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(SîîHieÎB sărbătorește 
douăzeci si cinci de ani 

9

de la apariția primului 
său număr legal

Experiența trotușeană ACTION EAZA
în circuitul COMITETELE DE DIRECȚIE

chimiei românești

IN FIECARE ZI
SI IN FIECARE

uvînt
CAUZA PARTIDULUI!
Sărbătorim 25 de ani de la apariția primului nu

măr al „Scînteii* legale, — un sfert de veac de 
intensă activitate publicistică pusă în slujba politicii 
partidului, a cuvîntului său de larg ecou și de pu
ternică adeziune în conștiința oamenilor muncii de la 
orașe și sate. Continuînd eroicele sale tra
diții, încărcate de jertfa a nenumărați militanfi care 
în anii grei ai ilegalității au tipărit-o și difuzat-o cu 
prețul libertății și chiar al vieții lor, „Scînteiă' liberă, 
ca purtător credincios al cuvîntului Partidului Comu
nist Român, se înscria integral în marea luptă care în
cepuse pentru înnoirea țării, pentru făurirea unei 
Românii înfloritoare, socialiste.

Este, desigur, un drum lung, de la acel prim număr 
legal al „Scînteii'. din 21 septembrie 1944 și pînă la 
„Scînteiă” de azi, tipărită cotidian în aproape 
1 000 000 de exemplare, îndeplinind un rol de seamă 
în viața noastră politică și socială, ca primul ziar al 
țării.

Cele aproape 8 200 numere apărute în răstimpul 
acestui sfert ae veac reprezintă filele unei vaste cro
nici pulsînd de viată și dinamism, în caro și-au găsit 
reflectare marile bătălii ale poporului, neistovitele 
sale eforturi, încercările aspre, nenumăratele înfăp
tuiri, a căror acumulare a dus la profundele prefaceri 
structurale, la strălucitele victorii întruchipate în trium
ful orînduirii noi, socialiste, pe pămîntul României. 
Iar la toate acestea, „Scînteiă', ca instrument de pro- 
f>agare a ideilor partidului, de mobilizare a maselor 
a înfăptuirea politicii lui, a fost nu numai martoră, 

;ci și părtașă activă.
Toate realizările pe care și le-a înscris în acești ani 

ziarul „Scînteiă', în biografia sa cotidiană, prestigiul 
de care se bucură în rîndul cititorilor se datoresc 
conducerii de către partid. îndrumarea permanentă 
de către partid s-a verificat , ca legea do ereșter» a 
presei comuniste din țara noastră. Tn dezvoltarea 
ziarului nostru în acest sfert de veac, conducerea de 
către partid s-a dovedit cel mai puternic sprijin — 
prin orientarea ideologică și politică, prin indicațiile 
cu privire, la îmbogățirea tematicii și îmbunătățirea 
problematicii, materialelor, în vederea sporirii comba
tivității și eficienței articolelor publicate. îndeosebi 
în ultimii ani, după Congresul al IX-lea al partidu
lui, datorită sprijinului și îndrumării cotidiene, pline 
de căldură și exigență comunistă primite din partea 
conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, sub influența cursului dinamic, viu, im
primat de partid, prin infuzia de spirit creator, de 
gîndire originală și cutezătoare, prin promovarea vi-

guroasă a noului In toate sferele de activitate, »-a 
creat un climat propice și pentru perfecționarea presei, 
Incit prin activitatea de informare largă a cititorului, 
prin responsabilitatea și autoritatea cuvîntului scris, 
prin prezența activă și tot mai competentă în dezba
terea marilor probleme ale progresului social să de
vină ceea ce trebuie să fie presa într-o țară socialistă 

■— adevărată conștiință de sine a întregii națiuni.
Noi, cei care ne desfășurăm activitatea In do

meniul presei, știm bine că succesele înregistrate în 
ultimii ani, creșterea calitativă a conținutului și nive
lului publicistic al articolelor, îmbogățirea tematică a 
ziarului, prin abordarea unor probleme majore ale 
vieții sociale, economice, ale vieții spirituale se dato- 
resc tocmai climatului nou, spiritului proaspăt pe care 
le-a generat cel de-al IX-lea Congres al partidului. 
In același timp, sîntem conștienfi că față de sarcinile 
mari ce stau în fața presei, mai avem multe de făcut, 
că nu întotdeauna articolele publicate țintesc pro
bleme vitale ale principalelor domenii ale vieții socia
le și economice, că trebuie să depunem serioase e- 
forturi. pentru creșterea gradului de competență și 
implicit, de eficiență, pentru a lichida orice manifestare 
de superficialitate și șablon.

Viața, etapa nouă în care am pășit pun în fața 
întregului popor sarcini noi, de mare răspundere, 
exigențe sporite. Este perioada în care partidul, prin 
hotârîrile Congresului al X-lea, a deschis în fața țării 
perspectiva luminoasă a făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a trasat limpede sarcinile și 
căile materializării ei. Programul vast adoptat de 
partid în marele său for, Congresul, program întîmpi
nat de întregul popor cu încredere și hotărîrea de a-l 
înfăptui neabătut, este implicit un mobilizator pro
gram pentru „Scînteiă", pentru întreaga noastră presă. 
Th același timp, Congresul al X-lea al partidului 
a trasat direct presei sarcini precise, de cea mai mare 
însemnătate, cerîndu-i ca, dezvoltînd experiența acu
mulată, să-și sporească neîncetat contribuția la mobi
lizarea oamenilor muncii în înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de partid, să-și dezvolte continuu forța de 
convingere și de influențare. „Tn educația socialistă 
a maselor, în informarea și formarea opiniei publice 
în direcțiile cerute de progresul societății noastre —• 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul pre
zentat Congresului — presa și radioteleviziunea sînt

(Continuare in pag. s V-a)
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Sistemul hidroenergetic șl do 
navigație de la Porțile de Fier. 
Ecluza de pe malul românesc

Toto ; Gh. Vințllă

Vizita președintelui 
Republicii Finlanda,

Urho Kekkonen
(De la trimișii Agerpres, Ștefan 

Bratu și Petru Uilăcan) : Președin
tele Republicii Finlanda, Urho 
Kekkonen, care se află în vizită 
oficială în România, își continuă 
călătoria prin țară. Miercuri, cea 
de-a treia zi a vizitei, a fost re
zervată uneia din cele mai pito
rești zone ale țării, deopotrivă de 
interesantă din punct de vedere 
economic și turistic — Delta Du
nării. împreună cu oficialitățile 
finlandeze și române care îl înso
țesc, înaltul oaspete a plecat di
mineața din gara fluvială Tulcea, 
la bordul navei „Rapid". Drumul 
parcurs de-a lungul canalului Su- 
lina pînă la așezarea pescărească 
Crișan descoperă privirilor, o dată 
cu peisajul de o inedită frumusețe, 
transformările pe care le-a trăit 
Delta în anii construcției socialis
te. Această zonă, totalizînd pe te-

ritorlul țării noastre 434 000 ha, 
furnizează materia primă pentru 
combinatul de celuloză și hîrtie 
și cel de industrializare a lemnu
lui de la Brăila și contribuie cu 
aproximativ jumătate la produc
ția de pește a țării. Fabrica de 
conserve de pește de la Tulcea. 
Stațiunea experimentală stuficolă 
de la Maliuc, tinerele plantații de 
plopi de-a lungul brațului Sulina, 
prin fața cărora trece nava, oferă 
oaspeților o imagine a preocupă
rilor statului nostru pentru valo
rificarea imensei bogății cu care 
natura a dăruit această fecundă și 
întinsă grădină.

Pe parcurs, președintele Urho 
Kekkonen, remar'cînd frumusețea 
deosebită a acestor locuri, s-a in
teresat îndeaproape de modalită
țile de valorificare a marilor re
surse economice șl turistice

care le oferă Delta, oprlndu-se în
deosebi asupra economiei piscicole 
și stuficole.

De la Crișan, șeful statului fin
landez și celelalte persoane ofi
ciale au pornit la bordul unor am
barcațiuni ușoare de-a lungul 
brațului Dunărea Veche, apoi pe 
unul din numeroasele canale ce 
împînzesc Delta, unde au fost in
vitați la o partidă de pescuit, 
prilej de a cunoaște farmecul sa
telor tipice pescărești, ospitalita
tea renumită a locuitorilor acestor 
așezări. Se zăresc numeroasa 
exemplare ale bogatei faune a Del
tei. Din cele 300 de specii de pă
sări care poposesc aici, un sfert 
vin de pe alte continente, trans- 
formînd întinderile de ape și de 
pămînt ale Deltei într-o Imensă 
rezervație naturală.

Dejunul oferit oaspeților a 
lej uit cunoștința cu un alt 
ment specific Deltei: masa 
cărească.

După-amlază, oficialitățile 
landeze șl române au vizitat 
zeul Deltei din Tulcea, după 
au părăsit această localitate, 
dreptîndu-se spre litoralul 
Negre.

Ca șl la sosire, cînd au fost în- 
tîmpinați cu urarea: „Bine ați 
venit pe meleagurile noastre do
brogene", solii poporului finlandez 
s-au bucurat de o călduroasă ma
nifestare de simpatie din partea 
miilor de localnici veniți să le 
ureze drum bun.

La hotarul dintre județele Tul
cea și Constanța în apropierea 
unei arcade construită ad-hoc, pe 
care era înscrisă în limbile-română 
și finlandeză urarea: „Bine ați 
venit, domnule președinte !“, nu
meroși cetățeni din localitățile a- 
propiate, îmbrăcați în straie da 
sărbătoare, l-au întîmpinat pe pre
ședintele Urho Kekkonen, după 
tradiționala ospitalitate româneas
că. Președintele Consiliului popu
lar județean Constanța, Petre Io- 
neșcu, a salutat călduros pe dis
tinsul oaspete, la intrarea pe teri
toriul județului.

Seara, coloana de mașini a so
sit în stațiunea Mangalia Nord.

In ziarul de azi
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® Energia și inițiativa caracterizează
activitatea comuniștilor „Combu

Sîntem pe Valea Tro
tușului, în Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej. Loca
litatea și platforma in
dustrială din preajmă 
atrag imediat atenția 
vizitatorului prin aceea 
că sînt opera socialis
mului. Fiindcă numai 
socialismul s-a arătat 
capabil să desferece 
bogățiile pămfntului, e- 
nergiile umane, asoci- 
îndu-le tehnicii mo
derne șl științei, în
tr-o acțiune consec
ventă, de largă desfă
șurare în timp.

Resursele subterane, 
ca sarea și petrolul, 
erau cunoscute aici, 
din vremuri imemora
bile. Prin 1770, Dimi- 

.’.trie Cantemir scria în 
a sa „Descriptio Mol- 
daviae" : „In Tazlăul 
Sărat, aproape de Moi- 
nești, țîșnește dintr-un 
izvor păcură amesteca
tă cu apă pe care ță
ranii noștri au obiceiul 
de o folosesc la unsul 
roților de la căruțe"... 
S-a cunoscut, de ase- 

hotă'rî- 
în via- 
vreme 
român 

scria 
cartea

plecși, practici și teo
retici, să intre în an
grenajul unei acțiuni 
de largă anvergură in
dustrială ? Răspunsul 
îl aflăm în documente
le celui de-al X-lea 
Congres al partidului 
în care politica de in
dustrializare a țării, 
concepută ca „pivotul 
progresului general al 
societății noastre", este

reportai 
de Vasile

NICOROVICI

o-a Luuvocuv, u 
menea, și rolul 
tor al Industriei 
ța societății, de 
ce economistul 
Nlcolae Sutzu 
încă în 1840 în 
sa „Notions statistiques 
sur la Moldavie" : „In 
secolul nostru pozitiv.. 
Industria devine condi
ția de existență a na
țiunilor". A existat și 
potențialul uman și 
mai ales, valoroși sa- 
vanți în chimie, P 
Poni, C. Istrati, Gh 
Spacu, Iar procedeu] 
de rafinare a petrolu
lui cu bioxid de sulf, 
inventat de românul 
Edeleanu, era aplicai 
în întreaga lume. Ce a 
împiedicat însă ca toți 
acești factori com-

privită „într-o concep
ție unitară și de lungă 
perspectivă, pornind 
de la condițiile con
crete ale țării, de 
la experiența acumu
lată pe plan inter
național, avînd In ve
dere necesitatea valo
rificării eficiente a re
surselor naturale, pre
cum și participarea 
mai activă a României 
la schimbul de valori 
mondial"

„Constelația Trotușu
lui petrochimic" este 
vlăstarul, în prezent 
matur, al unei astfel de 
concepții constructive, 
în care recunoaștem 
trăsături proprii poli
ticii de luciditate știin
țifică a partidului nos
tru.

