eroziunea, degradarea spiritului creator.

Formulîndu-si de la bun început re
zerve chiar în privința termenului de 
„reciclare profesională", academicianul 
CRISTOFOR SIMIONESCU ne-a decla
rat :

— Socot că este vorba în fond de o 
menținere permanentă pe firul actualită
ții in profesie și, că acest lucru se poate 
realiza printr-o instruire necontenită, 
fără „pauze", fără lenevirî ale inteligen
tei, căci aceste întreruperi se plătesG 
scump atît pe plan individual, cît și so
cial. Este evident că am pășit într-o epo
că în care ritmul cuceririlor îm știință, 
tehnică, economie, organizarea muncii 
este atît de alert îneît nimeni — oricît 
de capabil.și de bine pregătit va lua star
tul în această cursă — nu poate rezista 
dacă nu se. documentează continuu, dacă 
nu este receptiv la tot ceea ce revoluția 
tehnico-științifică contemporană. îi aduce 
în planul profesiei sale. Deci, sînt pentru 
perfecționarea continuă, pentru confrun
tarea opiniilor, pentru frămîntarea per
manentă a intelectului, pentru acumulări 
calitative neîntrerupte. De bună seamă Că 
aceasta nu exclude și existența, unui pa- 

'lier cu eforturi mai susținute pentru re
înnoirea fundamentală a cunoștințelor 
din sfera de activitate în care muncești. 
Această treaptă se situează. la un număr 
de ani mai mare sau mai mic, după na
tura profesiei. Pentru oamenii de știință, 
în Unele țări, s-a instituit, mai de mult 
sau mai recent, „anul sabatic", care este 
un an — respect termenul, pe care însă 
nu mi-1 însușesc — de reciclare. Aș vrea 
să mai precizez, ca răspuns la
una din întrebările dumneavoastră, că

treținerea „în 
turi“ fără de

mai precizez, ca răspuns la 
din întrebările dumneavoastră, că 

în epoca modernă nu există pregă
tire profesională temeinică dacă sînt 
neglijate științele de graniță. De altfel 
trebuie să recunoaștem că cele mai 
spectaculoase cuceriri sînt de re
marcat tocmai în aceste sectoare. 
Știința în secolul al XX-lea nu se 
mai face „în cortul propriu". Spriji
nul disciplinelor limitrofe a ajuns 
să înfrîngă izolarea, spiritul „turnu
lui de fildeș", erudiția sectară. Există 
largi canale comunicante care leagă 
între ele științele naturii, cuceririle 
se întrepătrund și favorizează în co
mun mersul victorios a) revoluției 
tehnico-științifice în secolul XX.

Necesitatea unanim recunoscută 
de a permanentiza procesul de 
instruire profesională — văzut 
nu ca un periodic ritual con- 

obli- 
flux

vențional, ca îndeplinirea unei 
gații de circumstanță, ci ca un

TINE

de
gumente în plus întru susținerea lui.

— Important este ca întregul proces de 
reciclare să stea sub semnul creativității. 
In caz contrar, însușirea cunoștințelor 
capătă un caracter pasiv nefiind însoțită 
de dorința activă de a stăpîni tehnica 
nouă. Nu trebuie să pierdem din vedere 
însă că eficiența reciclării trebuie asigu
rată chiar din clipa selecționării cadre
lor cărora li se oferă această posibilitate. 
Se cere efectuarea unor teste precise care 
să arate în ce măsură sînt capabile nu 
numai să-și asimileze cunoștințele noi, ci 
și să le aplice în mod creator în practică.

Să ascultăm și cuvîntul unui specialist 
în problemele de organizare științifică a 
producției, tovarășul ANTON PETRE, 
expert al Centrului pentru perfecționa
rea cadrelor de conducere din economie:

— Personal consider că o reciclare efi
cienta trebuie să asigure : a) completarea 
unor cunoștințe inițiale în domeniul pro
fesional și actualizare^ ansamblului de cu
noștințe la nivelul cerințelor modului ac
tual și de viitor al desfășurării activității 
practice ; b) însușirea de cunoștințe din 
domenii adiacente, dar care se găsesc în
tr-o strînsă interdependență în tehnolo
gia modernă (electronică, chimie, analiză 
economică etc) ; c) însușirea de noi cu
noștințe și perfecționarea cunoștințelor 
existente în domeniul conducerii și or
ganizării producției și a muncii. în ceea 
ce privește reciclarea în acest din urmă 
domeniu, abordarea problemei comportă 
un anume specific. Datorită ’ nu numai 
progresului științei și tehnicii, ci și si
multanei deplasări a salariaților, pe mă
sura realizării unor performanțe deose
bite, spre posturile de nivel ierarhic su
perior, apare necesară cunoașterea și 
perfecționarea cunoștințelor în acest do
meniu pentru a asigura rezolvarea unor 
probleme cu atît mai complexe și de mai 
vaste repercusiuni cu cit postul este si
tuat mai spre vîrlul structurii organizato
rice.

să precizeze inginerul agronom ROBERT 
ADLER, tehnolog șef la I.A.S. Sînandrei, 
județul Timiș — trebuie avut în vedere 
că procesul de reciclare nu se poate ma
terializa în rezultate palpabile dacă nu e 
însoțit de o documentare permanentă și 
operativă. Referindu-mă numai la do- 
meniul meu de activitate, pot afirma că 
în agricultura mondială progresele sînt 
în ultimii ani de-a dreptul uluitoare, 
noile cuceriri succedîndu-se într-un ritm 
care îți taie pur și simplu răsuflarea. De 
aceea, în afara faptului că perioada de 
reîmprospătare generală a cunoștințelor 
la noi trebuie să fie mult mai scurtă ca 
în alte domenii — cel mult doi-trei .ani 
— se face tot mai acut simțită necesita
tea unor centre județene de documentare 
agricolă, care să îngăduie specialiștilor 
consultarea operativă a publicațiilor de 
specialitate din țară și din străinătate, ob-

anchetă
socială

de Victor BÎRLÂDEANU

ținerea rapidă, de date privind rezolvarea 
cutărei sau cutărei probleme în cele mai 
înaintate țări ale lumii...

— Aceste centre — intervine în discu
ție inginerul agronom ALEXANDRU 
PÎRVA, președintele C.A.P. Iecea Mare 
— s-ar putea organiza pe lîngă „casele 
agronomului", care, în felul acesta, și-ar 
găsi în sfîrșit un rost și o justificare nu 
de paradă, ci reală. Televiziunea ar putea 
iniția și ea cu mai multă îndrăzneală și, 
mai ales, consecvență cicluri de prelegeri 
documentare. Se simte, de asemenea, ne
voia reînnodării unor tradiții care dădu
seră cîndva roade apreciate. Mă refer, 
bunăoară, la necesitatea unei asociații 
care să reunească corpul agronomic din 
întreaga țară și care să aibă în centrul 
preocupărilor tocmai problemele com
plexe ale asigurării unui circuit perma
nent al informării profesionale. Dar toate 
acestea riscă să rămînă la nivelul unor 
simple impulsuri individuale dacă nu li 
se va găsi și un echivalent eficace în 
promovarea pe scara ierarhiei profesio
nale. Mă gîndesc, de pildă, la reintrodu
cerea gradațiilor existente cîndva în ca
drul corpului agronomic.

Majoritatea interlocutorilor noștri au 
fost de acord cu această idee, mulți din- 

' tre ei făcînd propuneri menite să accen
tueze latura de cointeresare în procesul 
reciclării.

— E bine să nu ne îmbătăm cu iluzii — 
spunea tovarășul NICOLAE POPESCU, 
inginer șef al Uzinei mecanice-Timișoa- 
ra. Atîta timp cit feluritele cursuri și ci
cluri de reîmprospătare a cunoștințelor

Aș mai vrea să subliniez ceva în le
gătură cu regenerarea intelectuală a spe
cialistului : alături de imperativul tot mai 
evident de a se ține la curent nu numai 
cu realizările din cîmpul meseriei sale, ci 
și cu cele din domenii limitrofe, aș adăuga 
și comandamentul de a-și lărgi neconte
nit orizontul politic și social. Trăim epoca 
celor mai profunde înnoiri din viața so
cietății umane, epoca unei tot mai accen
tuate politizări, a maselor din lumea în
treagă — politizare sinonimă cu con
știentizarea Ia scara întregii umanități a 
dreptului la libertate și un trai ome
nesc — iar intelectualul care se limi
tează la sfera fatal îngustă a specialității 
sale se condamnă, la o păgubitoare mio
pie și sterilitate. Nu întîmplător această 
problemă a format obiectul unei adînci 
preocupări la Congresul al X-lea al par
tidului nostru, găsindu-și o strălucită 
expresie în cuvintele rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu :

„în concepția noastră, educația so
cialistă, conștiința socialistă implică 
atît cunoașterea temeinică a ceea ce 
este valoros în domeniul culturii, 
științei și tehnicii contemporane, 
stăpînirea deplină a profesiunii, cît 
și însușirea concepției filozofice des
pre lume și societate a partidului 
nostru — materialismul dialectic și 
istoric — formarea unei atitudini ce
tățenești înaintate."

Un element comun răspunsurilor 
primite în cadrul anchetei l-a 
constituit orientarea și conținu
tul procesului de reciclare, 

structurarea acestuia în raport cu țelu
rile propuse. S-au conturat două puncte 
de vedere, fiecare dintre ele susținute 
cu argumente, , în bună măsură, justifi
cate. Le prezentăm cititorilor ca pe 
niște momente numai aparent opuse, în 
fond complementare, în orice caz 
stimulative pentru o rodnică dezba
tere cu privire la rosturile și semnifica
țiile acestui fenomen de evidentă însem
nătate în contextul actualității noastre e- 
conomice și sociale.

— Mă bizui nu numai pe necesitățile 
reale ale economiei românești, dar și pe 
experiența dobîndită de țări care și-au 
format de-acum tradiții pe acest tărîm, 
atunci cînd susțin că prin reciclare tre
buie să urmărim nu o informare în ex
tensie, ci una în adîncime — este de pă
rere conf. dr. FRANCISC KOVACS de 
la facultatea de mecanică a politehnicii 
timișorene. In timpul studiilor superioare, 
mai ales potrivit noii orientări și struc
turări a acestora, viitorul inginer capătă, 
așa cum e normal, un cadru general de 
pregătire, o familiarizare cu elementele 
fundamentale ale viitoarei sale speciali
tăți. E firesc, deci, ca atunci cînd vine Ia 
cursurile postuniversitare să i se ofere 
tot ce e nou în zona mult mai limitată 
în care activează în producție.