„Constelația" reali
zează astăzi 13 la sută
— deci circa o șeptime
— din producția indus
triei chimice, și 46 la 
sută — deci cam jumă
tate — din producția in-

dustrială a județului 
Bacău. Din 1952, cînd 
a fost Inaugurat primul 
șantier al termocentra
lei, și pînă astăzi au 
fost investiți — în con
strucția „platformei" șl 
a orașului — 8,5 miliar
de lei. în mare, cen
trul trotușean înseamnă 
cît Hunedoara acestor 
ani, cu care poate fi 
socotit drept frate gea
măn. Numai că aici, pe 
Trotuș, saltul industri
al a fost mult mal 
brusc șl mai uluitor. O 
spun ca unul ce am cu
noscut nemijlocit dina
mica ambelor orașe. 
La Hunedoara, noul 
combinat apărea, e 
drept, într-un ritm Im
petuos, dar pentru a 
continua o tradiție e- 
xistentă. Aici, pe Va
lea Trotușului, una din 
cele mai moderne și 
mai specifice industrii 
din secolul XX, cum e 
petrochimia, își înălța 
turlele argintii, într-un 
ținut arhaic, populat 
de păstori, plugari și 
tăietori de lemne. Fap
tul reliefează marile 
distanțe sociale și uma
ne ce trebuiau parcurse 
aici — veacuri compri
mate în ani ! — pentru 
crearea unor „noi tra
diții" nu numai în mun
că, dar mai ales în mo
dul de viață al oameni
lor. Cum s-a petrecut 
aceasta constituie o altă 
față a „experienței tro- 
tușene" pe care o vom 
releva mai încolo.

Or, pentru a se li
chida această înapoiere 
seculară, stagnarea Mol
dovei subdezvoltate, 
prin atragerea ei în 
ritmul civilizației mo
derne, au fost amplasate 
aici, în preajma stejaru-

(Continuare 
în pag. a IV-a)

in virtutea prerogativelor 
cu care au fost investite ?

Comitetele de direcție din între
prinderi nu trebuie să piardă nici un 
moment din vedere, în munca lor, 
criteriul eficienței economice. Acesta 
este un imperativ care se desprinde 
cu pregnanță din documentele Con
ferinței Naționale a partidului, din 
lucrările Congresului al X-lea al 
P.C.R. Există, în acest sens, preve
deri exprese in Hotărîrea Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului de Miniștri cu privire 
la înființarea comitetelor de di
recție, care precizează că noile or
gane de conducere colectivă trebuie 
să analizeze periodic activitatea în
treprinderilor, să adopte măsuri pen
tru creșterea eficienței economice, în 
toate domeniile. In ce măsură aceste 
indicații s-au transformat în punc
te cardinale, definitorii ale ac
tivității comitetelor de direcție ? 
Acționează ele ca organe active 
de lucru, care cunosc în orice 
moment „pulsul" întregii activi
tăți, dar, mai ales, au o largă și cla
ră viziune de perspectivă In soluțio
narea problemelor, în contextul inte
reselor generale ale economiei națio
nale ? Aceste întrebări le-am adresat 
unor cadre cu munci de răspundere 
în comitetele de direcție din diverse 
întreprinderi bihorene și sătmărene.

Adeseori, replicile date trădau o 
oarecare surprindere a interlocutori
lor, iar după unele momente de ezita
re insatisfacția și-a lăsat amprentele 
ei dure pe 
zultatele 
activitatea 
recție se 
acordarea ___ .
întreprinderilor se lovește de o oare
care neîncredere în oameni — 
ne-a spus tov ing. Constantin Io- 
nescu, directorul uzinei „înfrățirea" 
din Oradea. Există încă o teamă de 
necunoscut, un cadru strimt de exer
citare a competențelor și inițiativei. 
Din aceste cauze, eficiența muncii

comitetelor de direcție este uneori 
«tînjenită, nu dă rezultatele scontate.

Răspunsuri asemănătoare am pri
mit și din partea altor cadre de 
conducere din întreprinderi — „Unio" 
și „1 Septembrie" din Satu Mare.

De maximă însemnătate pentru efi
ciența activității comitetelor de di
recției. este tematica problematicii 
analizate, izvorîte din cunoașterea 
profundă a realității, « obiectivelor 
curente și de perspectivă, a păreri
lor specialiștilor in domeniul tehnic 
și economic. La IPROFIL Satu Mare, 
bunăoară, s-au discutat, in perioada 
care a trecut de la înființarea corni-

anchetă economică

stibilui“ continuă să reziste h focul
criticii ® Bărăganul
surse de nutrețuri,
zootehniei" nu este

oferă
dar
încă

mari re
„camara
plină

răspunsurile primite. „Re- 
nesatisfăcătoare tncă în 
unor comitete de di- 

explică prin faptul că 
unor atribuții lărgite

tetelor de direcție, circa 20 de pro
bleme, axate în principal pe laturile 
critice, mai slabe ale activității eco
nomice, cum ar fi : aprovizionarea 
tehnico-materială, realizarea investi
țiilor, îmbunătățirea transporturilor 
Interne, creșterea productivității 
muncii. Anallzînd tematica de lucru 
a comitetului de direcție din această 
unitate industrială, am observat o 
oarecare revenire asupra unor teme, 
o reluare a lor după 4—5 luni, „Nu 
este vorba de altceva decît de Insis
tența comitetului de direcție asupra 
rezolvării problemelor majore ale 
activității Întreprinderii", preciza 
tov. Ivan lanaciovici, directorul ad
junct al întreprinderii.

Și metoda de lucru nu a fost rea. 
Comitetul de direcție al aces
tei întreprinderi a Ministerului 
Economiei Forestiere s-a dovedit a 
fi un factor dinamizator al întregii

activități a colectivului. Aici sînt con
sultați specialiști, aici este auzit cu- 
vîntul competent al muncitorilor, aici 
s-a trecut la o individualizare a răs
punderii membrilor comitetului de 
direcție. Este clar, deci, izvorul revi
rimentului care s-a făcut simțit 
•în toate sectoarele de activitate 
a întreprinderii, după înființa
rea comitetului de direcție în
treprinderea sâtmăreană se pre
zintă, lună de lună, cu toți indi
catorii de plan realizați, cu un sistem 
de transporturi interne raționalizat, 
consemnînd o calitate a produselor 
mult îmbunătățită. Elocvent este, de 
asemenea, și faptul că la dezbaterea 
cifrelor de plan pe anul 1970 în co
mitetul de direcție s-a luat hotărîrea 
să se majoreze planul la export cu 35 
la sută, întreprinderea ajungînd să 
livreze pe piața externă peste 80 la 
sută din producția de mobilă. Temei
nic fundamentată și avînd argumen
tul practic cel mai puternic — cali
tatea bună a producției — hotărîrea 
comitetului de direcție, de a desface 
la export cît mai multe din sorti
mentele fabricate, a primit și girul 
organului de resort din ministerul 
amintit.

Multe lucruri bune s-ar putea 
spune și despre activitatea altor co
mitete de direcție, cum ar fi cel de 
la fabrica de confecții „Mondiala" 
Satu Mare și Uzina de alumină din 
Oradea, unde din capul locului s-a 
considerat că aceste organe de con
ducere colectivă au posibilități lăr- 
igite de cuprindere și rezolvare a 
multiplelor probleme ale activității 
economice, de investigare și fructi-

T e I e g r a e
Tovarășului TON DUC THANG
Președintele Republicii Democrate Vietnam

HANOI
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinta 

al Republicii Democrate Vietnam, în numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, 
vă adresez cele mai calde felicitări și urări de succese.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
frățească dintre partidele și țările noastre se vor adînci și dezvolta 
continuu, în interesul ambelor popoare, al unității țărilor socialiste, al 
cauzei păcii și socialismului.

Vă asigurăm că poporul român va acorda și în viitor întregul său 
sprijin internaționalist luptei drepte duse de eroicul popor vietnamez 
pentru apărarea libertății șl independenței patriei sale, pînă la victoria 
deplină împotriva imperialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN NEPAL t

Viorel SALĂGEAN 
Aurel POP

(Continuare în pag. a IV-a)

Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la crearea Partidului Comu
nist din Nepal, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă 
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Aprovizionarea populației cu combustibil a făcut obiec
tul mai multor articole publicate în ultimele luni de 
ziarul nostru. Era de așteptat ca forurile de resort — 
Ministerul Comerțului Interior și consiliile populare ju
dețene — să analizeze lucrurile cu seriozitate și, dînd 
curs îndreptățitelor cereri ale cetățenilor, să ia măsuri 
care să asigure înlăturarea deficiențelor. S-a întimplat 
așa? Răspunsul este categoric: Nu! Dovada cea mâi 
concludentă o constituie numeroasele sesizări ce continuă 
să sosească la redacția ziarului nostru. Publicăm în cele 
ce urmează cîteva dintre ele, oferind astfel factorilor 
răspunzători de acest domeniu al deservirii posibilitatea 
de a cunoaște adevărata „eficiență" a promisiunilor făcute 
presei și cetățenilor.

Un chef
„la înălțime1C4

Ion Bulduș, sosit in stațiunea 
Sovata ca musafir pentru o zi- 
două, s-a gindit că n-ar fi rău 
să tragă un chef de pomină. 
A ales cabana Tivoli, situată la 
peste 520 m. altitudine. Pină aici 
nimic deosebit. Năstrușnic a 
fost doar efectul acestui chef, 
cind, de la ora 1 noaptea, o 
vilă întreagă a trebuit să su
porte toanele dumisale care clă
tinau lămpile și tavanul. Lovitu
rile in ușile nevinovate și discu
țiile „tari" din camera nr. 12 (vila 
7) au durat, exasperant, pină di
mineața. Cineva a fost tentat 
să reclame, la conducerea sta
țiunii, purtarea musafirului care 
a stinjenit pe cei veniți la odihnă 
sau in tratament. Dar s-a con
vins că n-avea rost. La chef 
participaseră și „persoane mar
cante" din conducerea stațiunii. 
Ce vreți, Ion Bulduș ar fi, zi- 
ce-se, director adjunct in Mi
nisterul Industriei Alimentare. 
Tot ce se poate. Dar nu înțe
legem de ce, făctnd un chef la 
„înălțime" (520 m I) s-a cobo- 
rit atita...

Cine face
ca ei...