— După opinia mea — își exprimă 
punctul de vedere conf. dr. OCTAVIAN 
POPA, prorectorul Institutului agronomic 
din Timișoara — reciclarea trebuie con
cepută nu ca o simplă operație de infor

Există oare o sociopedagogie spe
cifică acestei modalități moder
ne de reintegrare a adulților in 
circuitul învățării ?

— Fără îndoială că da — ne răspunde 
sociologul VLADIMIR KRASNASESCHI, 
cercetător științific la Institutul de științe 
pedagogice. Să nu uităm că, spre deose
bire de alte forme ale „extinderii învă- 
țămîntului (care exced granițele și limi
tele de vîrstă specifice odinioară proce
sului de instruire), reciclarea nu urmă
rește îmbogățirea sau aprofundarea unor 
cunoștințe vechi, ci achiziționarea unor 
cunoștințe și chiar a unor teritorii de 
cunoaștere noi. După părerea mea, prima 
fază trebuie să constea în studiul profe
siunilor care vor forma obiectul acestui 
proces, al sarcinilor și activităților din 
cadrul lor, al aptitudinilor, abilităților, 
gradului de competență necesar. Conco
mitent se cere să fie cu grijă selecționat 
personalul de predare, ținînd seama că 
cel din învățămîntul superior nu este în
totdeauna suficient de familiarizat cu 
problemele practice ale producției și că 
specialiștii gata formați, cu ani de expe
riență în urma lor, reprezintă un altfel de 
auditoriu decît studenții. Puținele țări 
în care există o oarecare experiență în 
acest domeniu recomandă îmbinarea mij
loacelor clasice (predare-manual) cu cele 
moderne (audio-vizualc) și cu „tehnica 
simulării" (e vorba de simularea condi
țiilor pe care le impun noile tehnici și 
tehnologii). Pentru a nu cădea în eclec
tism, metodele reciclării se cer evaluate 
și ierarhizate în funcție de timpul desti
nat învățării, cadrul instituțional, mijloa
cele disponibile, profesiunile vizate și 
vîrsta cursanților. Indiferent de metodele 
care s-ar folosi, un lucru e cert: oricît 
de mult s-ar tehniciza munca intelectuală, 
oricît de intens s-ar introduce așa-numita 
„intelectronică", adică mașinile ultramo
derne de „gîndit", ele nu vor putea su
plini niciodată inteligența omenească. 
Prin reciclare trebuie, deci, să valorifi
căm mai rațional însuși potențialul cre
ierului uman. Căci dacă astăzi omul, din 
cele 14 miliarde de neuroni ai creierului, 
folosește numai 4 la sută, gîndiți-vă ce 
se va întîmpla în momentul în care, prin 
utilizarea lui integrală, puterea acestui 
formidabil instrument de cunoaștere și 
transformare a lumii ar crește de 25 de 
ori !

★

Exigența și acuitatea cu care Congre
sul al X-lea al partidului a pus problema 
reîmprospătării permanente a cunoștin
țelor constituie în această privință un 
model și un îndemn însuflețitor. Așa cum 
au subliniat participanții la această an
chetă, societatea noastră aro toate con
dițiile pentru a asigura și în această pri
vință racordul intelectului uman la cu- 
renții de înaltă ircrvență ai epociî. Se 
cere însă ca aceste condiții să fie fruc
tificate din plin, potențîndu-se la maxi
mum resursele inepuizabile ale supremei 
forțe dinamizatoare — inteligența umană.

Q
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PREȘEDINTELUI
REPUBLICII

Deschiderea lucrărilor Conferinței
1

naționale a electricienilor
PRIMIRI LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

(Urmare din pag. I)îi însoțește în vizita prin cea mai impunătoare cetate a siderurgiei românești. Sini prezenți, de asemenea, Nicolae Agachi, ministrul industriei metalurgice, și conducătorii combinatului. în fața machetei ce înfățișează sugestiv prezentul și viitorul combinatului, directorul general, Ion Potoceanu, face o prezentare a acestei unități siderurgice, care în următorii ani va fi în măsură să dea jumătate din producția totală de oțel a țării. De altfel, nu peste mult timp se va încheia prima etapă a construcțiilor prin intrarea în producție a celui de-al doilea furnal de 1700 mc la care chiar în această zi a fost aprins focul pentru uscare.Președintele Finlandei și ceilalți oaspeți sînt invitați să viziteze cîteva din secțiile de bază ale combinatului. Un prim popas se face la laminorul de tablă groasă, în care mecanizarea, automatizarea și electronica sînt factori de bază în dirijarea procesului de producție. Președintele Kekkonen este informat că acest laminor se numără printre cele mai mari și moderne din lume. în continuare se vizitează secția oțelărie, unde oaspeții asistă la elaborarea unei șarje de oțel, eveniment ce se produce la fiecare 50 de minute. în sala de calculatoare electronice, care conduc procesul de elaborare a oțelului, șeful statului finlandez este informat asupra perspectivelor de extindere a electronicii și în alte domenii ce privesc activitatea combinatului, înainte de a părăsi noua cetate a siderurgiei românești, pre7 ședințele Urho Kekkonen a consemnat în cartea de onoare : Vi- zitînd acest combinat modern, vă felicit și vă urez noi succese.Un tur al orașului cu mașinile

oferă oaspeților posibilitatea de a cunoaște marile prefaceri urbanistice prin care a trecut vechiul oraș de la Dunăre. O frumoasă impresie produc noile cartiere ale constructorilor și siderurgiștilor — Țiglina I și Țiglina II.Populația orașului Galați a făcut o primire plină de căldură și simpatie oaspeților finlandezi. Călătoria a continuat apoi spre Tul- cea.La Dunăre, pe pămîntul dobrogean, oaspeții au fost întîmpinați

de Dumitru Apostol, vicepreședinte al Consiliului popular al județului Tulcea, și numeroși localnici. Deși seara tîrziu, cetățenii din Mă- cin, Horia, Cerna, Izvoarele și din municipiul Tulcea au făcut președintelui Urho Kekkonen o călduroasă primire.Prima zi a vizitei președintelui Republicii Finlandei prin țară s-a încheiat cu un dineu oferit în o- noarea sa de Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Tulcea.
RELATĂRI ÎN PRESA

FINLANDEZĂ
HELSINKI 23 (Agerpres). —' Pri

mirea călduroasă făcută la București 
președintelui Republicii Finlanda, 
Urho Kekkonen, este comentată pe 
larg in paginile presei finlandeze. Co
mentatorii finlandezi relevă, de ase
menea, atmosfera de cordialitate și 
înțelegere reciprocă ce caracterizează' 
convorbirile președinților Nicolae 
Ceaușescu și Urho Kekkonen.

Televiziunea a transmis imagini 
de la sosirea președintelui Kekkonen 
pe aeroportul Bănoasa și manifesta
ția de prietenie pe care populația Ca
pitalei a făcut-o cu acest prilej înal
tului oaspete și persoanelor oficiale 
care îl însoțesc.

Relatarea apărută în ziarul „Hel- 
singen Sanomat", sub titlul „Primi
rea caldă făcută președintelui Kekko
nen la București", scoate în evidență 
că „ceremonia primirii la București 
a fost impresionantă". Ziarul sub
liniază importanța întîlni'rii dintre 
cei doi șefi de state atît pentru re
lațiile bilaterale româno-finlandeze 
cît și pe plan internațional, prin pre
ocuparea celor două țări de a găsi 
soluții unanim acceptabile pentru ma
rile probleme politice ce frămîntă 
azi continentul european. „Helsingen 
Sanomat" apreciază că această preo
cupare caracterizează, din primele 
momente, contactele personale stabi
lite la București între conducătorii 
României și Finlandei. Este reliefat

rolul pe care îl pot juca țările mici 
pe arena internațională, subiect ce 
și-a găsit reflectarea atît în cuvîn- 
tările rostite de cei doi președinți la 
sosirea pe aeroportul Băneasa, cît și 
la dineul oferit în cinstea oaspetelui, 
de președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Ziarul „Hufvudstadsbladet" infor
mează despre vizita președintelui 
Kekkonen într-o relatare intitulată 
„Cooperarea și pacea — temele cu- 
vîntărilor celor doi președinți". Re- 
ferindu-se la cuvîntările oficiale din 
prima zi a vizitei, ziarul menționea
ză hotărîrea comună a României și 
Finlandei de a depune noi eforturi, 
împreună cu celelalte state europe
ne pentru pregătirea unei conferințe 
a securității europene și pentru pro
movarea cooperării între statele a- 
cestui continent.

Ziarul „Aamulehti". care apare în 
orașul Tampere, publică un editorial 
sub titlul „Schimb de informații la 
nivel înalt" în care subliniază faptul 
că cele două țări —Finlanda și Româ
nia — desfășoară de multă vreme o 
activitate intensă în vederea creării 
unui climat de pace și securitate pe 
continentul european și au întreprins 
pași concreți în direcția cooperării 
dintre toate statele europene fără 
deosebire de orînduire socială.

»
Marți, în aula Facultății de dreot 

din Capitală, și-a început lucrările 
cea de-a doua Conferință națională a 
electricienilor, care reunește peste 
1 000 de specialiști în domeniul elec
trotehnicii, electronicii, automaticii 
și energeticii, reprezentanți ăi cerce
tării și producției, precum și un mare 
număr de invitați de peste hotare.

La deschiderea conferinței, partici- 
panții au fost salutați, în numele gu
vernului țării noastre, de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri.

Cea de-a doua Conferință a electri
cienilor din România — a spus vor
bitorul — prezintă o însemnătate deo
sebită pentru oamenii de știință, teh
nicienii, economiștii și ceilalți lucră
tori care activează în domeniul in
dustriei electrotehnice și electronice, 
precum și în alte domenii ale con
strucțiilor de mașini din. țara noastră.

Conferința dv. este cu atît mai ac
tuală și mai oportună cu cît momen
tul desfășurării ei se plasează aproa
pe imediat după Congresul al X-lea 
al P.C.R., eveniment de importanță 
istorică în viața poporului nostru, 
care pune la baza amplului program 
de dezvoltare economică, socială a ță
rii noastre în perioada 1971—1975 și 
pînă în 1980 continuarea în ritm sus
ținut a industrializării.

Vă este cunoscut că în viitorul 
cincinal se prevede ca industria elec
trotehnică să crească într-un ritm 
mediu anual între 15 și 17 la sută, 
iar industria electronică urmează să 
atingă un volum al producției de 
2,2—2,4 ori mai mare decît în mo
mentul de față. Aceste ritmuri ri
dicate, care depășesc pe acela al în
tregii industrii, precum și pe cel al 
industriei de mașini în ansamblul 
său, care și ele prezintă creșteri 
mari, constituie o ilustrare a orien
tării către dezvoltarea pe baze mo
derne a economiei noastre naționale 
pe care o promovează partidul.

îmi exprim convingerea — a spus 
vorbitorul în încheiere — că cea 
de-a doua conferință a electricieni
lor se va încheia cu rezultate va
loroase și prin , aceasta va contribui 
la dezvoltarea cu succes a indus
triei electrotehnice și electronice și 
a întregii noastre edonomii naționale.

Conferința își propune să oglin
dească principalele realizări științi
fice și tehnice cu caracter teoretic 
și aplicativ obținute în țara noastră, 
precum și contribuția tot mai mare 
pe care domeniile ce formează obiec
tul conferinței trebuie să o aducă în 
dezvoltarea economiei naționale, a 
științei și tehnicii.

Lucrările conferinței continuă.

Marți dimineața, ministrul comer
țului din U.R.S.S., A.I. Struiev, care 
face o vizită în țara noastră la invi
tația ministrului comerțului interior, 
a fost primit de vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Pățan.

La primire a participat Nicolae 
Bozdog, ministrul comerțului interior.

Convorbirea care a avut loc cu a-

★

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al Republici; Socialiste Româ
nia, Ion Pățan, a primit marți dimi
neața pe președintele Uniunii Coope
rației de Consum din R.D. Germană, 
Heinz Fahrenkrog.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au participat Constantin Mateescu. 
președintele Centrocoop, precum și 
Ewald Moldt, ambasadorul R.D. Ger
mane la București.

★
Marți, delegația Uniunii Centrale

cest prilej s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

★
în aceeași zi, delegația Ministeru

lui Comerțului din U.R.S.S., însoțită 
de Mauriciu Novac, adjunct al mi
nistrului comerțului interior, a făcut 
o vizită Ia „Expoziția realizărilor 
economiei naționale — România 
1969".

★

a Cooperativelor de Consum din R.D. 
Germană a părăsit Capitala.

La plecare, oaspeții au fost con
duși de Constantin Mateescu, pre
ședintele Centrocoop, de cadre din 
conducerea Uniunii Centrale a Coo
perativelor de Consum, precum și da 
reprezentanți ai ambasadei R. D. 
Germane din București.

In timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au vizitat „Expoziția reali
zărilor economiei naționale — Ro
mânia 1969", precum și unități coo
peratiste din județele Ialomița, Ilfov, 
Constanța și Prahova.

Cronica • 1 •zilei
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Un

si

călduros salut ziarelor 

„Flacăra lașului" 

„Flacăra

•//

roșie" Arad

La invitația ministrului transpor
turilor, Pavel Ștefan, âu sosit in 
țara noastră Benă Moawad, ministrul 
lucrărilor publice și transporturilor 
din Liban, și Pierre Pharaon, depu
tat, președintele Comisiei economice 
a Parlamentului libanez.

Marți dimineața, oaspeții libanezi 
au avut o întrevedere cu ministrul 
«român al transporturilor. Cu 
prilej au 
atmosferă 
probleme referitoare 
actual al 
niul transporturilor navale și ae- 

România. 
examinate 
a legătu- 
între or- 
două țări.

vizite dintre sindicatele 
blica Socialistă România 
ca Socialistă Federativă 
la invitația Consiliului

acest 
fost discutate, într-o 
cordială, prietenească, 

stadiul 
dome-

la
colaborării în

riene între Liban și 
De asemenea, au fost 
noi căi de dezvoltare 
rilor în acest domeniu 
ganele de resort din cele 
Cu ocazia prezenței în țara noastră a 
ministrului libanez și a președintelui 
Comisiei economice a parlamentului 
din această țară, ministrul transpor
turilor, Pavel Ștefan, a oferit marți 
seara o recepție.

★
Ministrul construcțiilor și dezvol

tării urbanistice din R.P. Ungară, 
Jozsef Bondor, care se află în vizită 
în țara noastră, a avut marți dimi
neața o întîlnire cu ministrul indus
triei construcțiilor, Dumitru Mosora.

ÎK ș,cursul aceleiași zile, oaspetele a 
vizite) „Expoziția realizărilor econo
miei ăționa’e — România '69.

★
Mai p dimineața au început în Ca

pitală lucrările celei de-a Xl-a Confe
rințe internaționale a mesei rotunde 
a arhivelor, organizată de Consiliul 
internațional al arhivelor, In cele trei 
zile rezervate lucrărilor conferinței, 
participanții — delegați din 24 de țări 
— vor dezbate probleme în legătură 
cu arhivele colectivităților locale, cu 
păstrarea, prevenirea degradării și 
restaurarea materialelor 
tare, valoros tezaur pentru 
științifică.

La conferință participă 
boscq, membru al Comitetului execu
tiv al Consiliului Internațional al 
Arhivelor, inspector generai al Ar
hivelor Franței, Yves Perotin, obser
vator al Oficiului Națiunilor Unite 
de la Geneva, și dr. Alfred Wagner, 
specialist al programului de arhive al 
UNESCO.

La deschiderea conferinței, partici
panții au fost salutați, în, numele gu
vernului țării noastre, de Cornel O- 
nescu, ministrul afacerilor interne, 
care a urat succes deplin reuniunii. 
Vorbitorul 
gerea că 
națională va prilejui un

din Repu- 
și Republi- 
Iugoslavia, 

Central ai 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, a sosit în țara noastră o 
delegație a Consiliului Central al 
Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia.

în cursul zilei de marți, la Timi
șoara, la sediul' Consiliului județean 
Timiș al U.G.S.R., au început con
vorbiri între cele două ■ ’ delegații, 
conduse de loan -Cotoi;.--secretar al— 
Consiliului Central alCUiG.SJi., șiv. 
Mustafa Pljakic, secretar al Consi
liului Central al U.S.I.

In cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, cele 
două delegații s-au informat despre 
activitatea și preocupările actuale 
ale sindicatelor din România și Iu
goslavia.

posibilitățile largi pe care le des
chide utilizarea modelelor matema
tice. în domeniul sănătății publice.

★
Președintele Institutului de istorie a 

jurnalismului al Italiei, profesorul 
Giuliano Gaeta, de la Universitatea 
din Triest, a conferențiat marți sea
ra la Muzeul de istorie a orașului 
București despre „Originile jurnalis
mului socialist din Italia", Conferin
ța, care a avut loc sub auspiciile So
cietății de științe-istorice •■-din -4ara- 
noastră, a fost audiată de-cadre:-di-«. 
dactice din învățămintuT superior și 
de cultură generală, cercetători ști
ințifici.

documen- 
cercetarea
Guy Du

și-a exprimat convin- 
această întîlnire inter- 

” ' _i rodnic
schimb de păreri și va stabili 
noi căi de colaborare în domeniul ar- 
hivisticii. In continuare, prof. Henri 
Bautier, directorul Institutului de ar
hivistică din Paris, secretar general 
al mesei rotunde, a dat citire unui 
mesaj al președintelui de onoare al 
Consiliului internațional al arhive
lor, inițiatorul pieselor rotunde, 
Charles Braibant, în care se spune 
„Am propus ca masa rotundă să aibă 
Joc în capitala României pentru că 
ea joacă un rol eminent în rîndul 
țărilor profund atașate cauzei păcii. 
Cînd pacea va fi definitiv consoli
dată prin voința popoarelor, vom pu
tea spune că și masa noastră rotundă 
a fost utilă nu numai din punct de 
vedere științific și tehnic, ci și prin 
faptul că ea constituie un exemplu 
de asociație internațională, care u- 
nește pe membrii ei numai prin încre
dere totală și prietenie profesională".

4r
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București, A. V. Basov, a oferit, 
marți la amiază, un cocteil cu prile
jul turneului Teatrului Mic din 
Moscova în țara noastră.

Au luat parte Ion Brad și. Vasile 
Dinu, vicepreședinți ai Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă. 
Virgil Brădățeanu, președintele Co
mitetului pentru Cultură și Artă al 
municipiului București, Costache 
Antoniu, președintele A.T.M., func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, activiști ai 
A.R.L.U.S., directori de teatre din 
Capitală, artiști, alți oameni de cul
tură, ziariști.

In cursul aceleiași zile artiștii 
vletici au părăsit Capitala.

★
în cadrul schimbului reciproc

so-

de

★
Marți s-au încheiat în Capitală 

lucrările seminarului cu tema „Folo
sirea cercetării operaționale în să
nătatea publică" organizat de Biroul 
pentru Europa al Organizației Mon
diale a Sănătății.

Timp de 6 zile, participanții, spe
cialiști din 19 țări, âu dezbătut pro
bleme privind dezvoltarea cercetări
lor operaționale și aplicarea lor în 
stabilirea deciziilor optimale în să
nătatea publică.

Cu această ocazie, s-au conoretizal

La invitația Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, se află în 
țara noastră prof. Charles R. Ander
son, de la Johns Hopkins University 
dih Baltimore — S.U.A.

Cu acest prilej, Universitatea 
populară București a organizat marți 
după-amiază, în sala din strada Bi
serica Amzei nr. 7, conferința : „Fic
țiunea autobiografică a lui Ernest 
Hemingway", în cadrul căreia pro
fesorul american, specialist în litera
tura contemporană a Statelor Unite, 
a vorbit despre viața și opera ma
relui scriitor văzute prin prisma ro
manelor sale autobiografice : „In 
vremea noastră", „Și soarele răsare" 
și „Adio arme".

(Agerpres)

__  ziarele „FLACĂRA 
___r___ , organ al Comitetului
județean Iași al P.C.R. și al Consi
liului popular județean, și „FLACĂ
RA ROȘIE", organ al Comitetului 
județean Arad al P.C.R, și al Con
siliului popular județean, aniversează 
împlinirea unui sfert de veac de la 
prima lor apariție. Consacrîndu-și 
întreaga activitate înfăptuirii politicii 
partidului de construire a României 
socialiste, aceste ziare au militat 
activ pentru făurirea și consolidarea 
industriei ji agriculturii socialiste, 
pentru înflorirea învățămîntului, ști
inței și culturii, au contribuit la dez
voltarea conștiinței socialiste a ma
selor, la întărirea unității și frăției 
dintre poporul român și naționalită
țile conlocuitoare.