Din verificările recent efec
tuate la abatorul din Giurgiu au I 
reieșit unele aspecte, negative :

I nerespectarea prevederilor le- I 
gale de recepționare și sacrifica- ,

I, re a animalelor, evidență haoti-
I că ș.a. Pe lîngă faptul că, în a- | 

cest fel, se îngreuna foarte mult 
urmărirea rezultatelor, se crea 
șl posibilitatea acoperirii unor

I pagube. Situația era cunoscută 
de inginerul șef Constantin Cer- I 
nat și de șeful serviciului pro
ducție, ing. Gheorghe Apostol, I 
de la Industria Cărnii Ilfov (de « 
care aparține abatorul). Dar, 
deși sesizați, dumnealor au pre- | 
ferat să închidă ochii. Ba mal 
mult, atunci cînd la abator s-a 
ivit o pagubă bănească, tot ei I 
au dispus diminuarea responsa- I 
bilității celor vinovați cu... 4700 ■ 
de lei. Măsură absolut nejustifi- I 
cată. Drept pentru care, tn ur- I 
ma verificării mai sus amintite, . 
direcția controlului financiar din I 
Ministerul Industriei Alimentare I 
a propus stabilirea răspunderii ' 
materiale de 4 700 lei tn sarcina 
celor doi ingineri. O măsură 
justă. Și, mal ales, curativă. 1

Dispariții
misterioase
S-a subliniat, nu o dată, grija 

eu care trebuie păstrate impri
matele cu regim special. Există 
și indicații cu privire la minui- 
rea lor. Cu toate acestea, numai 
la cooperativa meșteșugărească 
„Unirea" din Bistrița au dispă
rui... 66 boniere și chitanțiere, 
care au ajuns — nu se știe cum 
— in miinile mai multor gestio
nari ai cooperativei. Nu mai este 
cazul să subliniem ce posibili
tăți de păgubire a statului (șl 
clienților) s-au creat in felul a- 
cesta. Cert este că organele fi
nanciare ale cooperativei sint 
tn alertă pentru descoperirea 
bonierelor neinregistrate. Ope
rațiune destul de dificilă (acum) 
și lesne de evitat (mai înainte) 
dacă în munca de mânuire a 
imprimatelor, s-ar fi... imprimat 
mai multă atenție. Vom vedea 
ce va scoate la iveală ancheta. 
Deocamdată, cooperativa s-a a- 
les cu învățămintele. Mintea cea 
de pe urmă.

Prevederile documentelor Congre
sului al X-lea al P.C.R., menite să 
lărgească cadrul participării maselor 
la soluționarea treburilor obștești, 
conferă democratismului societății 
noastre conținutul concret al răs
punderii colective față de destinele 
patriei, conștiința existenței unei 
strînse legături cauzale între gradul 
de participare a membrilor societă
ții la conducerea statului și ritmul 
progresului social în ansamblul său 
Cu atît mai mult crește în aceste 
condiții responsabilitatea socială a 
comuniștilor.

Ideea necesității perfecționării 
necontenite a conducerii întregii 
vieți economice și sociale, care stră
bate documentele Congresului, are 
profunde implicații pentru fiecare 
membru de partid, al cărui loc de 
frunte în activitatea socială trebuie 
să devină mai plin de responsabili
tate și competență. In lumina aces 
tei sarcini de mare importanță, co
mitetul județean de partid, conti- 
nuînd și îmbogățind o serie de ini
țiative din ultima' perioadă, este 
preocupat »ă găsească cele mai 
bune căi și metode de activizare a 
masei membrilor de partid, pentru 
ca, pretutindeni, tn organizațiile de 
bază, fiecare comunist să se simtă 
răspunzător pentru hotărîrile care 
se elaborează, coautor al progresu
lui in toate domeniile de activitate. 
Cît de mare este însemnătatea a- 
cestui fapt ne-a demonstrat-o, nu o 
dată, practica, viața de zi cu zi, 
care a dovedit că în fața voinței 
unite a comuniștilor nu există sta
vilă de netrecut.

Se poate spune, pe drept cuvînt, 
că inițiativa, spiritul creator, dina
mismul constituie cartea de vizită a 
comuniștilor. Nu de mult, activita
tea economică din județ a consem
nat un succes important: la Șantie
rul naval Constanța a fost lansat la 
apă primul cargou construit aici 
Evenimentul a fost însă precedat de 
o activitate intensă care a solicitat 
din plin tenacitatea și perseverența 
comuniștilor. Inexistența unei cale 
de lansare crea complicații cu apre
ciabile efecte negative, printre care 
cel mai important — tntîrzierea în
săși a lansării. Organizația de partid 
de pe șantier a Întreprins atunci un 
larg schimb de păreri, care s-a sol
dat cu apariția inițiativei de a se 
construi o instalație specială de lan
sare. Ideea aceasta a devenit apoi 
obiectiv concret al eforturilor tutu
ror comuniștilor, al întregului colec
tiv al șantierului. S-a lucrat intens. 
In mal puțin de șase luni construi
rea instalației s-a tncheiat, iar utili
zarea ei a avut o eficiență econo
mică de peste 2,5 milioane lei, re- 
prezentîna micșorarea volumului 
cheltuielilor Întregii operațiuni de 
construire șl lansare a cargoului.
'Din activitatea practică am putut 

observa deseori că inițiativa nu este 
un fapt singular tn viața unui co
lectiv, că o inițiativă naște alte ini
țiative. Totul depinde de felul în 
care este stimulată gindirea comu
niștilor, dorința de înnoire, intere
sul pentru progres. Iată’ un exemplu 
din viața comuniștilor care lucrează 
la sistemul de irigații Carasu, unde 
s-au dat tn folosință, cu două luni 
mai devreme, 24 000 ha irigate. Acest 
succes are la temelie un lung șir de 
inițiative ale organizațiilor de partid 
din sistemul de irigații, preocupate 
să grăbească lucrările, să dea pro
ducției agricole un ajutor cît mai 
rapid și substanțial. Din această 
preocupare a organizațiilor de par
tid a apărut ideea dării tn folosință 
parțială a unor suprafețe. Evident, 
eficiența economică a acestei iniția
tive, care, plecînd de la comuniști, 
s-a bucurat de aportul larg al tutu
ror membrilor colectivelor de aici, 
este considerabilă și va crește ne
contenit.

Biroul comitetului județean de 
partid, analiztnd, în repetate rînduri, 
munca de partid din unitățile indus
triale, problemele creșterii rolului 
organizațiilor de partid de cataliza
tor a ceea ce este valoros In colec
tiv, de polarizator al ideilor înain
tate, al energiilor celor ce muncesc, 
de factor de declanșare a inițiative
lor, a căutat să extindă și să gene
ralizeze metodele 
înaltă eficiență în 
cetățenească acel 
dialog, de schimb 
care nu se poate 
simbioza între membrii de partid și

care au cea mai 
acest sens, să în- 
climat rodnic, de 
de opinii, fără de 
realiza fuziunea,

Petre IONESCU, 
prim-secretar al comitetului județean 

Constanța al P.C.R.

nemembrii de partid, a cărei impor
tanță este atît de grăitor subliniată 
în documentele Congresului al X-Iea 
Printre acțiunile de mai mare am
ploare, inițiate tn ultimul timp, se 
numără ședințele și dezbaterile or
ganizate în organizațiile de partid de 
la sate pentru extinderea unor ini
țiative valoroase în domeniul zooteh
niei. Sintem preocupați astfel să 
creăm un cadru prielnic de circula
ție a inițiativei, pentru ca, prin in
termediul organizațiilor de partid, 
comuniștii să comunice tntre ei la 
proporții ample. Această circulație 
de inițiative a făcut posibil ca or-

deseori 
cauzele 
lucruri

ganizațiile de parțid din portul Con
stanța să mobilizeze toate energiile 
colectivului la îmbunătățirea trafi
cului portuar, prin scurtarea stațio
nării navelor, a termenelor de exe
cutare a digurilor de adăpostire, ceea 
ce a creat condiții ca pînă la sfîrși- 
tul anului acesta să fie dată în fo
losință încă o capacitate de 6 500 000 
de tone trafic anual. După cum, cu
noașterea aprofundată a sarcinilor 
trasate de partid, a posibilităților și 
rezervelor existente la fiecare loc de 
muncă, s-a concretizat în ampla ac
țiune a comuniștilor și a întregului 
colectiv de la Fabrica de ciment 
Medgidia, în scopul depășirii capa
cității de producție proiectate, obiec
tiv pe deplin realizat.

Documentele Congresului al X-lea 
al P.C.R., ridicînd la cote superioare 
problema responsabilității comunis
tului, însoțesc acest deziderat de 
sarcina firească a lărgirii orizontu
lui său politic, profesional, cetățe
nesc — temelia creșterii conștiinței 
sale — a înțelegerii poziției pe care 
trebuie să o ocupe in societate. Ati
tudinea combativă în toate domeniile 
construcției socialiste, potrivnică 
practicilor învechite, mentalităților 
anchilozate, răminerilor în urmă, 
automulțumirii, inerției, trebuie să 
fie un mod de a acționa specific 
fiecărui comunist, o trăsătură defi
nitorie a sa, izvorîtă din profunzi
mea convingerilor sale partinice. 
Preocuparea noastră, a comitetului 
județean de partid, a biroului săli

este, de altfel, să întărim în toate 
organizațiile de partid conștiința că 
nu există comuniști care, în lumi
na politicii partidului, trebuie să ac
ționeze din proprie inițiativă — și 
comuniști care au doar menirea să 
aștepte „indicații", „sarcini", „im
pulsuri" etc. Deseori prețul așteptă
rii impulsurilor nu este de loc ne
glijabil. Practica așteptării confir
mărilor și îndemnurilor din partea 
forurilor superioare, a tergiversării 
aplicării diverselor măsuri judicios 
stabilite. Intrată în obișnuința mun
cii inginerului-șef al Fabricii de ci
ment din Cernavodă, a dus la apa
riția unor neajunsuri în îndeplinirea 
planului de livrări al întreprinderii 
șl respectarea calității producției 
In pierderi materiale, tn dificultăți 
în domeniul aprovizionării popu
lației s-au convertit și lipsa de cu
raj ș! Inițiativă a directorului între
prinderii comerciale de stat „Me- 
talo-Chimice“, care, tn locul con
fruntării deschise cu greutățile, spre 
a le înlătura, le „explică" 
tifică".

Din activitatea noastră, 
ne convingem că printre 
care generează stări de
negative, care împiedică înlăturarea 
rapidă a unor neajunsuri, un loc im
portant tl ocupă lipsa intervenției 
hotărîte și generalizate a organiza
țiilor de partid, faptul că, dintr-o 
înțelegere îngustă a exercitării ro
lului conducător al partidului Ia un 
loc sau altul de muncă, înfăptuirea 
acestei misiuni cu efect hotărîtor se 
reduce doar la activitatea secreta
rului organizației de partid, a mem
brilor biroului. Așa se întîmplă, de 
exemplu, la comitetele de partid de 
la I.M A. „23 August" și I.A.S. Co- 
badin, ai căror secretari nu-și 
canalizează experiența, cunoștințele 
în direcția mobilizării tuturor mem
brilor comitetelor, ai organizațiilor 
de bază lâ elaborarea și înfăptuirea 
hotărîrilor partidului, a propriilor 
măsuri.

Sîntem, de aceea, convinși că tre
buie să depunem eforturi mult mai 
susținute tn acest domeniu, începînd 
de la stimularea creșterii spiritului 
de inițiativă, răspundere și combati
vitate al membrilor comitetului ju
dețean de partid, al activului său. 
pînă la organizațiile de bază din 
locurile de muncă cele mai îndepăr
tate.

Evident, aceasta solicită îmbu
nătățirea stilului de muncă al 
comitetului județean de partid 
In îndrumarea și conducerea or
ganizațiilor de bază, acordarea 
unul sprijin mai .substanțial co
mitetelor de partid, birourilor or
ganizațiilor de bază, activiștilor de 
partid spre a se perfecționa, spre a 
învăța și aprofunda știința șl arta 
conducerii.