In
IAȘULUV

aceste zile t<c Azi, în consens cu întreaga noastră 
presă, „Flacăra lașului'' și „Flacăra 
roșie" se dedică înfăptuirii sarcini
lor stabilite de Congresul al X-lea. 
Analizînd realitățile din viața eco
nomică șl socială a județelor respec
tive, recurgind la mijloace publicis
tice adecvate atît pentru populari
zarea experienței pozitive cît și pen
tru criticarea neajunsurilor existente 
ele își vor spori, desigur, aportul la 
opera de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, operă 
în care poporul nostru s-a angajat 
plenar.

Cu ocazia jubileului pe c.are-l săr
bătoresc, urăm colegilor din Iași și 
Arad noi succese în activitatea lor.

LOTO

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în ge

neral călduroasă, cu cerul variabil, mai 
mult noroș în jumătatea de nord-eșt 
a țării. Lqcal, în_nordul Moldovei ^1 
izolat în estul Tran'silvanief’șl în .Kîa™'' 
ramureș a‘ plouat. La munte s-a sem
nalat ceață persistentă. Vîntul a su
flat în general slab, cu intensificări 
temporare în Moldova din sectorul 
nordic. Temperatura aerului la orele 
14 oscila între 13 grade la Tîrgu 
Neamț, Cîmpulung Moldovenesc și Su
ceava și 25 de grade la Caracal, Băi- 
lești și București. In București : Vre
mea a fost în general frumoasă, cu 
cerul variabil, mai mult senin în cursul 
dimineții. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a fost de
25 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 25,
26 și 27 septembrie a.c. în țară : Vreme 
în general frumoasă șl călduroasă. Ce
rul va fi variabil. Ploi slabe izolate. 
Vînt slab pină Ia potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade, iar maximele între 18 șl 
28 de grade, izolat mai ridicate. Ceață 
slabă dimineața și seara. In București : 
Vreme în general frumoasă și căldu
roasă. Cerul va fi variabil. Vînt slab. 
Temperatura ușor variabilă. Ceață slabă 
dimineața.
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î

î
î

î 
î

I

EXTRAGEREA I 41 40 75 45 74
8 33 76 20 66 58 61.

EXTRAGEREA s II-a : 53 70 78
69 17 24 75 37 81 54 58 13

EXTRAGEREA a IlI-a : 13 18 78
44 8 17 2 70 79 9 36 72.

«^EXTRAGEREA a IV-a.i <77 20 36.
■ fț, 84 88 79 22 85 56 89 25 .68.

EXTRAGEREA a V-a : 55 89 86
42 77 13 65 20 78 64 50 68.
FOND DE PREMII : 1191 219 lei

Plata premiilor la această tragere 
se va face astfel :

In Capitală, începînd de la 7 oc
tombrie — pînă la 7 noiembrie 1969 
inclusiv ;

In provincie, de la 10 octombrie — 
pînă la 7 noiembrie 1969, inclusiv.

Premiile concursului PRONOSPORT 
Nr. 38 din 21 septembrie 1969

CATEGORIA I : (12 rezultate) 2,5
variante a 32 897 lei.

CATEGORIA a Il-a : ((11 rezultate) 
72 variante a 1370 lei.

CATEGORIA a IlI-a : (10 rezultate) 
1 081.5 variante a 136 lei.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII DE ACTIVIȘTI 
Al PARTIDULUI MUNCITORESC UNIT PULONEZ

Marți seara a sosit în Capitală o 
delegație de activiști ai Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, condusă 
de tov. Roman Stachurka, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.M.U.P., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., va 
face o vizită în țara noastră, în 
schimb de experiență.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

delegația a fost întîmpinată de tov. 
Dumitru Lazăr, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost prezenți Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Polon» 
la București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

LUCRĂRILE COLOCVIULUI
ROMÂNO-FRANCEZ

Marți, au continuat în aula Aca
demiei lucrările Colocviului româ- 
no-francez cu tema „Planificarea, 
metodele și tehnicile sale", organizat 
de Institutul de cercetări economice 
al Academiei Republicii Socialiste 
România și Institutul de științe eco
nomice aplicate din Paris.

Au fost prezentate comunicările : 
„Internaționalizarea economiilor oc
cidentale și planificarea indicativă"
— de prof. Henri Bourguinat, de la 
Facultatea de drept și științe econo
mice din Bordeaux, „Dezvoltarea 
planificată a economiei naționale și 
relațiile economice internaționale"
— de prof. Roman Moldovan, mem- 

• bru corespondent al Academiei, „Fo
losirea unor- ipetode moderne de pro-

Mi

cinema

inovare a exportului în cadrul pla
nificării comerțului exterior al Ro
mâniei'1 — de prof. Alexandru Zam
fir, „Notă privind încercarea de a 
realiza o contabilitate interregională 
franceză" — de J. M. Jeanneney, fost 
ministru, „Rolul raționalizării opțiu
nilor bugetare într-o planificare in
dicativă" — de Claude Jessua, decan 
al Facultății dc drept și științe 
economice din Besanțon, „Planifi
carea financiară în contextul plani
ficării economiei naționale" — da 
prof. Iulian Văcărel, „Tendințe în 
dezvoltarea structurii așezărilor u- 
mane pe baza studiilor de sistemati
zare complexă a teritoriului" — de 
prof. arh. Gustav Guști.

(Agerpres)

Pînă la. meciul cu Portugalia au 
rămas mai puțin de trei 
Cu partida pe care lotul 
ne în compania formației 
Sarajevo au început, de 
mele pregătiri pentru 12

— Da, ne spune antrenorul echi
pei naționale, Angelo Niculescu. Lo
tul A — Jelezniciar este un fel de 
avanpremieră a jocului România — 
Portugalia, de la 12 octombrie. Noi 
trebuie să întrezărim, acum, felul in 
care vor evolua băieții în acea par
tidă atît de importantă; buna co
laborare în echipă ; funcționalitatea 
cuplurilor de fundași centrali (I-Iăl- 
măgeanu, C. Dan) și atacanți cen
trali (Dobrin, Dumitrache). Pentru a- 
ceasta, lucrurile au fost pregătite a- 
tît teoretic, cît și practic (marți am 
avut un ușor joc de omogenizare tac
tică). Dobrin are prilejul, în întîlnirca 
cu Jelezniciar, să-și dovedească uti
litatea pentru echipa națională. Dacă 
nu va convinge, nu va juca în me
ciul cu Portugalia. Știu că aceasta 
va provoca discuții, dar n-am ce să 
fac.

— Care sînt problemele lotului re
prezentativ la „ora portugheză" ?

— Ultimul an a rezolvat una din
tre cele două probleme fundamen
tale ale oricărei echipe — selecția. 
Deci, rămîne in discuție pregătirea. 
Pe prim plan, în prezent, stau starea 
de sănătate a selecționaților, forma 
sau lipsa de formă a unora dintre ei, 
starea de start, climatul psihic în 
care se vor desfășura ultimele pre
gătiri. meciul însuși.

— La 15 mai, în lotul reprezenta
tiv era o anumită temperatură (sper 
că siiiteți de acord să numim ast
fel starea de spirit care a urmat 
victoriei de la Lausanne și bunelor 
comportări din primăvară). Credeți 
că va fi aceeași în continuare 7

— La 12 octombrie, în ziua meciu
lui cu Portugalia, va fi mai ridi
cată. Am încredere în perioada 2—11 
octombrie. Cele 10 zile pe care le 
vom petrece împreună vor îi sufi
ciente pentru restabilirea relațiilor 
între jucători și crearea unei atmo
sfere prielnice. în acest cadru, vom 
căuta să reconstituim jocul echipei, 
să eliminăm deficiențele constatate 
atît in meciurile oficiale jucate pină 
acum, cit și în cele de. pregătire. De 
pildă, în cel de la Belgrad, cu Iugo
slavia.

— Sub unghiul manierei de joc a 
„unsprezecelui" reprezentativ, îndeo
sebi după amicalul de la Belgrad, 
s-au purtat în coloanele presei spor
tive și în lumea fotbalului nostru 
discuții aprinse, existînd și părerea 
că „naționala" noastră va trebui să-și 
schimbe jocul la București, în par
tida cu Portugalia. I s-a reproșat ten

săptămîni. 
A o susți- 
Jelezniciar 
fapt, ulti- 
octombrie.

dința spre un joc exclusiv de tem
porizare — „înghețarea balonului" la 
mijlocul terenului. Pe de altă parte, 
în cadrul acelorași discuții, au fost 
solicitați jucători specializați pe u- 
nele po'sturi (aripă dreapta, de exem
plu, unde in prezent evoluează Dem
brovschi). Cum va juca, deci, „na
ționala" la 12 octombrie 7 Va fi în
locuit Dembrovschi cu o aripă de 
meserie 7

— Cred că reproșurile menționate 
sînt justificate doar în măsura în 
care jucătorii noștri au abuzat de a- 
ceastă „înghețare a balonului". Dar

alt iubitor al acestui sport, mi-ar pla
ce ca echipa noastră să practice un 
joc ideal, ireproșabil. Dar, pentru a- 
ceasta, ar trebui să avem jucători 
ideali, o echipă ideală. Or... Și, a- 
tunci sînt mulțumit dacă jucătorii 
mei — Nunweiller, Dinu, Dan, Du- 
mitrache, sau oricare altul, dau tot 
ceea ce pot într-un meci.

In ce privește maniera, ideea tac
tică a echipei, ceea ce ne interesează 
în cel mai înalt grad este creșterea 
eficienței jocului, a capacității de a 
se impune în fața adversarului. „Ar
mele" tactice sint cele pe care ju-

ECHIPA NAȚIONALĂ
LA ..ORA PORTUGHEZĂtt

• MECIUL CU PORTUGALIA ESTE MAI GREU DECÎT CEL 
DE LA LAUSANNE • CEA MAI BUNĂ TACTICĂ - 
CARE ECHIPA ȘTIE SĂ 0 APLICE • „CAZUL 
TRACHE ? GLORIA SPORTIVĂ ESTE CA UN MEDICAMENT 

DACĂ NU RESPECȚI DOZA, DEVINE TOXIC

- CEA PE 
" DUMI-

ale echipei — Dumitrache — mani
festă o spectaculoasă lipsă de formă. 
Credeți că Dumitrache va corespun
de în meciul de la 12 octombrie ?

— Nu numai Dumitrache nu este 
în cea mai bună condiție, din păcate. 
Mai sînt și alții. Cauza, în ce-1 pri
vește direct pe Dumitrache, constă 
în insuficienta sa pregătire. Nu sînt 
de acord cu teoria oboselii. Pe de 
altă parte, lui Dumitrache nu i-au 
priit laudele primite. Gloria sportivă 
este ca un medicament. Dacă-1 iei în 
doze potrivite, îți face bine. Dacă nu 
respecți doza, devine toxic. Cred că 
pînă la meciul cu Portugalia, Dumi
trache își va reveni. înainte de Lau
sanne am avut o problemă asemănă
toare cu Radu Nunweiller. Capacita
tea de efort pe care o poate dez
volta, la ora actuală, Dumitrache 
este corespunzătoare pentru ceea ce 
cerem de la el intr-un asemenea 
meci.

— Aveți vreo dorință, personală, 
acum 7

— Da. Să reușim să stabilizăm lo
tul la limita admisă în ceea ce pri
vește optimismul. Meciul cu Portu
galia este foarte greu, mai greu decît 
cel de la Lausanne. Orice eroare poa
te fi scump plătită. De aceea, este 
necesar ca încrederea în propriile 
forțe, optimismul firesc (doar jucăm 
acasă) să nu se transforme în sub
aprecierea dificultăților meciului. 
Fiecare dintre membrii lotului tre
buie să înțeleagă că singura noastră 
preocupare este cîștigarea acestei par
tide, pregătirea ei în modul cel mai 
minuțios, cel mai serios cu putință. 
Sobrietate în pregătire și în joc, dîr- 
zenie, seriozitate maximă, aceasta 
cer de la întreg lotul.

Orice altă discuție este de prisos.

Valentin PAUNESCU

0 La nord prin nord-vest : SALA 
PALATULUI (seria de 
2970) — 19,45, PATRIA —
15 ; 18 ; 21, FESTIVAL ■ 
11,30; 14,30 ; 17.30 ; 20,30, 
dină — 19.
0 Angelica și sultanul : 
BLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 
18,45 ; 21, ------------ "■
15.30 ; 18 ;
9 ; 11,15 ;
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15;
18.30 ; 20,45, STADIONUL DI
NAMO — 19, ARENELE ROMANE 
— 19,30.
0 Omul care valora miliarde : 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30;
16 ; 18,30 ; 20,45, FEROVIAR — 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21, GRĂDINA DOINĂ — 19,30.
0 Omul cu ordin de repartiție : 
VICTORIA — 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ;

; 20,45.
lady : CENTRAL —

21,

bilete
9 ; 12; 

- 8,30 ; 
la gră-

REPU-
9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 : 
FAVORIT — 10 ; 13 ;
20,30, BUCUREȘTI — 

13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.

Interviu cu antrenorul Angelo NICULESCU

aspectul este neesențial în activita
tea actualei echipe reprezentative. Am 
urmărit, totdeauna, la nivelul posi
bilităților componenților lotului, dez
voltarea unui joc pozitiv, eficient. 
Numărul de goluri înscrise în depla
sare constituie dovada incontestabilă 
a valabilității celor spuse. Echipa va 
juca la fel și in continuare. Adică, 
ya juca așa cum știe și mai ales cum 
a dovedit că poate să o facă. Lăsînd 
la o parte faptul că nu ne putem 
permite experiențe într-o partidă eu 
o asemenea miză, ca cea de la 12 
octombrie, cred că trebuie să fim 
realiști, să judecăm lucrurile cu capul 
limpede. Desigur, și mie, ca oricărui

cătorii știu să le manevreze, lăsîn- 
du-le posibilitatea de a alege intre 
ele. Spunîhd aceasta, mă gîndesc cu 
osebire la capacitatea demonstrată a 
echipei de a se autoregla în funcție 
de adversar. în fond, cea mai bună 
tactică 'este cea pe care echipa știe 
și poate să o aplice.

Dembrovschi, dacă își va mențină 
forma, va rămîne în echipă. Nu nu
mai că nu caut jucători-poșt, ci in
sist în cadrul orelor de antrenament 
să dezbar pe cei care-i am de ideea 
postului fix. în fotbalul de astăzi nu 
se mai poate juca pe posturi, ci. în 
funcție de fază.

— Unul dintre elementele de șoc

Astăzi după-amiază, pe sta
dionul „23 August" din Capitală, 
Lotul A de fotbal susține un' 
meci de, pregătire în compania 
echipei iugoslave Jelezniciar 
Sarajevo. In deschidere se va 
desfășura meciul de tineret (23 
de ani) Românii — R. F. a Ger
maniei.

Iată formația pe care a anun- 
țat-o antrenorul Angelo Nieu- 
lescu : RĂDUCANU, (GUIȚĂ) — 
SĂTMAREANU, HĂLMĂGEA- 
NU, C. DAN, DELEANU — 
DINU, RADU NUNWEILLER — 
DEMBROVSCHI, DOBRIN, DU
MITRACHE, LUCESCU. Rezer
ve : Lupescu, Mocanu, Gher- 
gheli, Domide. C. Radu. Kallo.

I
I

l 15,45 ;
I • wy

...........

I 
î

9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
0 Discuție bărbătească : LUMINA
— 9,30—15,30 în continuare ; 18,15;
20.30.
• Program pentru copii : DOINA
— 9—10.
• Vîrsta ingrată : DOINA — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cînd voi fi mort și livid : 
UNION — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30. 
0 Totul pentru rîs (dimineața) ; 
Săgeata cosmică ; Profetul ; Na
tali ; Moleculele vieții ; Fata babei 
și fata moșului ; S-a rupt (după 
masă) : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• 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 ; 20,30. 
TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,15, la grădină — 19,15.
• O chestiune de onoare : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15 ;
17.45 ; 20, VITAN — 15,30 ; 18, la 
grădină — 19,30, RAHOVA — 15.30; 
18, la grădină — 19,30.
• Tinerețe fără bătrînețe : BU
ZEȘTI — 15,30 ; 18.
• Omul momentului : DACIA — 
8,45—20,45 în continuare ; GRĂ
DINA PROGRESUL PARC —
19.30.
• 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 ; 30,15, la grădină —
19.30.
e Neîmblînzita Angelica : UNI
REA — 15,30 ; 18, MOȘILOR — 
15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 19,30.
• Contesa Cosei : LIRA — 15,30 ; 
19, la grădină — 20.
• La dolce vita : DRUMUL SĂRII
— 15,30 ; 19.
• Comisarul X și banda 
cîini verzi" : FERENTARI -
18 ; 20,15, POPULAR — 15,30 ; 18 ;
20.30.
« 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.
• în umbra coltului : CRÎNGAȘ1
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Omul, orgoliul, vendetta : ME
LODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30.
• Soarele vagabonzilor : FLO_ 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,45, GRĂDINA BUZEȘTI
— 19,30.
a Sherlock Holmes : VOLGA — 
9,30—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
MIORIȚA — 9,15—16 în continuare; 
18,15 ; 20,30.
• Dragoste la Las Vegas : VIITO
RUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Profesioniștii : MUNCA — 16 ; 
18 ; 20.
0 Noaptea generalilor : PROGRE
SUL — 15,30 ; 19.
0 Cavalerii aerului : COSMOS — 
15,30 ; 18 ; 20,15, GRĂDINA UNI
REA — 20.
0 Program de reclame : GRĂDI
NA EXPOZIȚIA — 19.

teatre
o Filarmonica de stat „George 
Enes.cu" (Ateneul Român) : Reci
tal extraordinar Wilhelm Kempff 
(R. F. a Germaniei) — 20.
o L’Opera de Wallonie (în sala 
Operei Române) : „L’Opera
d’Aran" — 19,30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra' (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Candida — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Melodie 
șoviană" — 20.
0 Teatrul Mic î De viață, de 
goste, de moarte — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala 
str. Academiei) : A fugit un 
— 17.
0 Teatrul satiric muzical „C. Ță- 
nase“ (sala Savoy) : Birlic — 19,30.

var-

dra-

din 
tren

i

10,00 — Limba franceză (reluare). 
10,25 — Ce-ați dori să revedeți ? 
Spectacolul de teatru „Domnii 
Glembay" de Miroslav Krileza. In
terpretează un colectiv al Teatru
lui Național din București. în dis
tribuție ; Toma Dimitriu, Cella 
Dima, Gheorghe Cozorici, Simona 
Bondoc, Nicolae Brancomir, Mi
hai Berechet, Constantin Bărbu_ 
lescu, Matei Alexandru, Gabriel 
Iencec, Stancu Stelian, Mircea 
Cojan. Regia : Moni Ghelerter. 
Scenografia Al. Brătășanu. 12,55 
— închiderea emisiunii de dimi
neață. 17,30 — Buletin de știri. 
17,35 — Lumea copiilor. Povestea 
circului (IV). 17,55 — Studioul șco
larilor. Recunoașteți aceste per
sonaje ? 18,15 — Tele-unlversitatea. 
Ciclul „Viața" — Ritm și adap
tare. 18,40 — Publicitate. 18,45 — 
Tineri Interpret! de muzică popu
lară : Trifu Marica, Aurelia Pan-

grate, George Toader, Saveta 
Bogdan. 19,00 — Transmisiune de 
la Expoziția Realizărilor Econo
miei Naționale — România ’69. 
19,30 — Telejurnalul de seară
• Actualitatea în agricultură — 
ediție specială. 20,00 — Telecine- 
mateca. „Cel șapte samurai" (I) — 
producție a studiourilor japoneze 
Regia : Akira Kurosawa. 21,20 — 
Reflector. 21,40 — Teleglob — emi
siune de reportaje și documentare. 
Delhi — imagini din capitala In
diei. 22,05 — Telejurnalul de noap
te și buletinul meteorologic. 22,20 
— Convorbiri literare * Anchetă : 
literatura română contemporană 
în manualele școlare o Trei poeți 
în studio : Vasile Nicolescu, Fio
rin Mugur, Ioana Nicolae • Con
diția estetică a reportajului. Dia
log : Mihai Stoian — Nicolae Cio- 
banu • „Veghe de tine" — fllm pe 
versuri de Ilie Constantin • Pa
gina externă : Cu dl. Pierre Pier- 
rard despre prezența României In 
edițiile Larousse * Cronica lite
rară — „Neeuvintele" de Nichita 
Stănescu • Cărți și autori — „Ce
nușa" de Grigore Arbore ; „Viața 
și petrecerea" de Marius Robescu. 
23,00 — închiderea emisiunii.

I
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agențiile de presă transmit
NEW YORK 23 (Agerpres) — In ședința de luni seara a sesiunii Adu

nării Generale a O.N.U. au continuat discuțiile de politică generală.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Dominicane, Fernando Ami- 
ana Tio, a subliniat necesitatea re
zolvării grabnice a problemei dezar
mării și pericolul ce-1 prezintă pen
tru pacea mondială războiul din Viet
nam și încordarea din Orientul Apro
piat.