„Rezistența- la critică a 
„Combustibilului* mi se 
pare a fi cu adevărat unică, 
ne scrie Alexandrina Io- 
nescu din București, strada 
Caloianului nr. 31, sectorul 
4. îmi aduc aminte că, ani 
tn șir, această întreprin
dere își justifica în public 
harababura și anomaliile 
din activitatea sa, dînd vina 
pe cetățenii care nu ve
neau, chipurile, să-și ridice 
lemnele în lunile de vară. 
Anul acesta numeroși cetă
țeni s-au prezentat la de
pozite aproape îndată după 
ieșirea din iarnă și — așa 
cum se arăta și într-unul 
din articolele publicate în 
ziar — au găsit aici aceeași 
harababură, aceleași men
talități și practici antico- 
merciale, același dispreț 
față de om. Cine e de vină? 
Probabil tot cetățenii. Nu 
știu ce-a mai putut inventa 
„Combustibilul1 
de scuze după 
s-au publicat, 
sorile pe care 
și le primește 
văd că, pînă r ____
nici una dintre cele mai 
elementare reguli de co
merț n-a reușit să treacă 
pragul depozitelor sale. 
Plătești lemnele vara, dar 
ești „programat" să le pri
mești eșalonat iarna 1 Vrei 
să știi pe ce dai banii, ți 
se spune că asta nu e 
treaba ta I Așa stau lucru
rile la depozitul de lemne 
Vitan. Am plătit aici lem
nele acum trei luni, dar 
nici pînă tn prezent nu 
le-am primit. în aceeași 
situație, sînt și mulți alți 
vecini de pe strada mea. 
Unora, e drept, li s-au 
adus repede lemne bune, 
cărbuni aleși. Aceștia sînt 
însă puțini și au „mișcat 
din urechi" față de indi
vizii care pretind fără jenă 
cîte 200 lei pentru o astfel 
de treabă. Mă întreb pînă 
cînd are de gînd conduce
rea acestei întreprinderi să 
tolereze o astfel de situație ? 
S-a sugerat punerea el 
puțin „pe jăratec". Oaro 
nici acest procedeu nu este 
eficace sau încă n-a fost 
încercat 7 De ce întîrziați, 
tovarăși de la Consiliul 
popular al municipiului 
București să-I aplicați ?“

„respectarea cu strictețe a 
livrării mărfurilor tn ordi
nea încasărilor" și de lua
rea unor măsuri pentru o 
eventuală scurtare a terme
nelor, Atît. Despre celelalte 
aspecte sesizate de cetă
țeni — calitatea proastă a

X (Oare nu se poate fâce 
chiar nimic pentru curma
rea practicilor anticomer- 
ciale și a deficiențelor cro
nice din acest sector al 
comerțului ? Sînt toate a- 
cestea — cum ni se dă a 
Înțelege — o fatalitate cu 
care trebuie să ne împă
căm la infinit ? Să luăm, 
bunăoară, practica — după 
mine de-a dreptul inadmi
sibilă — a vînzării prafului 
tn loc de cărbune. Majori
tatea cetățenilor după ce 
plătesc acești așa-ziși căr
buni, ti lasă în depozit, 
pentru că și cei ce-i vînd 
știu că n-avem ce face cu 
ei. Nu e greu să ne Închi
puim cîte nemulțumiri 
naște o asemenea situație,

păcate, prin forța și tn vir
tutea inerției, — ele nu sa 
pot realiza Singura forță 
de care este nevoie pentru 
aceasta este aceea a ini
țiativei și răspunderii pa 
care o implică o asemenea 
problemă de larg intere» 
cetățenesc.

53^

continuă
“ în materie 
articolele ce 
după scri- 

: le-a primit 
i mereu, dar 

tn prezent.

Tn urma mai multor se
sizări asemănătoare, între
prinderea „Combustibilul" 
București, Direcția gene
rală comercială din cadrul 
Consiliului popular muni
cipal și Ministerul Comer
țului Interior au trimis re
dacției ctteva răspunsuri 
care, tn esență, tși propun 
să-i asigure pe cetățeni de

Căutați
după stive

La peste 300 000 de lei se ridl- 
tă valoarea elemenților de calo
rifer livrați, anul acesta, de că
tre UREMOAS București, șan
tierului de instalații aparținînd 
Trustului de construcții și Mon
taje Prahova — și restituiți fur
nizorului din cauza fisurilor de 
fabricație In loc ca defectele să 
fie descoperite de „controlul de 
calitate" al uzinei producătoare 
(există oare acest control ?) mar
fa este plimbată pînă la Ploiești 
pentru ca această operație s-o 
facă beneficiarul. Desigur, trus
tul de la Ploiești și-a reprimit 
valoarea produselor restituite — 
așa cum se va proceda, probabil 
și cu cele tn curs de expediere, 
de asemenea, cu defecte (vezj 
fotografia alăturată). O analiză 
la fața locului se impune. La a- 
tîția elemenți sînt — sperăm ! — 
suficiente... elemente s-o justi-

Scînteii"

Rubricd redactată de i
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților

Pietonii care au trecut 
ieri prin fața casei mele au 
rămas oarecum contrariați. 
Pe poartă au văzut scris : 
„Închis pentru inventar". 
De la balcon am auzit ți 
niște comentarii.

„Ce naiba inventariază 
ăsta ?“.

„Poate l-o fi închis pe 
el pentru vre-un inventar".

Mă rog, au fost foarte 
multe presupuneri. Dar 
realitatea este alta. Am fă
cut intr-adevăr inventarul 
foiletoanelor mele. Rezu
matul : 38,5 din ele nu trag 
in piept, au avut efect ime
diat. 32,4 la sută s-au luat 
măsuri cu întirziere. Restul 
pină la sută la sută eu am 
scris, eu am auzit. Nemul
țumit profund de rezultat 
mi-am pus întrebarea : Voi 
putea eu intra in posteri
tate numai cu 38,5 la sută? 
Puțin. In aceeași clipă mi-a 
venit ideea să intru in pos
teritate altfel. Să ridic un 
edificiu. Să fac un bloc- 
house de 147 de etaje plus 
subsolurile. Adică ceva care 
să rămină după mine. Și 
m-am pus pe lucru. Am fă
cut o astfel de clădire.

In ziua inaugurării edifi
ciului am invitat repre
zentanți ai mai multor mi
nistere. Și au venit. Toți, 
dar absolut toți, au rămas 
mai mult decit pur și sim
plu uimiți.

— Un bloc cu 147 de e- 
taje, la noi ? ! Imposibil I 
Nu cred să fi putut rezista 
fundația...

— După cum vedeți, pă
mântul nostru rabdă orice, 
dar numai pină la o adică.

— Cum ai reușit să-l con
struiești fără autorizație, 
fără...?

— Am închis terenul de 
jur împrejur cu rogojini și

să reziste

criticii
• ®

dar și cîte posibilități de 
afaceri nu se ivesc pentru 
cei ce „vînd" mereu, de zeci 
de ori, același și același 
praf de cărbuni I

Este bine cunoscut că. In 
comparație cu lemnul, căr
bunii au o putere calorică 
mai mare. Acest fapt ar 
putea ușura extinderea uti
lizării lor. Pentru aceasta 
însă este nevoie să se pună 
la dispoziția cetățenilor pe 
de o parte cărbuni, nu praf, 
iar pe de altă parte diverse 
tipuri de sobe pentru arde
rea lor, sobe speciale pen
tru Încălziri centrale pe a- 
partament care să funcțio
neze pe bază de cărbuni, 
sau pe bază de combustibili 
lichizi. După cum se vede, 
sînt lucruri simple, dar din

La depozitul de lemne din 
Fetești, ne comunică Vasile 
Cucu, erau înscriși pînă 
zilele trecute peste 1 500 de 
oameni pentru a-și cum
păra lemnele necesare pen
tru iarnă. Pe această listă, 
care crește mereu, figurez 
Înscris la numărul curent 
888. Deocamdată Insă nu 
întrevăd nici un fel da 
perspective pentru a ajunge 
In posesia lemnelor. Oa
menii vin zilnic Ia depozit 
și se întorc acasă fără nici 
un rezultat. Unii fac aceste 
drumuri de aproape două 
luni de zile. Depozitul geme 
de lemne, dar nu se vinde 
nimic. M-am întrebat și eu, 
ca și atîția alții, ce se în- 
tîmplă, de ce tocmai acum, 
în ajunul sezonului frigu
ros, depozitul și-a încetat 
practic activitatea. Motivul, 
oricît de absurd vi s-ar 
părea, este în realitate ctt 
se poate de simplu : depo
zitul este plin de lemne, 
dar n-are nici un kilogram 
de cărbuni. Și dacă nu are 
cărbuni, responsabilul Ion 
Morțiș stă cu brațele 
încrucișate, pentru că nu 
vinde nici lemne. Așa se 
face că, la ora actua
lă, majoritatea populației 
din Fetești a fost pusă 
în situația de a nu-și 
putea ridica lemnele. 
Probabil, ni se vor crea 
condiții să facem acest 
lucru la iarnă, pe ger și 
viscol, cînd vom găsi tn 
depozit de toate : și lemne, 
și cărbuni, și înțelegere I 
I-am sugerat șefului de 
depozit, dată fiind această 
situație de care cetățenii 
în nici un caz nu se fao 
vinovați, să treacă imediat 
la distribuirea lemnelor 
tuturor celor ce achită 
acum șt cărbuni, urmînd 
ca aceștia să fie ridicați 
ulterior, pe măsură ce so
sesc în depozit. Parcă am 
fi vorbit cu pămîntul 1 O 
mai crasă nepăsare față de 
îndeplinirea obligațiilor de 
serviciu, o mai mare bat
jocură față de cetățeni 
n-am putut vedea. Mă mir 
Insă ce fac cei ce răspund 
direct de acest depozit, ce 
face direcția comercială ju
dețeană. Cum se tmpacă 
aceste organe cu faptul că, 
de atîta vreme, din pricina 
cine știe cărui incapabil, 
(și ar fi bine ca acesta să 
fie știut,) aprovizionarea 
cu combustibil a unui în
treg oraș este complet pa
ralizată.

serviciilor, atitudinile ne- 
permise ale unor șefi de 
depozite, afacerile și prac
ticile necinstite din aceste 
unități — absolut nici un 
cuvințel I Dar să vedem, 
pe scurt, cît temei trebuie 
să punem și pe promisiu
nile referitoare la respec
tarea sau scurtarea terme
nelor. Cităm spre edificare 
cîteva cazuri din scrisorile 
sosite după aceste răspun
suri.

Constantin Fătu, str. bu- 
căești 50,-sectorul 7 : „M-am 
prezentat la depozitul 103 
cu bonul nr. 865583 achitat 
la 1 iulie și mi s-a spus 
că lemnele mi s-au livrat 
la 4 septembrie. I-am de
monstrat responsabilului că 
nu e adevărat și i-am ce
rut să-mi explice cauzele 
acestei nereguli. A refuzat 
orice explicație. Mi-a spus 
să mai trec pe la depozit 
peste cîteva zile". Constan
tin Rădulescu, str. Echinoț, 
nr. 2, sectorul 5 : „Pro
gramarea făcută de de
pozitul din str. Doina • . . p-r-r------- — •——v
nr„ 9 mka expirat de 22 
d? zile.t'sSra dus soția să 
vadă de ce nu mai trimit 
lemnele. I s-a spus să 
meargă acasă că ei le tri
mit cînd vor ei șl din care 
vor ei. Nu s-au dezmințit I*

Publiclnd scrisorile de mai sus, ne simțim datori să 
«tragem atenția Ministerului Comerțului Interior, consi
liilor populare județene, precum și întreprinderilor fores
tiere furnizoare de lemne de foc, că n-am epuizat nici 
pe departe deficiențele ce tronează și pe alocuri, s-au 
amplificat In acest domeniu al deservirii. E de la'sine 
înțeles^ că, în prezent, cînd, depozitele de lemne cunosc 
ic*---- 7” ■■^*"‘.’5*^;)?^*. prciumiaenisă se ia măsuri energice .pentru înlăturarea tuturor pie
dicilor și obstacolelor întîmpinato de cetățeni în procu» 
rarea combustibilului.