Ministrul afacerilor externe al Fi- 
lipinelor, Carlos Romulo, a căutat 
să justifice politica agresivă ameri
cană în Vietnam, pronunțîndu-se 
împotriva „obținerii unei păci cu 
orice preț". Referindu-se la situația 
din Orientul Apropiat, Romulo a 
declarat că țara sa se pronunță pen
tru respectarea de către toate părțile 
a hotărîrilor O.N.U.

Reprezentantul Laosului a subli
niat în cuvîntul său că „războiul din 
Vietnam este un război nedrept și 
imoral din toate punctele de vedere". 
El a adresat un apel participanților 
la sesiunea Adunării Generale de a 
depune eforturi pentru reglementarea 
pe cale pașnică a conflictelor dintre 
state.

Ministrul afacerilor externe al sta
tului Haiti, Rene Chalmers, a subli
niat importanța problemelor econo
mice înscrise pe ordinea de zi a celei 
de-a XXIV-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Arătînd că decalajul 
în dezvoltarea economică a diferite
lor grupuri de state se adîncește tot 
mai mult, Chalmers a declarat că 
O.N.U. trebuie să acorde o atenție 
deosebită problemelor dezvoltării e-A 
întrevederile

al României

eonomice a țărilor în curs de dezvol
tare. Ajutorul' economic acordat de 
S.U.A. țărilor latino-americane în ca
drul „Alianței pentru progres", a spus 
reprezentantul sfatului Hai‘i, nu ri
dică potențialul economic loarte scă
zut al țărilor din această regiune

Situația din Orientul Apropiat a 
constituit principala problemă abor
dată marți în dezbaterile din Adu
narea Generală a O.N.U. în cadrul 
cărora au luat cuvîntul reprezentan
ții Republicii Arabe Unite, Libanu
lui și Sudanului.

Ministrul afacerilor externe al 
R.A.U., Mahmud Riad, a declarat că 
aplicarea fidelă a tuturor clauzelor 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967 constituie calea 
spre restabilirea păcii în Orientul 
Apropiat. El a enunțat un plan în 
trei puncte pentru punerea în apli
care a rezoluției amintite.

Aplicarea integrală a rezoluției din 
noiembrie 1967 a Consiliului de Secu
ritate a fost cerută și de ministrul 
afacerilor externe al Libanului. 
Youssef Salem. El a declarat, că țara 
sa consideră în continuare valabil 
acordul de armistițiu libano-israelian 
din martie 1949.

Primul ministru al Sudanului, 
Abubakr Awadallah, a vorbit, de a- 
semenea, pe larg despre situația din 
Orientul Apropiat, reafirmînd poziția 
țărilor arabe în legătură cu proble
mele acestei regiuni.

ministrului
de externe

pentru energia atomică
VIENA 23 (Agerpres). — La 23 

septembrie au început la Viena lu
crările celei de-a XIII-a sesiuni a- 
nuale a Conferinței generale a Agen
ției internaționale pentru energia 
atomică La lucrările actualei se
siuni participă delegații ale statelor 
membre ale A.I.E.A., reprezentanți ai 
O.N U. și ai instituțiilor sale spe
cializate. precum și reprezentanți ai 
altor organizații guvernamentale și 
neguvernamentale. Din delegația Re
publicii Socialiste România fac parte 
acad. Horia Hulubei președintele 
Comitetului pentru energie nucleară, 
și Gheorghe Pele, ambasadorul Ro
mâniei la Viena Agenda sesiunii cu
prinde analiza activității A.I E.A., 
problema controlului exploziilor nu
cleare în scopuri pașnice, modifica
rea articolului 6 al statutului A.I.E.A 
privind componența Consiliului 
vernatorilor. bugetul A.I.E.A. 
1970 etc.

Întîlnirea
islamică

gu
pe

la nivel înalt

NEW YORK - Ministrul 
rilor externe al României, 
Mănescu, a avut la sediul 
permanente a Republicii 1

I aface- 
Corneliu 
misiunii 

Socialiste

Contacte
diplomatice

NEW YORK — In cadrul consultă
rilor diplomatice, care au loc la 
New York cu prilejul celei de-a 24-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, s-a întîl- 
nit cu secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, cu care, potrivit a- 
genției TASS, a abordat un cero 
larg de probleme, în special în do
meniul relațiilor sovieto-americane 
și al situației internaționale actuale, 
cărora cele două părți le acordă o 
mare importanță.

A. Gromîko a avut, de asemenea, 
întrevederi cu ministrul afacerilor 
externe al Franței, Maurice Schu
mann, și cu ministrul afacerilor ex
terne al Belgiei, Pierre Harmel.

★

NEW YORK — Ministrul afacerilor 
externe al R.F. a Germaniei, Willy 
Brandt, și-a încheiat luni seara vizi
ta de 24 de ore făcută la New York, 
plecînd spre Bonn. El a avut o se
rie de consultări diplomatice, întîl- 
nindu-se, printre alții, cu secreta
rul de stat al S.U.A., William Rogers, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, ministru] 
de externe al Marii Britanii, Michael 
Stewart, și ministrul de externe al 
Franței, Maurice Schumann. în cursul 
acestor întrevederi au fost discuta
te probleme privind securitatea eu
ropeană, dezarmarea, relațiile Est- 
Vest etc.

România pe lingă O.N.U., o întreve
dere cu ministrul afacerilor ■ 
al R.F. a Germaniei, Willy 
In cursul convorbirii care a 
loc cu acest prilej au 
probleme actuale ale 
ternaționale, precum și 
interes bilateral.

/ *
Corneliu Mănescu a avut, de ase

menea, o întrevedere cu 
E'reeth, ministrul afacerilor externe 
al Australiei, șeful delegației aus
traliene la sesiunea Adunării Gene
rale. Tn cadrul întrevederii au fost 
abordate probleme legate de ordi
nea de zi a actualei sesiuni a Adu
nării Generale, probleme ale situa
ției internaționale și ale relațiilor 

, bilaterale româno-australiene.

externe 
Brandt, 

avut 
fost abordate 
relațiilor in- 
probleme de

Gordon

WASHINGTON 23 (Agerpres) - 
Senatorul William Fulbright, preșe
dintele Comisiei senatoriale pentru 
afacerile externe, a declarat în ca
dru) unui interviu că reducerea cu 
35 000 de soldați a efectivelor ame
ricane din Vietnamul de sud anun
țată săptămîna trecută de președin
tele Nixon este menită mai degrabă 
să creeze o „iluzie frumoasă" opini-

Problema instituirii unei mișcări politice populare 
care să corespundă cerințelor și necesităților actuale ale țării este studiată în 
prezent de guvernul Libiei — a declarat premierul Suleyman Al Maghrabi 
într-un interviu acordat cotidianului egiptean „El-Youssef“. El a precizat că 
guvernul a format o comisie însărcinată cu redactarea unui proiect de consti
tuție. Concomitent, primul ministru al Libiei, Mahmud Soliman Al Maghrabi, 
a ordonat blocarea conturilor la băncile din țară. Ele vor fi obligate să pre
zinte guvernului rapoarte precizînd sumele eliberate recent și motivele pentru 
care acestea au fost retrase.

0 întâlnire între delegația 
română 'a ccd de'a' XXII-lea con
gres al institutului de sociologie din 
Roma și sociologii italieni și străini pre- 
zenți la congres a avut loc în saloanele- 
bibliotecii române din Roma, în pre
zența ambasadorului Iacob Ionașcu.

★

NEW YORK. — Situația din Orien
tul Apropiat continuă să fie exa
minată în cadrul diverselor în
tâlniri între diplomați din di
ferite țări care participă la se
siunea Adunării Generale a O.N.U. 
Secretarul de stat al S.U.A., William 
Rogers, a avut întrevederi consa
crate acestei probleme cu Gunnar 
Jarring, reprezentantul personal al 
secretarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat, și cu Abdel 
Moneim Rifai, prim-ministru adjunct 
și ministru a] afacerilor externe al 
Iordaniei.

în aceeași zi a avut loc o reuniune 
între JosephÎ.L__ Șisco, asistent al se
cretarului de stat al S.U.A., și Ana
toli Dobrînin, ambasadorul U.R.S.S 
la Washington.

BUDAPESTA

încheierea Consfătuirii

BUDAPESTA 23 (Agerpres). — La 
Budapesta s-au încheiat lucrările 
Consfătuirii Academiilor de științe 
din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
Republica Cuba, R. D. Germană, 
R. P. Mongolă, R. P. Polonă, Repu
blica Socialistă România, R. P. Un
gară și U.R.S.S. Din țara noastră a 
participat o delegație condusă de 
Radu Voinea, membru corespondent 
al Academiei, secretar general al 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia.

In comunicatul cu privire la lu
crările conferinței se subliniază că au 
fost luate în discuție într-o atmosferă 
de colaborare frățească și înțelegere 
reciprocă, probleme ale colaborării 
dintre academiile reprezentate la 
conferință în domeniul cercetărilor 
științifice.

Mai sînt puține zile pînă 
la 28 septembrie, cînd ale
gătorii vest-germani se vor 
prezenta în fața urnelor 
pentru a alege 
celei de-a șasea 
a Bundestagului.

Acum, cînd de 
pania electorală 
în faza finală, 
situația principalelor forțe 
aflate în luptă ? Rezultate
le unuia dintre ultimele 
sondaje ale opiniei publi
ce, efectuate de trei dintre 
cele mai mari institute de 
specialitate arată : Institu
tul Allensbach : P.S.D. — 
46 la sută 
- U.C.S 
Partidul 
5—5,2 la . .
Emnit din Bielefeld : social- 
democrații — 47 la sută 
din voturi. creștin-demo- 
crații — 43 la sută, iar 
P.L.D. - 6 la sută ; Insti
tutul Marplan din Frank
furt pe Main : Partidul con
dus de Brandt. — 47,4 la 
sută voturi, Partidul con
dus de Kiesinger-Strauss — 
40,5 la sută și partidul con
dus de Scheel — 5,8 la sută.

încă de luna trecută, par
tidele de guvernămînt a- 
parținînd „marii coaliții" 
și-au anunțat programele 
politice. Liderii celor 
două mari grupări po
litice, Uniunea Creștin De
mocrată și aripa sa bava
reză, Uniunea Creștin So
cială, pe de o parte, și Par
tidul Social Democrat, pe 
de altă parte, au declarat 
în fața alegătorilor că nu 
mai înțeleg să continue 
„coaliția", pe care au cali
ficat-o ca aparținînd unei 
faze de compromis depă
șită, acum fiecare partid 
fiind în măsură să forme
ze în mod independent gu
vernul. în ciuda atacurilor 
reciproce, formulate în 
timpul campaniei electora
le,' se remarcă însă faptul 
că cele două grupări au e- 
vitat cu grijă tot ceea ce 
ar face imposibilă relua
rea „marii coaliții" după 
alegerii» de duminică.

Trebuie spus că, dincolo 
de calculele de ordin elec
toral. programul politic al

deputății 
legislaturi
fapt cam- 

a intrat 
care este

din voturi, U.C.D. 
— 44,5 la sută iar 
liber democrat, 

sută ; Institutul

RABAT 23 (Agerpres) — Conferin
ța islamică la nivel înalt și-a con
tinuat marți lucrările în ședințe ple
nare cu ușile închise și pe comisii.

Deschiderea oficială a conferinței 
a fost precedată de o consfătuire a 
miniștrilor afacerilor externe ai ță
rilor participante Potrivit relatărilor 
presei marocane, în cadrul acestei 
consfătuiri au fost examinate, între 
altele, problema participării la con
ferință a unei delegații a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei 
(problemă reglementată în mod po
zitiv), propunerea ca la lucrările 
reuniunii islamice la nivel înalt să 
fie invitate și alte țări în care popu
lația musulmană nu reprezintă ma
joritatea în stat, dar este numeroasă, 
precum și aspecte legate de elabo
rarea documentului final al con
ferinței.

Agențiile de presă informează că 
participanții la conferința islamică au 
invitat India să trimită o delegație 
la Rabat pentru a participa la lu
crările reuniunii După cum s-a mai 
anunțat, India a protestat împotriva 
neinvitării ei la conferință de către 
comisia de pregătire. La Delhi s-a 
comunicat că delegația indiană va 
lua parte la reuniunea islamică la 
nivel înalt.

IIIIIIIIIIII .
n avea convorbiri cu reprezentanții
I lanientului iugoslav cu privire la

Legea privind reforma 
agrară 3 f°st semnată de preșe
dintele Tunisiei, Habib Bourguiba. 
Adoptată sîmbăta trecută de către 
Adunarea națională a țării, această 
lege reglementează modul de ex
ploatare a pămîntului pe baza a trei 
categorii de proprietăți: de stat, coo
peratistă și particulară.

Autoritățile din Berlinul 
occidental vor cere puterilor a- 
liate să interzică Congresul Partidu
lui Național Democrat de extremă 
dreaptă, convocat în acest oraș pen
tru 25 octombrie, a anunțat Kurt 
Neubauer, senator însărcinat cu pro
blemele interne din Berlinul occiden
tal.

0 delegație parlamentară 
lînlandeză, condusă de Vieno 
Johannes Sukselainen, președintele 
Parlamentului, a sosit la Belgrad la in
vitația Skupștinei Federale. în cursul 
vizitei, parlamentarii finlandezi voi 

i par
lamentului iugoslav cu privire la pro
bleme ale relațiilor bilaterale și ale 
situației internaționale actuale.

După patru zile de grave 
incidente, ora?ul Ahmedabad, ca
pitala statului indian Gujarat, a fost

25 de ani de ia

ei publice. „Nu sînt împotriva redu
cerii trupelor, a spus senatorul, dar 
consider că aceasta este insuficientă" 
pentru a se pune capăt conflictului 
După părerea senatorului Fulbright, 
măsura anunțată reprezintă „o încer
care transparentă de a menține li
niște în colegiile și universitățile a- 
mericane și de a calma manif 
le de protest".

II
ațne a- n 
festații- |

înființarea armatei 
populare bulgare

SOFIA 23. — Corespondentul
Agerpres, Gh. leva, transmite: Cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani de la 
înființarea armatei populare bulgare, 
luni seara, la Opera populară din 
Sofia, a avut loc o adunare festivă. 
Au luat parte Todor Jivkov, Ghiorghi 
Traikov și alți conducători de partid 
și de stat, generali și ofițeri superiori, 
conducători ai unor instituții centrale, 
numeroși ostași din garnizoana din 
Sofia, precum și atașați militari acre
ditați la Sofia.

General de armată Dobri Djurov, 
membru al C.C. al P.C.B., ministrul 
apărării naționale, a prezentat un 
raport.

pus sub controlul armatei. Restric
țiile de circulație au fost prelungite. 
Pînă în prezent, după date încă in
complete, au fost 
soane, iar 700 au 
ximativ 10 000 de 
fără adăpost din 
care au avut loc 
strațiilor. Numărul celor arestați se 
ridică la 2 200.

Sistemul metric va fi ge
neralizat în Marea Britanie 
pînă la sfîrșitul anului 1975, a declarat 
lordul Richie Calder, președintele Ofi
ciului britanic pentru adoptarea aces
tui sistem. Introducerea sistemului me
tric în Marea Britanie va costa aproxi
mativ 5 miliarde lire sterline, cifră 
considerată de unii specialiști exage
rată. ' <•'

o perioadă de un an dacă muncitorii 
nu vor înceta greva, anunță agenția 
Anatolia.

ucise 350 de per- 
fost rănite. Apro- 
loeuitori au rămas 
cauza distrugerilor 
în timpul demon-

Președintele R.A.U., Nasser> 
a promulgat un decret în baza căruia 
Mohammed Awad El Kouni, fost re
prezentant permanent al R.A.U. la 
O.N.U., a fost numit ministru al Tu
rismului. Pînă în prezent, acest post 
a fost deținut de Hafez Ghanem.

Primul ministru sud-afri- 
CUn, Balthasar Vorster, a anunțat că 
alegerile generale programate pentru 
anul 1971 vor fi organizate cu un an 
mai devreme, și anume în aprilie 1970. 
Potrivit agențiilor de presă, măsura a 
fost luată în scopul eliminării unui 
grup disident din sînul partidului do 
guvernăinînt.

Sub auspiciile Comitetului 
cultural național din Tunisia și 
ale Ambasadei României la Tu
nis. in seara zilei de 22 septem
brie a avut loc la Casa de cul
tură „Ibn Khaldoun" vernisa
jul expoziției de fotografii 
„România-azi“. Cu acest prilej 
au mai fost prezentate panouri 
cu timbre românești colecționate 
de membri ai asociației filate- 
liștilor din Tunisia. La deschi
dere au participat Mustapha 
Fersl, vicepreședinte al Comite
tului Cultural Național, și alte 
persoane oficiale, oameni de 
cultură și artă.

Președintele Tanzaniei, 
Julius Nyerere, va face o vizită ofi
cială în U.R.S.S. în prima jumătate a 
lunii octombrie, la invitația Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., a- 
nunță agenția TASS.

Marți a părăsit Belgradul 
John Richardson, ministru adjunct al 
S.U.A.. pentru problemele educației și 
culturii, care a făcut o vizită în Iugo
slavia. După cum comunică Taniug, 
în cursul convorbirilor purtate cu ofi
cialitățile iugoslave s-a exprimat sa
tisfacția ambelor părți pentru dezvol
tarea colaborării culturale și educative.

Șahinșahul Iranului, Mo 
hammad Reza Pahlavi, va face o vi
zită oficială în S.U.A. in zilele de 21 
și 22 octombrie, la invitația preșe
dintelui Statelor Unite, Richard Ni
xon, anunță un comunicat, publicat 
luni la Washington.

„Cosmos -300" - un nou 
satelit artificial al Pămîntului — a 
fost lansat în Uniunea Sovietică. A- 
paratura instalată la bordul satelitului 
funcționează normal.

Casa vieneză unde a lo
cuit Siegmund Freud, fonda 
torul psihanalizei, va deveni muzeu. 
Un comunicat publicat luni de socie
tatea care poartă numele marelui sa
vant a făcut cunoscut că intenționează 
să organizeze o serie de întîlniri in
ternaționale, consacrate unor studii de 
psihanaliză.

Cei 118 muncitori de la 
uzina de cabluri de aluminiu din 
Izmir, care se află în grevă de peste 
două săptămîni, au ocupat luni uzina 
în semn de protest împotriva amenin
țărilor conducerii de a o închide pe

Furtuni neobișnuit de pu
ternice s‘au abătut asupra Dane
marcei și a părților sudice ale Sue
diei și Norvegiei, provocînd moartea 
a 13 și rănirea a aproximativ 1000 
de persoane, majoritatea lovite de 
obiecte purtate de vînt. A fost înre
gistrată o viteză a vîntului de 75 mile 
pe oră dc-a lungul coastei occidentale 
a Peninsulei Scandinave.

MIȘCĂRILE REVENDICATIVE
CONTINUĂ

ITALIA
ROMA 23 (Agerpres). — în Italia 

mișcările revendicative continuă, fără 
să scadă în intensitate. Astfel, munci
torii din industria cimentului și az
bestului au început la miezul nopții 
de luni spre marți o primă grevă de 
48 de ore, care va fi urmată la 30 sep
tembrie și I octombrie de o a doua 
grevă. Muncitorii protestează împo
triva întreruperii tratativelor în vede
rea încheierii contractelor de muncă. 
Pentru același motiv, lucrătorii de la 
serviciile de gaz, care tocmai au în
cheiat o grevă de 24 de ore, au ho- 
tărît declanșarea unei noi acțiuni la

29 și 30 septembrie. Pînă atunci, el 
vor iniția greve perlate.

La Milano, muncitorii uzinelor 
metalurgice au întrerupt luni lucrul 
pentru două ore. Joi, ei vor înceta 
îucrul pentru 48 de ore. în același 
oraș, salariații uzinelor „Pirelli" con
tinuă întreruperile surpriză ale lucru
lui.

Pentru 28 septembrie, sindicatele 
feroviarilor din Sicilia au anunțat o 
grevă de 24 ore, ca urmare a între
ruperii negocierilor între administra
ție și reprezentanții salariaților în 
problema programului de lucru.

FRANȚA»
PARIS 23. — Corespondentul Ager

pres, Georges Dascal, transmite : Pri
mul ministru francez, Chaban-Del- 
mas, a continuat marți întrevederile 
cu organizațiile sindicale ale funcțio
narilor După reprezentanții C.G.T. 
și F.O., el a primit marți dimineața 
pe reprezentanții C.FD.T. și ai Fe
derației Educației Naționale (F.E.N.). 
Aceste întrevederi, care interesează 
aproape 2 000 000 de funcționari, nu 
au dus la nici un rezultat concret. 
Divergențele principale se referă la

rămînerea în urmă a salariilor în ra
port cu creșterea prețurilor.