Aspect din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej

„Am citit și eu cu deose
bit interes cele două an
chete publicate tn „Scîn- 
teia“ tn legătură cu ano
maliile — semnalate de a- 
tîția ani fără succes de că
tre cetățeni — tn domeniul 
aprovizionării populației cu 
combustibil — spune tn 
scrisoarea sa Alexandru 
Vaida din Brașov. Mărturi
sesc că. pină nu de mult, 
nutream convingerea că, în 
sfîrșit, a venit timpul ca 
și tn acest sector lucrurile 
să fie puse la punct. Cu 
acest gînd m-am adresat 
apoi organelor locale, ofe- 
rindu-le spre studiu ctteva 
propuneri. Răspunsurile 
primite Insă m-au decepțio
nat : „Ce să facem ? Astea-s 
dispozițiile : nu vă putem 
da alte lemne sau alți căr
buni. Vă dăm ce ni se dă 
și nouă !“ După asemenea 
replici, mi-am dat seama 
nu numai de faptul că în 
comerțul cu lemne, tn ciuda 
atîtor critici, nu s-a produs 
nici o schimbare, ci și de 
deșertăciunea speranțelor 
noastre tn această privință 
attta timp cît vom avea 
de-a face cu oameni care 
parcă vorbesc o altă limbă.

teatre
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : 

O scrisoare pierdută — 20, (sala Studio) : Năpasta — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd 

Schitu Măgureanu) : Viteazul — 20. (sala din str. Alex 
Sahia) : Tandrețe și abjecție — 20.

• Teatrul Mic : Carlota — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei) • 

Punguța cu doi bani — 17.

am pus o firmă : „Șantier 
147-S.R.A.C.D.M.F ,O.R.D.- 
P.T.S.D.T.".

— De unde ai avut ma
teriale 7 La unele șantiere 
sintem deficitari. Nu le pu
tem repartiza nici șantiere
lor de primă urgență.

legată la ochi. M-am așezat 
la pîndă. Constantin Stroe, 
fierar-betonist, mi-a și pi
cat in plasă. Cu aproape un 
vagon de fier-beton. 1 
l-am luat, i-am. mulțumit, 
dar mai aveam nevoie și de 
ciment.

— Ca să-mi acopăr ne
cesarul, m-am dus prima 
dată la cooperativa „Deser- 
virea"-Ploiești. Știam din 
auzite că gestionarul de aici, 
Constantin Plopeanu, nu 
prea crapă de cinste și nici 
nu-și pune ventuze din

I

*

cinema y

La nord prin nord-vest : SALA PALATULUI 
de bilete 3003) — 19,45, PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 
FESTIVAL — 8,30 ; 11,30 : 14,30 ; 17.30 : 20,30, la 
dină — 19.
• Angelica șl sultanul : REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15.30 ; 18 ; 20,30,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, '
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,5 ; 18,30 ; 20,45, STADIONUL 
DINAMO — 19, ARENELE ROMANE — 19,30.
• Omul care valora miliarde : LUCEAFĂRUL
11,15 ; 13,30 ; ----- ----- -------
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9 ; 11.15 ;
16 ; 18,30 ; 21, GRADINA DOINA — 19,30.
• Omul cu ordin de repartiție : VICTORIA — 8,39 
10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
•

(seria 
m ; 21, 

gră-

MO-

--------------------- 9 ;
16 ; 18,30 ; 20,45, FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; “ . -. _ -- -- w 3() .

ționat de la el și niște 
scinduri, și cuie. Din cuiele 
pe care i le-am confiscat 
i-am lăsat și lui citeva să 
și le bată In pantofi. Acum 
am tablă galvanizată și co
sitor și fier vinclu, supra- 
normativ. Pentru că, cu a-

Cum am ridicat un
blochouse cu 147 de etaje

foileton d© Micuță TÂNASE

— Intrebați-mă mai bine 
ce înseamnă Șantier 147 
S.R.A.C.D. etc.

— Ce înseamnă ?
— Se Ridică Această Clă

dire Din Materiale Furate 
Ori Risipite De Pe Toate 
Șantierele ■ - •
prescurtat, 
mai sus.

— Chiar 
tiere ?

— Inchipuiți-vă că da. De 
pildă, pe la etajul 130 și 
ceva am rămas fără fier 
beton. Știam că pe Șantie
rul I.S.C.M.-Brazi-Ploiești 
nu există un control ca lu
mea. Știam că paza e cam

Din Țară... 
cum am

se fură pe

Deci 
spus

sân

— Dacă veneai la noi să 
ne ceri, nu-ți dădearrț.

— Știu, se procura greu. 
De aia nici n-am îndrăznit 
Știind că și la T.R.C. gru
pul l-Ploiești e o pază tot 
atît de eficace, m-am de
plasat pină acolo. Chiar in 
ziua aia am făcut rost de 
ciment. I-am luat sacii cu 
ciment lui Ion Toader, ■ zi
dar pe acest șantier, i-am 
luat sacii cu ciment ce in
tenționa să-i „mărite"... La 
o construcție ca asta, am a- 
vut nevoie și de tablă gal
vanizată, de cositor, de fief 
vinclu, dulapi...

— Și de astea ai făcut 
rost 7 Cum ?

cauza asta. Am făcut rost 
(adică l-am .prins furind) 
de citeva suluri de tablă 
galvanizată și multe kilo
grame de cositor. Nu-mi 
erau suficiente cantitățile 
„procurate". Am dat goană 
la l.O.C.R.-Ploiești... Prin- 
zîndu-l pe Dumitru Teodo- 
rescu, șef de echipă la ti
nichigii (cu multe, foarte 
multe antecedente penale, 
dar incă nevindecat) in fla
grant delict de sustragere 
de materiale, ce îmi erau 
necesare, mi-am făcut „pli
nul". In afară de tablă gal
vanizată, am mai achizi-

ceeași ocazie, l-am prins și 
pe Nicolae Duțescu, 
t.R.C.R.-Ploiești, (am 
mas surprins, știam 
LR.C.R.-uri nu se 
„imprumutind". tot 
lirtvn io nayrt.

de la 
ră- 

că la 
fură) 

din 
lipsă de pază, cantități de 
tablă, țeavă, fier vinclu...

— Nu înțelegem, cum ai 
reușit să faci acestui bloc 
instalații electrice. Materi
alele, unele dintre ele sint 
dirijate.

— Aici, ce-i drept, ml-a 
fost mai greu. Dar m-am 
descurcat. Tot din risipă și 
distrugeri. Le-am 
cele distruse din 
și le-am reparat, 
două etaje le-am

strîns pe 
neatenție 
Ultimele 
„electri-

ficat" cu ajutorul achizito
rului Constantin Zahara- 
chescu, de la IPRODCOP- 
Ploiești. I le-am luat din 
brațe, tocmai cind vroia să 
le facă bani...

— El de unde le' avea 7
— Le sustrăsese de la 

întreprindere.
— Dar paza 7
— Nu era in priză... Poate 

vă interesează și altceva? A- 
dică, de unde am făcut rost 
de brațe de muncă. Vă răs
pund. Am construit acest 
bloc cu „nemotivatele" de 
pe toate șantierele...

Invitații mei, reprezentan
ții citorva ministere, s-au 
uitat uimiți la construcție 
și in momentul cînd tocmai 
ceream foarfecă să tai pan
glica pentru a vizita îm
preună cu ei interiorul, 
mi-au căzut in genunchi șl 
m-au rugat in cor :

— Dărimă-l ! Te Implo
răm I Vom lua toate măsu
rile să nu se mai intimple 
așa ceva. Vom întări paza 
pe șantiere. Vom fi cu o- 
chii tn patru in legături 
cu risipa, cu distrugerea de 
materiale Te rugăm I Dacă 
se aude cumva in ministere 
că ai construit un bloc cu 
147 de etaje... ne pierdem 
citeva dintre picioarele sca
unelor.

— Nu pot, dragii mei I Nu 
pot să-l dărîm. Sînt in în
trecere cu Ștefan cel Mare. 
Vreau să fac cel puțin 48 
de astfel de clădiri. Cu una 
mai mult decît el. Și, pe 
urmă, pot să mor liniștit...

După mine, după mintea 
mea, pot pierde întrecerea 
numai dacă...

Dar, am tăcut. Ar fi în
semnat s-aduc din nou în 
discuție problema cu picioa
rele scaunelor... Și cum sini 
băiat delicat.-
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My fair lady : CENTRAL — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20. 
Vera Cruz : LUMINA — 9,16—16.30 tn continuare. 
Discuție bărbătească : LUMINA — 18,45 ; 20.45. 
Program pentru copil : DOINA — 9—10.
VIrsta Ingrată : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ;• _ __  —.... . __  . .

20.30. GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cînd voi fl mort șl livid : UNION — 14,30 ;
18.30 ; 20,30.
• Totul pentru rîs (dimineața) ; Săgeata cosmică ; Pro
fetul ; Natali ; Moleculele vieții ; Fata babei șl fata 
moșului ; S-a rupt (după masă) : TIMPURI NOI - 
9—21 în continuare
• Un glonte pentru general : GRIVITA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA - 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, TOMIS — 9 : 11.15 ; ; 15,45 : 18 :
20,15, la grădină — 19,15.
• O chestiune de onoare : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15 ; 17,45 ; 20, VITAN — 15,30 ; 18, la gră
dină — 19.30. RAHOVA — 15,30 ; 18, la grădină —
19.30.
• Tinerețe fără bătrînețe : BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
• Omul momentului : DACIA — 8,45—20,45 în conti
nuare ; GRĂDINA 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 In 
continuare ; 18 ; 20,15, la grădină — 19,30.
A Neîmblînzlta Angelica : UNIREA — 15,30 ; 18, MO
ȘILOR — 16,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 19,30.
e Contesa Cosei : LIRA — 15,30 ; 19, la grădină — 80.
• La doles vita : DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 19.
• Comisarul X șl banda : „Trei clini verzi" : FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,15, POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Creola, ochll-țl ard ca flacăra: COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,30, FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Prințul negru : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• în umbra coltului : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
o Omul, orgoliul, vendetta : MELODIA — 9 ; 11,15 .
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Soarele vagabonzilor : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45, GRADINA BUZEȘTI — 19,30.
• Sherlock Holmes : VOLGA — 9,30—16 In continuare ; 
18,15 ; 20,30. MIORIȚA — 9,15—16 în continuare ; 18,15 ;
20.30.
• Dragoste la Las Vegas : VIITORUL — 15 ; 17 ; 19 ; 21, 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,i5.

Profesioniștii : MUNCA — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
Noaptea generalilor : PROGRESUL — 15,30 ; 19. 
Cavalerii aerului : GRADINA UNIREA — 20. 
Program de reclame : GRĂDINA EXPOZIȚIA —

18,15 »

16,30 ;

ii.
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lol 25 septembrie 1969SdNTEIA

SCINTEIA

în focul
I

Acum 25 de uni. Ia o lună de Ia eliberarea României, 
ziarul „Scînteia", organ al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, ieșind din bezna ilegalității, înce
pea să se adreseze liber întregii națiuni libere. De 
atunci „Scînteia" se întâlnește zilnic cu cititorii; 
de atunci au văzut lumina tiparului 8197 de nu
mere ale ziarului —- tot atâtea prilejuri de dialog viu, 
nemijlocit, cu poporul, pe temele majore ale vieții noastre 
economice, politice și sociale. Poate fi oare pentru noi, 
Ia jubileul unui sfert de veac, onoare mai mare decît 
aceea pe care cititorii ne-o fac discutând acum ei cu noi, 
despre munca noastră ?

Să-i ascultăm l

revoluției,
9 ’

primele tiraje
— Vă mai amintiți de atmosfera 

tn care au fost tipărite primele nu
mere ale „Scînteii" legale 7 — l-am 
Întrebat pe tovarășul Miron CON- 
STANTINESCU, ministrul Invățămîn- 
tului.

— Multe toamne strălucitoare s-au pe
rindat peste pămtnturile țării noastre dar 
nici una n-a cunoscut acea profundă răs
colire a maselor populare, acel entuziasm 
năvalnic, acea fulgerătoare Înaintare pe 
o cale nouă, visată dar nebătătorită, ca 
toamna anului 1944 I Atunci, luptele conti
nuau cu înverșunare | nu numai pe front 
împotriva armatelor hitleriste și nortiste, 
ci și în interiorul țării Împotriva forțelor 
coalizate ale reacțiunii. în aceste condi
ții și în această atmosferă generată de 
lupta hotăritoare pentru destinul țării, al 
partidului, a reapărut ziarul „Scînteia".