Federația C.G.T. a funcționarilor 
de stat a adresat tuturor organiza
țiilor sale chemarea de a se pregăti 
pentru acțiune, în vederea obținerii 
satisfacerii revendicărilor lor.

★
Lucrătorii poștali din vestul Pa

risului au declarat marți o grevă, 
în sprijinul revendicărilor lor pri
vind îmbunătățirea condițiilor cla 
muncă.

Ce va aduce Marii Britanii 
aderarea la Piața comună
® APRECIERILE LUI DOUGLAS JAY, FOST 

MINISTRU ENGLEZ AL COMERȚULUI

Partidului Social Democrat 
vine să oglindească multe 
probleme complexe, eu ca
racter economic și social, 
pe care le ridică societatea 
vest-germană contempora
nă : necesitatea unei cît 
mai judicioase folosiri a 
forței de muncă, stabilitatea 
prețurilor, reforme fiscale 
și stimularea economiei 
prin măsuri menite să asi
gure o mai echitabilă 
repartiție a veniturilor, 
reforme în privința cons
trucției de locuințe și a 
planificării urbane, »are să 
permită stoparea sursei

ților Europei postbelice. 
P.S.D., nedepășind cu mult 
cadrul clasic al politicii sale 
externe, se pronunță to
tuși, în programul său elec
toral, împotriva produ
cerii sau achiziționării de 
către R.F.G. a armelor 
nucleare, pentru semnarea 
Tratatului de neproliferare 
a armelor atomice, pentru 
o reducere simultană și re
ciprocă a trupelor străine 
staționate în Europa. în 
privința relațiilor cu Re
publica Democrată Germa
nă. P.S.D. se declară în 
favoarea „negocierilor di-

de ordin extern. Trebuie 
remarcat că pentru prima 
dată un partid reprezen
tat în Bundestag a inclus în 
programul său electoral 
cererea de a se abandona 
„doctrina Hallstein" și pre
tenția R.F.G de a fi unic 
reprezentant a) poporului 
german, ca și necesitatea 
stabilirii unui sistem de 
securitate europeană, por- 
nindu-se în primul rînd de 
la discuții cu R.D.G. și cu 
celelalte țări membre ale 
Tratatului de la Varșovia 
și de la semnarea, împreu
nă cu guvernul R.D.G., a 
unei declarații privind re-

F. G.: Ultimele
hifruntăn ine in tea

alegerilor legislative
CORESPONDENTĂ DIN KOLN DE LA MIRCEA MOARCAS

chiriilor, asigurarea unui 
sistem unitar de învățămînt 
în toate tenderele și refor
ma învățămîntului univer
sitar Sînt inițiative ce nu
anțează diferit programul 
social-democrat față de cel 
a) creștin-democraților 
care, deși abordează o te
matică asemănătoare, pro
pune răspunsuri în bună 
măsură de pe pozițiile 
cercurilor financiare.

în abordarea probleme
lor politicii externe, 
U.C.D.-U.C.S merge pe o 
linie conservatoare, fără 
să ofere vreo soluție cons
tructivă prohlemelor majo
re ale continentului rum 
sînt securitatea europeană 
reducerea cursei înarmări
lor, recunoașterea realită-

recte, nivel guverna,
mental, fără nici o dis
criminare. înainte de a 
se ajunge la forme de coo. 
perare conform intereselor 
reciproce". Pe de altă parte, 
atît creștin-democrații sît 
și social-democrații își re
afirmă deplina lor adezi
une la N A.TO și la Piața 
comună Ambele partide 
sînt de acord cu intrarea 
Angliei sau a altor țări 
care doresc acest lucru 
în Piața comună

Pa-tidul Liber Democrat, 
singurul partid de opozi
ție din actuala legislatură, 
deși nu este o grupare pu
ternică se bucură de sim
patie pentru pozițiile sale 
mai realiste în abordarea 
multor probleme în special

nunțarea la folosirea forței 
între cele două părți

Un aspect al campaniei 
electorale care reține a- 
tenția este lupta largă, nu 
numai pe plan electoral, 
împotriva 
Partidul 
crat, în jurul căruia 
grupate toate forțele 
vanșarde, neonaziste, 
vînd sprijinul tacit, 
eficient, al unor i 
cercuri financiare, dă o lup
tă acerbă pentru obținerea 
procentului de 5 la sută din 
numărul total al voturilor, 
care să-i asigure reprezen
tarea în Parlamentul țării 
Campania deșănțată des
fășurată de reprezentanții

neonazismului 
Național Demo- 

‘ ‘ ’ i sînt
re-

, a- 
dar 

mari

săi atrage însă oprobriul 
marii majorități a opiniei 
publice vest-germane.

In lupta împotriva peri
colului neonazist, pentru a- 
părarea drepturilor demo
cratice și dezvoltarea de
mocrației, se pronunță ferm 
Partidul Comunist German, 
care, alături de alte forțe 
democratice participante 
în cadrul „Acțiunii pentru 
progresul democratic" la 
actuala campanie electora
lă, cere interzicerea acti
vității P.N.D. Pe plan in
tern, partidul comunist s-a 
declarat pentru abolirea 
legislației excepționale, 
pentru restrîngerea puterii 
monopolurilor și împotriva 
așa-zisei 
Comuniștii 
asemenea, 
pentru a 
„exploziei 
care au .
înaintea salariilor și a pre
țurilor, pentru a se frîna 
inflația latentă. De altfel, 
după cum se știe, nemulțu
mirea maselor față de a- 
ceastă stare de lucruri s-a 
tradus printr-o serie de 
mișcări revendicative și 
greve de amploare. P.C.G. 
susține legalizarea Parti
dului Comunist din Ger
mania Pe plan extern, par
tidul se pronunță pentru 
recunoașterea R.D Germa
ne și a liniei Oder-Neisse. 
pentru stabilirea, pe aceas
tă bază, de relații diploma
tice între cele două state 
germane.

Cu cîteva zile înaintea 
scrutinului, agențiile de 
sondare a opiniei publice 
vin să confirme, ca și 
acum o lună, că înlo
cuirea „marii coaliții" cu 
o „mini-coaliție" a social- 
democraților cu liberalii 
sau a social-creștinilor cu 
liberalii pare a fi deopo
trivă de imposibilă ca și 
în urmă cu trei ani. Tre
buie spus că menținerea 
formulei guvernamentali 
actuale nu stîrnește un in
teres deosebit în 
maselor alegătorilor 
germani.

LONDRA 23 (Agerpres). — „Even
tuala aderare a Marii Britanii la 
Piața comună ar înrăutăți în mod 
permanent balanța de plăți, ar 
scumpi costul produselor alimentare 
și ar determina o spirală a prețuri
lor și salariilor care ar duce indus
tria britanică la o situație ce nu-i va 
permite să facă față concurenței 
altor țări". Aceasta este aprecierea 
făcută de Douglas Jay, fost, ministru 
britanic al comerțului, într-o con
ferință consacrată candidaturii Marii 
Britanii la Piața comună, ținută Ia

Universitatea Essex din Brig ton. 
Citind calculele economiștii©;- rân
cezi, el a arătat că prețurile’^..adu
selor alimentare din Marea Brita
nie ar crește, în urma aderării la 
C.E.E., cu 15 la sută, iar costul vie
ții cu 3,5—4 la sută Pe de altă par
te, referindu-se la efectele politice 
ale aderării Marii Britanii la Piața 
comună, Douglas Jay a subliniat 
printre altele că „controlul electo
ratului și parlamentului britanic a- 
supra treburilor interne ale țării ar 
fi afectat.".

I

simetrii sociale, 
germani cer, de 
să se ia măsuri 
se pune capăt 

profiturilor" 
luat-o cu mult

rîndul
vest-

Sub titlul „Adevărul 
este prima victimă : a- 
facerea golfului Tonkin 
— iluzie și realitate", 
în Statele Unite a apă
rut o carte, care pre
zintă într-o nouă lu
mină „incidentul" na
val de la 4 august 1964, 
folosit de Administrația 
Johnson pentru a de
clanșa primele bombar
damente aeriene asu
pra R. D Vietnam și a 
escalada războiul din 
Vietnam Autorul căr
ții, Joseph C Goulden, 
care a fost mulți ani co
respondent diplomatic 
la Washington, sublini
ază, pe baza unei ample 
anchete întreprinse de 
el, că „incidentul" din 
golful Tonkin, în ver
siunea prezentată de 
guvernul S.U.A., „este 
un amestec de dezinfor
mări, contradicții și a- 
devăruri spuse pe jumă
tate" „Realitatea este 
că administrația a ac
ționat pripit, pe baza 
unor informații incom
plete și a unor dezin
formări, iar apoi a re
fuzat să-și recunoască 
greșeala" Goulden a- 
firmă că nici măcar 
președintele Johnson nu 
știa ce se întîmplase 
în realitate. Mai tîrziu, 
la începutul anului 
1965 Johnson ar fi de
clarat : „Din tot ceea 
ce cunosc, se pare

că marina noastră a 
deschis focul asupra va
lurilor" în golful Ton
kin.

Reamintind principa
lele evenimente ce au 
dus la elaborarea cele
brei rezoluții a Congre
sului american, care a 
dat mină liberă admi
nistrației să escaladeze 
războiul din Vietnam, 
autorul cărții arată că 
în noaptea de 4 august, 
distrugătoarele „Mad
dox" și „C. Turner Joy" 
au raportat că sînt ata
cate de vedete torpi
loare nord-vietnameze. 
în realitate, după cum 
subliniază el, „chiar și 
comandanții celor două 
nave și-au exprimat în
doieli că ar fi fost ata
cați"

în carte se arată că 
„procesul reevaluării 
(incidentului — n.r. 
început în vara an' 
1967, cînd agenția 
ciated Press a p 
listă de date r 
vire la aces' . 
date car'- 
cîteva 
nu f’

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scîntell". Tel. 17 GO 10 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale și difuzorll din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell

n y

nele radar. Dezvăluirile 
au declanșat deschide
rea unor audieri în co
misia pentru afacerile 
externe a Senatului 
S.U.A., care a ajuns la 
concluzia că probabil 
crestele valurilor ar fi 
putut fi luate pe 
ecranele radar drept 
vedete torpiloare 
mice.

„Administrația 
scrie Goulden 
grăbit să ia drept 
un prim mesaj tra' 
mis de „Maddox" 
vi nd faptul că er 
cat, deși puțir 
ziu aceeași 
mis mesa1 
întreaga 
putea 
șea' 
r

ev. mt sn
noap 
fusese, 
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