Sarcina reeditării „Scînteii" ne-a fost 
dată la 12 septembrie 1944, de către Co
mitetul Central, considerînd că partidul 
trebuie să apară cu propriul său organ 
de presă care să exprime cu tărie sarci
nile și lozincile perioadei istorice In cara 
ne aflam : lupta pentru zdrobirea hitle- 
rismului ți a reacțiunii interne, aducerea 
la putere a unui guvern realmente de
mocrat, organizarea clasei muncitoare și 
unificarea sindicală, reformă agrară, re
zolvarea problemei naționale, propagarea 
Ideilor marxlsm-lenfnismului.

Au urmat zile și, mai ales, nopți de 
muncă Încordată pentru elaborarea zia
rului, pentru redactarea articolelor, pen
tru găsirea unui sediu, pentru asigurarea 
unei tipografii șl a hîrtlel, șl altele. Dar 
toate dificultățile au fost învinse cu aju
torul tovarășilor de muncă ți ziarul a 
apărut la termenul stabilit.

Trebuie să spunem aici un cuvînt deo
sebit pentru muncitorii tipografi care, 
însuflețiți de ideile partidului, ne-ați dat 
eu pricepere ți slrguință sprijinul lor 
constant. ' ■,>,.. . ” X?'-;

Stăteam în jurul primelor numere le
gale, cei clțlva redactori cărora ni se 
încredințase nobila misiune, profund emo
ționați ți bucuroși de a fi putut asigura 
apariția „Scînteii" legale. Era o satisfac
ție Indescriptibilă ca, după ani de În
chisoare și lagăr, de muncă ilegală, de 
luptă conspirativă și teroare, să-ți poți 
aduce mărunta contribuție la tipărirea 
euvîntului partidului — liber, la lumina 
zilei.

Clasa muncitoare, țărănimea muncitoa
re, intelectualitatea progresistă au primit 
cu bucurie apariția ziarului lor. Tirajele 
au crescut In cîteva zile la cifre care 
ni se păreau atunci astronomice, iar co
respondențele cititorilor au început să 
curgă din toate părțile : din fabrici, din 
sate, de la unitățile ce luptau pe frontul 
antihitlerist.

Din primele zile ale apariției sale le
gale „Scînteia", ziarul partidului, a de
venit cu adevărat ziarul maselor celor 
mai largi.

Ziarul este șl, îmi permit să spun, 
ar putea fi mai mult, mai ales acum, 
în lumina Congresului al X-lea, un pu
ternic ferment al noului ; un loc al con
fruntării unor opinii vii, constructive, 
îndreptate împotriva inerției șl osifică- 
rii, acolo unde ele mai rezistă suflului 
general înnoitor, un instrument de inter
venție mai operativă și mai eficientă în 
viața economică și socială.

Față de un prieten — și „Soînteia" 
este un adevărat șl respectat prie
ten cu care convorbim zilnic — ai șl 
unele pretenții. In această ordina de idei, 
nu credeți că sînt prea multe articole 
care, deși neprolixe, ar putea să ocupe 
un spațiu mai restrfns tn economia zia
rului ? In ritmul rapid in care trăim 
cititorul dorește să afle cit mai mult 
în cît mai puține cuvinte. Aș dori, de 
asemenea, mai multe informații despre 
actualitatea economică și social-culturaiă.

PAGINA 3

IN DIALOG CU CITITORII
tltor — că poate găsi un drum mal scurt 
spre înțelegerea și inima cititorului. Mă 
refer la rubrica de materiale care tratează 
chestiunea mult dezbătută și Ia Congresul 
al X-lea al P.C.R. și anume: moderni
zarea industriei, perfecționarea organiză
rii științifice a producției, noile forme 
de conducere colectivă și descentralizată a 
economiei. Aici teritoriul de manifestare 
a ingeniozității gazetărești este larg. Su
gerez publicarea mai multor scheme, gra
fice, articole de sinteză, de profundă șl 
nuanțată generalizare, materiale de com
parație.

Cuvîntul prețuit 
al partidului

a

tn care lucrez, tml dezvăluie aspecte și 
învățăminte utile.

Concret: mi se pare un lucru foarte 
bun pentru noi faptul că se pune accen
tul pe eficiență, pe rentabilitate in eco
nomie. Intr-adevăr aceasta este o chestiu
ne primordială pentru economia noastră 
și Intr-o mare măsură ea depinde de 
atitudinea oamenilor față de producție. 
Tocmai de aceea ziarul ar putea să in
siste șl mai mult asupra răspunderii 
personale ce apasă pe umerii fiecărui 
lucrător din industrie pentru eficiența 
muncii lui, pentru perfecționarea conti
nuă a tehnologiilor șl a organizării mun
cii. Etica muncii — iată un capitol ce 
merită a fi tratat mal pe larg tn coloa
nele ziarului.

criteriul— Doriți, prin urmare — ne spună 
maistrul Constantin PITARU, secre
tarul Comitetului de partid al Uzinei de 
mașinl-unelte „Înfrățirea“-Oradea — să 
discutăm nu ca la un prilej festiv, ci în 
perspectiva unei noi etape în activitatea 
ziarului. Perfect. Este un adevăr că pen
tru organizațiile de partid ziarul partidu
lui reprezintă mai mult decît un ziar 
obișnuit. în coloanele sale găsim cuvîntul 
partidului, gîndirea sa, indicații prețioase 
pentru munca noastră. Nouă, cititorilor, 
membri ai partidului, ne înlesnește po
sibilitatea de a cunoaște cea mai bună 
experiență dobtndită, In diferite domenii, 
de organizații ale partidului din Întrea
ga țară.

Cred Insă că „Scinteia" ar putea să-și 
lărgească aria preocupărilor în ceea ce 
privește rolul său de tribună a vieții

eficientei
9

— Dacă ar fi să parafrazez un vechi 
adagiu, aș spune că nimic din ce e 
omenesc nu e străin ziarului, pentru că 
citindu-t articolele simțim intervenția sa 
activă in toate domeniile, de la econo
mie la poezie, ne declară dr. Milu AN- 
DREESCU, medic la Institutul oncologic. 
București. Tot mai mult este în centrul 
atenției sale omul. Critica e la obiect 
incisivă, pusă în slujba dezideratului 
major : perfecționarea continuă a vieții 
sociale. Apreciem articolele care mili
tează pentru legalitate, împotriva abu
zurilor, pentru puritatea morală a rela-
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— Sinteți — ne adresăm scriitorului 
Eugen BARBU — unul dintre cola
boratorii 
La acest 
tolicităm

Oglinda marilor 
noastre

vechi și activi ai „Scînteii". 
bilanț al muncii noastre vă 
din nou opinia.

un elogiu îndreptățit spunînd

Lucrurilor

— Cînd v-ați întîlnit pentru prima 
oară cu „Scinteia" ? — l-am întrebat 
pe Gheorghe FURTUNA, prim-topitor 
la oțelăria' Combinatului siderurgic — 
Galați.

— In urmă cu aproape douăzeci de ani, 
mă aflam la Hunedoara, 
trecut -1-1, —
ziarul partidului s-a aflat printre noi, 
ne-a Împărtășit gindurile, ne-a făcut să 
simțim pulsul țării. Să mă explic cu un 
fapt : de curlnd, noi, oțelarii gălățeni, 
am fost criticați de ziarul „Scînteia" 
pentru „hemoragie de oțel" — cum se 
spunea în articolul respectiv — adică pen
tru o restanță căreia i-ar cam fi venit 
timpul să fie recuperată. Faptul — de 
ce să n-o recunoaștem — nu-i prea îm
bucurător, dar adevărul e adevăr. Pe 
asemenea articole, chiar dacă nu ne lau
dă, ne punem și noi semnătura pentru 
că Înfățișează o realitate și ne ajută să

de unde am 
aici, la Galați. întotdeauna

nu ne uităm îndatoririle, ne arată, uneori, 
căile concrete prin care putem să ajun
gem la rezultate mal bune în muncă. 
Ziarul ar trebui să acorde un spațiu 
mai mare criticii constructive, In spiritul 
Congresului al X-lea al partidului. El 
trebuie să spună întotdeauna lucrurilor 
pe numele lor, să educe opinia publică 
In Ideea intoleranței față de abateri și 
cocoloșiri.

— Fac azi
că „Scînteia" a devenit o instituție. Ea 
este foaia nelipsită din mîna lucrătorului 
cînd merge dimineața la lucru, ziarul ce 
se citește pe schele la 9 dimineața și 
seara în familie, în jurul ceaiului. In 
coloanele sale, omul de pe stradă găsește 
grandioasele planuri ale partidului, Ima
ginea realizărilor semănate de clasa 
noastră muncitoare pretutindeni, în 
țară, ca la o mare naștere de recoltă, 
discursurile liderilor noștri politici tra- 
sînd cu literă de foo fapta de mîine. 
„Scînteia" este prietenul nostru de tot
deauna, este o Istorie vie, o cronică fără 
egal a unor ani și ei fără egal.

Zigrul este fără Îndoială Interesant șl 
dacă cercetăm colecția putem ușor să 
constatăm că, mai ales în ultimii ani, 
contribuția lui la luarea In furci a unor 
racile este de-a dreptul Inestimabilă, 
în rubricile sale șl-au găsit loo cele mal 
notabile sugestii, aici au fost legitimate 
idei prețioase din toate domeniile de 
activitate, aici tirul cu arcul îndreptat 
asupra celor necinstiți și-a găsit cea mai 
prielnică arenă.

Aș mai spune însă șt ctte ceva din 
ce ar mai trebui să se facă. Parcă unele 
rubrici ar trebui puse în valoare mai 
vizibil, oricît ne-am gîndl noi că ziarul 
este un oficios. Parcă unele condeie sînt 
uneori cam ostenite și ar mai trebui să 
li se recomande să lase aerul de predica
tor, de catedră, neînstare să convingă ( 
parcă la tonul critic al articolelor ar 
trebui adăugate mai frecvent și, mai ales, 
mai concret, și rezultatele obținute. Sigur 
că sînt multe lucruri de spus, dar în 
ce mă privește mă voi opri numai asu
pra domeniului ce-mi este familiar, al 
literaturii. Și pentru că ne aflăm la acest 
punct al discuției, trebuie să afirm că în
deosebi în anii mai apropiați de pre
zent, nu a existat moment important al 
vieții scriitoricești în care organul parti
dului să nu-și fi spus cuvîntul în mod 
răspicat și cu sinceritate, făcînd prin asta 
un serviciu și literaților și celor ce trăiesc 
tn jurul fenomenului literar. în aceste 
coloane, la pagina literară, am putut citi 
elogii la cărțile bune ce s-au tipărit, dar 
și luări de poziție față de „opere" abe
rante, hilare, fără cap și coadă. Și mi se 
pare că a extirpa cuvîntul nociv, macu
latura este o operație întotdeauna opor
tună. Dar dacă mulți dintre noi socoteso 
acest ziar ca pe un „consiliu suprem" al 
vieții noastre publice, cred că aceasta îi 
impune să devină o instanță superioară 
prezentă mai activ și mai constant în 
viața literară, domeniu în care are po
sibilități să aducă contribuții remar
cabile, îmbogățind mult ceea ce a reu
șit să facă pînă acum. Mi-ar plăcea, 
de pildă, să aflu tn coloanele ziarului 
dispute în jurul unei cărți, păreri con
trarii tn aceeași pagină, confruntări au
tentice de opinii, vizînd evoluția, pro
gresul literar. Cititorul ar avea prilejul 
să cugete asupra folosului ce-1 aduc dez
baterile vii, nu negările subiective sau 
acceptările literare, tributare, ambele, 
unul conformism de o anume natură.

Gazetăria a fost și rămîne o magistra
tură. Ea trebuie făcută cu pasiune, cu 
inimă dreaptă, cu flacără —și „Scînteia" 
dovedește că la noi se face o astfel de 
gazetărie. Marele Eminescu vedea în 
această Îndeletnicire o artă, nu o me
serie. A scrie frumos, a scrie cinstit, a 
suferi pentru o opinie, iată codul ga
zetarului.

farHdut Comunist din târna
. . ........ .
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în lumina economice
Congresului 

al X-lea

mai aprofundate

*
In activita-

un contact 
mai actuale

— Ce rol are ziarul 
tea dv. cotidiană 7

— Ziarul îmi prilejuiește 
Imediat cu cele mai noi și 
probleme ale politicii interne și interna
ționale, ne răspunde tov. Constantin 
POTÎNGA, secretar al Comitetului ju
dețean Neamț al P.C.R. Nu pot să nu 
remarc să „Scînteia" este un prețios 
purtător de cuvînt al partidului nostru 
și, în egală măsură, o tribună a opiniei 
publice, o tribună de la care își spun 
cuvîntul cei mai diverși exponenți ai 
poporului.

— întîlnirea mea cu ziarul 7 ne răs
punde Ștefan FELDMAN, director ge
neral al Centralei industriale pentru 
producția energiei electrice și termice- 
București. Am citit întîiul număr din 
„Scînteia" cînd am primit teancul prime
lor exemplare pentru difuzare. Cu tre
cerea anilor, răspunderile ziarului 
au crescut. Fiind cititor de fiecare zi al 
„Scînteii", mi-am confruntat părerile, și 
pe mine însumi, cu realitatea cotidiană 
descrisă în paginile ei. Am găsit aici 
nenumărate răspunsuri...

— Pe măsura așteptărilor ?
— Da. Mai ales în ultimii ani am sesizat 

efortul de nuanțare, de tratare diversă, 
atractivă, profundă a problemelor în co
loanele ziarului. Am impresia — de ci-

interne de partid. Este adevărat că zia
rul ne transmite, prin coloanele sale, o 
bogată încărcătură de idei în Inter
pretarea politicii marxist-leniniste a par
tidului. Dar noi așteptăm de la ziar și 
modalități noi ale muncii politice de 
masă, modalități și forme de activitate 
mai suple, mai adecvate stadiului actual, 
așa cum apar ele intr-un loc sau altul 
și se dovedesc utile, demne de a fi gene
ralizate.

Funcția
stimulatoare
Pe Ecaterina GONCEA, șefă. . , da

echipă la C.A.P. Dobrosloveni, județul 
Olt, am găsit-o în grădina de legume 
din punctul Reșca, împreună cu echi
pa sa. Dialogul abordează, firesc, pro
blemele muncii in cooperativa agrico
lă de producție.

— Am citit despre experiența coopera
tivelor conduse de Dumitru Tudoise, Maria 
Zidaru și de alții. Cele aflate ne-au fo
losit, dar experiența bună nu-i numai 
tntr-un singur loc. Acum avem și noi 
o experiență bună. De pildă, numai gră
dina ne aduce anul acesta un venit de 
peste 2,3 milioane lei. Rezultatele le-au 
obținut cooperatorii harnici de la noi. 
Tocmai de aceea am avea o dorință : zia
rul să popularizeze mai mult pe gospo
darii buni, pe cei care au grijă de avu
tul obștesc, să stimuleze, prin articole, 
pe cei care lucrează cu tragere de inimă 
în cooperativă. Noi ne spunem părerea 
tn adunări, dar, mă întreb, e de-ajuns ? 
îl criticăm pe președinte cînd o merită, 
dar, mă întreb, e de-ajuns 7 Trebuie să 
punem mai cu nădejde umărul la treabă, 
„Scînteia" poate să ne ajute.

Un subiect
actual:

etica muncii
— Ce vă interesează mai mult In 

ziarul „Scinteia" ? — l-am întrebat pe 
Nicolae LACEA, șeful serviciului pla
nificare la Uzina metalurgică-Iașl.

— Nouă, celor care lucrăm tn econo
mie, „Scînteia" ne vine în ajutor cu o 
pagină specială și cu alte nenumărate 
articole și intervenții de cel mai acut 
interes pentru viața economică a țării. 
Citesc aceste articole...

— Chiar și atunci cină nu este vorba 
de întreprinderea dv. ?

— Firește. Intîi pentru că ziarul nu a- 
bordează chestiunile de strictă specialitate 
— și acesta mi se pare un bun cîștigat 
al presei noastre — ci fenomenele econo
mice în contextul lor social, în corelația 
lor cu viața, cu cerințele mersului înainte 
al societății șl, mai ales, în strictă con
cordanță cu sarcinile elaborate de partid 
privind dezvoltarea economiei. Așa încît 
articolele economice din ziar, chiar atunci 

cînd se referă la alte domenii decît cel

țillor între oameni. E loc însă de mai 
bine, ca în oricare domeniu de activitate 
a vieții noastre. Pe linia tradiției spiri
tului militant, combativ, prezent zi de 
zi în coloanele ziarului, aș sugera ca 
tratarea plăgilor să nu se facă prin... 
unguente ci cu bisturiul. Și, mai ales, 
«ă se urmărească consecvent rezultatele 
criticilor apărute. Deci, eficiența I „Scîn
teia" noastră are o mare pătrundere In 
mase, are și capacitatea de a anticipa 
fenomene, de a invita la gîndire crea
toare, de a împinge înainte activitatea 
in toate domeniile.

(Cel care ne vorbește a cules „Scîn
teia" literă cu literă, în anii grei de 
ilegalitate. Fostul tipograf de atunci 
este azi medic)

Scrisoare
peste oceane

Portul Constanța. Intre două curse 
de... cursă lungă, Serghei CÂRPO, 
comandantul mineralierului „Hune
doara", ne declară :

— Pentru noi, marinarii, ziarul are o 
valoare de simbol. După ce străbatem 
zile în șir mările și oceanele, poposim 
adesea la Singapore, ori la Madras, tn 
cine știe ce port al îndepărtatei Japonii. 
Așa cum așteptăm scrisori de la cei de 
acasă, așa așteptăm. In scurtele noastre 
escale, ziarul. Nu o dată s-a întîmplat, 
cînd am primit două sau mal multe nu
mere ale ziarului prin poșta aeriană, să 
le citim tn colectiv. Așa ne simțim mai 
aproape de patrie, de cei dragi. Ziarul e 

pe toate
aproape de patrie, de cei dragi, 
„scrisoarea" patriei, întîlnită azi 
meridianele.

de „revanșă"
Inginerul Constantin PIRVU, di

rectorul general al Uzinei de radiatoa
re, echipament metalic, obiecte și ar
mături sanitare, ne răspunde printr-o 
întrebare :

— Tocmai de la mine cereți o părere 
despre ziar ? De la mine, care am fost 
de mal multe ori criticat în „Scînteia" 7

— Aveți prilejul să vă revanșați...
— Sincer vorbind, n-aș avea de ce, deși 

n-aț putea spune că mi-a făcut plăcere 
critica din ziar. E firesc, nu 7

Am fost criticați în repetate rînduri pen
tru că lucrurile mergeau rău la noi. Sa 
înfruntau păreri contradictorii : concepția 
retrogradă a unor factori de răspundere 
din uzină Intimpina ofensiva majorității 
care era convinsă că situația se poate 
schimba printr-un efort colectiv. Ziarul, 
susținînd acest ultim punct de vedere, 
oferindu-ne soluții constructive, ne-a aju
tat substanțial. Acum toate acestea sînt 
de domeniul trecutului. Am învățat să 
spunem că „se poate". Și am reușit. Vor
bind acum din experiență, aș afirma că, 
indiferent la ce nivel și de către cine se 
face, criticii nu trebuie să-i lipsească 
cîteva atribute esențiale : principialitatea, 
realismul și consecvența, responsabilita
tea.

Din experiența prin care am trecut, am 
Învățat un lucru : sîntem acum re
ceptivi nu numai la critica directă, ci șl 
la cea indirectă. Există și un efect gene
ral al criticii pe care-1 simt nu numai 
cei vizați direct, ci și cei antrenați In 
aria fenomenului criticat.

2500

Instrument
al modelării

conștiinței
9 9

socialiste
l-am adresat tovarășului Nestor 

IGNAT, publicist, președinte al Uniunii 
ziariștilor, o întrebare cu privire la pro
blema — mereu actuală ! — a rapor
tului dintre rolul formativ ți cel in
formativ al ziarului.

— Formativ și informativ 7 Aș spune, 
poate, că presa formează lnformînd și- 
informează formînd, dacă tema nu ar fi 
prea serioasă ca să se preteze măcar și 
la o umbră de joc de cuvinte. Se știe, 
informația nu e tot una cu „știrea" 
și multe ziare de atitudine și comentariu 
care publică puține știri propriu-zis, cu
prind totuși, în fiecare număr, o imensă 
cantitate de informații interesante, de 
tot soiul, ca substanță a articolelor de 
analiză, a comentariilor și reportajelor 
politice. în schimb, sînt ziare de infor
mație, scuzați pleonasmul !, bogate în 
știri, dar foarte sărace în informație con
sistentă.

Informația privește, mal presus de 
orice, marile probleme ale actualității, ale 
politicii interne și externe, ale vieții so
ciale, în toată amploarea ți In toate ar
ticulațiile ei. Comentariul, analiza critică, 
nu mai vorbesc de reportaj sau de anche
ta socială, rămîn pe un teren foarte 
subțire dacă nu se biruie pe informații 
bogate, obiective, curajoase — gol pe care 
nu poate să-l umple desigur nici digresiu
nea literară, oricît de elegantă.

Informarea bogată și îndrăzneață nu 
oferă doar temelia activității de ziarist 
ci creează și cititorilor acel sentiment 
extrem de important că sînt puși în cu
noștință de cauză, că au la dispoziție ele
mentele necesare pentru a se orienta ei 
înșiși în probleme.

Dar informația, totodată, nu este deloo 
un dat neutru, pasiv, ea poartă, în cele 
mai pure aspecte, pecetea unei viziuni, 
punct de vedere, a unei concepții 
despre lume și societate, care, pentru 
noi, este aceea verificată de viață, de 
istorie, a partidului nostru, concretizată 
la recentul Congres In toate domeniile 
de vitală însemnătate pentru progresul 
țării. Dacă formăm oamenii informîndu-i, 
netăgăduit lucru că-i informăm pentru 
a-i forma, pentru a-1 înălța la acea 
treaptă a conștiinței socialiste de care 
are nevoia mersul înainta al societății 
actuale.

a răspunderii față de cuvîntul

Trăsătura

lui
vreo

că

I

DINCA, 
difuzarea

Tipăriți la timp!

sei cere azi soluții gazetărești superioare, pe măsura gra
dului înalt de cultură la care au ajuns oamenii zilelor 
noastre. (Radu OZUN, medic, Brașov).

de mii de 
căci, ziar 
vremii, ea 
de toate,

întrebările ce sa ivesc 
zilnică.
sugestie de făcut rla-

întocmal ca rubrica

a ziarului

împreună...

corespondențe de 
lui 
la

definitorie

corespondențe
— Ne trimiteți 

peste 20 de ani, ne-am adresat 
Gheorghe ISPAȘOIU, tehnician 
Uzina de produse sodice-Govora. Ce vă 
îndeamnă să perseverați intr-o aseme
nea investiție de timp ți de muncă 7 
Doar nu primiți leafă pentru asta...

— Eu nu scriu nici pentru leafă șl nici 
pentru vreun interes de-al meu. Ceea 
ce mă îndeamnă să scriu este satisfacția, 
satisfacția că aproape fiecare scrisoare a 
mea a avut efect. Aș putea da sute de 
exemple. în fiecare scrisoare eu văd un 
mijloc practic și simplu să Împingem 
lucrurile înainte. Vedeți, de asta scriu 
eu ziarului de atlția ani I...

— Ați trimis presei aproximativ 2 500 
de corespondențe. Pe buni dreptate vă 
putem considera un coleg de breaslă. 
In această calitate aveți unele obser
vații 7

— Să se sporească eficiența tn urma 
criticii apărute tn ziar. Cum ? Prin creș
terea răspunderii gazetarului față de 
critică in egală măsură cu răspunderea 
persoanelor și a forurilor criticate. Ar 
trebui legiferată condiția juridică a zia
ristului, ar trebui să creăm o instituție 
socială 
scris I

Regularitatea 
rubricilor

— Maestre Demostene BOTEZ, dum
neavoastră, care ați publicat de curînd 
o carte intitulată „Fapte diverse", ne 
puteți spune in ce raport se situează 
„Scînteia", ca ziar de mare tiraj, față 
de presa „faptului divers" de altă
dată ?

— Ziarul acesta, organ al Partidului 
Comunist Român, a devenit, prin ideea 
mare și generoasă pentru care luptă, 
prin vrednicia și seriozitatea celor care 
serveso această idee, un ziar al între
gului popor. Această realitate, care im
plică adeziunea largă a maselor la ideile 
călăuzitoare ale partidului, a fost cuce
rită, cu răbdare, 
terea adevărului, 
sutele 
astăzi, 
zător 
presus

Tezele Congresului al X-lea și Rapor
tul tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia 
Congres învestesc arta și literatura cu 
asemenea misiuni ca „influențarea morală 
a omului", „sădirea în conștiință a unor 
principii superioare de viață", „elevarea 
spirituală a oamenilor", „înrîurirea gîn. 
dirii și sensibilității umane", „ridi
carea conștiinței socialiste și înnobilarea 
spirituală a oamenilor". Dar această pre
ocupare de înaltă cinste revine tn mă
sură egală tuturor mijloacelor prin care 
se realizează dialogul cu poporul, adică 
Presei, Radioului și Televiziunii. „Scîn
teia" duce de douăzeci și cinci de ani 
o asemenea acțiune. Tocmai prin acest 
fapt „Scînteia" se deosebește fundamen
tal de oricare dintre ziarele care apăreau 
altădată la noi.

La masa lui de lucru, Kosti IST
VAN, vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Harghita, ne arată ul
timele numere ale ziarelor „Scînteia" 
și ,,El6re". Discuția se încheagă re
pede :

— Nu există cititor, de orice profesie, vir
ată, naționalitate, care să nu se regăseas
că tn paginile ziarului, cu preocupările șl 
gindurile sale, șl care să nu găsească tn 
ziar, intr-o zi sau alta, un răspuns la una 
sau mai multe din 
tn activitatea

— Aveți 
rului ?

— Consider
„Omul față tn față cu el Însuși", care 
apare cu regularitate, intr-un spațiu 
bine definit, toate celelalte rubrici de in
teres mai larg ar trebui să dețină ziua 
și locul lor fix, In economia paginilor. 
Aceasta ar servi la o mai bună orientare 
și o stimulare a interesului cititorului. 
De asemenea, rubrica „Faptul divers" să 
abordeze, pe lîngă fapte senzaționale, 
mai multe aspecte pozitive ale vieții 
obștești.

cu stăruință, cu pu- 
„Scînteia“ și-a educat 
cititori pe care îi are 
de tip nou, corespun- 

a fost și este, mal 
un neobosit educator.

Înainte de a încredința tiparului a- 
eeastă pagină am mai solicitat o ultimă 
opinie. Ea aparține unuia dintre tipo
grafii care de 25 de ani dau înfățișare 
de ziar manuscriselor pe care le pre
gătește redacția. Discutăm cu Ion 
Toma DUMITRU, maistru tipograf, 
Combinatul poligrafic „Casa Scînteii", 
chiar la masa pe care se paginează 
ziarul nostru :

— Noi, tipografii, cel care tipărim 
„Scînteia", avem de făcut unele mărtu
risiri cititorilor, pentru că puțini dintre 
ei știu ce eforturi se fac uneori pentru 
ca ziarul să ajungă în mîinile lor la timp 
și într-o ținută grafică la înălțimea con
ținutului său. Această grijă față de ți
nuta grafică a „Scînteii" au manifestat-o 
muncitorii tipografi încă de la primul 
număr care s-a. tipărit tn condiții foarte 
grele.

— Cînd citiți ziarul, dumneavoastră, 
tipografii ?

— în privința asta sîntem, Intr-un fel, 
privilegiați. 11 citim uneori chiar și în 
plumb, cu o seară înainte, pe masa noas
tră de paginație... Munca noastră nu ne 
obligă la această lectură... Dar noi o fa
cem pentru că ne interesează într-ade- 
văr... ‘

— Ce sugestii aveți de făcut ?
— Deocamdată, una singură : să facem 

„Scînteia" cît mai bună și cît mai fru
moasă. Dumneavoastră ziariștii și noi ti
pografii...

— De ce este cerut ziarul ? Pentru că
ridică probleme 1 Pentru că este un ziar 
al poporului. Fiecare om găsește ceva 
în ziar. Așa, un gînd, o părere, ceva 
nou... — ne spune Alexandrina ~ ‘
responsabila unui chioșc de 
presei din Ploiești.

— V-ați formulat această impresie 
singură ?

— Știu și eu 7 Poate că da. Dar asta-1 
și părerea cumpărătorilor

— O dorință 7
— Să nu mai spun niciodată dimineața: 

„încă n-a venit „Scînteia". Treceți mal 
tîrziu". Tipăriți zilnic ziarul la timp.

DIN SCRISORILE SOSITE LA REDACȚIE
• Din unele articole nu se desprinde cu claritate în ce 

constă propriu-zis experiența înaintată a celor ce o expun. 
Avem toate motivele să cerem de la autorii unor astfel de 
articole o aprofundare temeinică a problemelor tratate. 
(Nicolae BRÎNCUȘ, muncitor la U.C.M Reșița).

• Atitudinea principială față de lipsuri mă face să am 
încredere și mai mare în cuvîntul „Scînteii". De multe Ori însă 
aș dori să văd consecințele criticilor aduse. (Avram URSU, 
maistru, Șantierul de construcții nr. 1 Alba Iulia).

• S-a făcut un pas însemnat în modul cum dezbate 
„Scînteia" problemele vieții spirituale, ale conștiinței omului. 
Se impun mereu asemenea radiografii sociale pentru că 
n-au dispărut mentalitățile retrograde, psihologia Indi
ferenței. Atacarea acestor reminiscențe în coloanele pre-

Cu prilejul aniversării a 25 de ani de la apariția 
în legalitate a ziarului „Scînteia", redacția a primit 
un însemnat număr de scrisori, telegrame și telex
uri prin care cititori, corespondenți voluntari, cola
boratori, vechi lucrători ai redacției și ai tipografiei, 
colegi de breaslă au adresat ziarului urări și opinii.

Tuturor le mulțumim cu căldură !
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oferă mari resurse de nutrețuri, 
încă plină

Dintotdeauna, imaginea dominan
tă a Bărăganului au dat-o lanurile 
de griu, porumb, floarea-soarelui, 
întinse de la o zare Ia alta. Dar in e- 
conomia agriculturii de pe aceste 
meleaguri o pondere crescîndă au 
producția de carne, lapte, lină, ouă.

Ce se face în aceste zile pentru a 
valorifica integral resursele de nu
trețuri ale Bărăganului în scopul mă
ririi producției de carne și lapte 7 
Din discuțiile cu președinți de coo
perative agricole, cu membri coope
ratori, specialiști ai organelor agri
cole și din unitățile județelor Brăi
la și Ialomița se desprind o serie 
de concluzii revelatoare.

Din punct de vedere al condițiilor 
pedoclimatice, al premiselor favora
bile create de concentrarea produc
ției In cooperativele agricole, atît 
partea ialomițeană cît și cea brăilea- 
nă a Bărăganului oferă aceleași mari 
posibilități de dezvoltare a zootehni
ei. Anul acesta, recolta de furaje 
este bună. , Cooperativele ă- 
grlcole din județul Brăila au depo
zitat 27 000 tone de fîn, față de 16 000 
tone în anul trecut. Pînă la 18 sep
tembrie aceste unități au însilozat 
55 la sută din cantitățile de furaje 
planificate.

Diferențe mari se constată însă în
tre cooperativele agricole din cadrul 
fiecărui județ. în timp ce unele uni
tăți ca îanca, Unirea, Movila Mire
sei din județul Brăila, Vîlcele, Scîn- 
teia și altele din județul Ialomița au 
însilozat cîte 2 000—3 000 tone de nu
trețuri, aîte unități din județele res
pective abia au realizat primele sute 
de tone.

în majoritatea unităților în care 
lucrările de însilozare sînt tergiver
sate, dună ce justificarea „mai este 
vreme destulă" se epuizează, este in
vocată insuficiența mijloacelor me
canice și a forței de muncă.

Ce argumente oferă în această pri
vință experiența cooperativelor frun
tașe 7 La Ianca, spre exemplu, se re
levă în primul rînd ferma convin
gere în eficacitatea utilizării mijloa
celor mecanice. „Cînd în alte coone- 
rative nici nu se pomenea de însilo- 
zarea tulpinilor de porumb în stare 
suculentă dună recoltarea ștliileților
— ne explică tov. Fătu Șocariceanu. 
președintele cooperative! — noi am 
găsit cu cale să concentrăm 
18 combine și 4 tocătoare me
canice, deci 22 „guri de tocare" pen
tru a însiloza tulpinile porumbului 
hibrid semitimpuriu. Pînă să se du
mirească alții asupra urgenței acestor 
lucrări noi am și însilozat 3 000 tone 
de tulpini și culturi duble. Nu ne 
vom opri pînă cînd. în silozurile co
operativei, nu vor. fi stocate pe puțin 
8 000 tone de nutrețuri, cu 1 400 tone 
mai mult decît s-a planificat. Dacă 
utilajele sînt Intens folosite, plata lor 
se acoperă cu prisosință, cîștigul ce 
rezultă fiind înzecit".

Organizația de partid, consiliul 
de conducere au analizat pro
blema utilizării raționale a for
ței de muncă, cu următoarea 
precizare : „Dacă e campanie de 
recoltare si de însilozare, apoi cam
panie să fie pentru toată lumea". Ca 
atare, toți cooperatorii cu posturi fixe
— contabili, magazioneri, paznici, 
meseriași din ateliere etc., plus hă- 
trînii valizi, după puterile lor. au 
ieșit la cimp. De obicei, în cîmp, lu
crează 340 brațe de muncă, dar acum, 
la recoltare, numărul celor angrenați 
în campanie a săltat la 500 de oameni. 
La Ianca s-au închis birourile și s-au 
deschis larg porțile inițiativei crea
toare, muncii neobosite orientate 
spre scopul comun : strîngerea la 
timp și fără pierderi a recoltei, efec
tuarea tuturor lucrărilor în orele și 
zilele timpului optim.

Aproape invariabil. în cooperative
le agricole din județele Brăila șl 
Ialomița, rămînerea în urmă a creș
terii animalelor este justificată prin 
lipsa furajelor. „Este neplăcut să re
petăm aceeași placă cu furajele" — 
ne spune tov. Traian Vuluga, direc
tor adjunct al Direcției agricole Ia
lomița. Și totuși placa se repetă, cu 
mici variații ale explicațiilor. „Anul 
trecut a fost secetă, după cum prea 
bine știți..."

Ținînd seama de dificultățile în- 
tîmpinate iarna, cînd din cau
za insuficienței furajelor au pie
rit multe animale și a scăzut pro

ducția, de faptul că, și în acest an, 
fînurile depozitate sînt insuficiente, 
ar fi fost de așteptat ca măcar a- 
cum să se acționeze energic pentru 
a strînge de pe cîmp toate resursele 
de nutrețuri. Or, pînă în ziua de 18 
septembrie, din 265 000 tone furaje 
însilozate atît cît s-a planificat, 
cooperativele agricole au realizat 
numai 81 000 tone, reprezentînd 31 
la sută din plan. Cooperativele agri
cole din Mărculești, Gura Ialomiței, 
Tralanu, Lunca și altele au amînat 
de pe o zi pe alta această impor
tantă lucrare, pînă cînd o mare 
parte din tulpinile de porumb au 
pierdut suculența optimă.

De ce se tergiversează lucrările

tat degeaba." Poate că de respectiva 
combină a fost mai mare nevoie în 
altă parte. Dar dacă promisiunea de 
restituire nu s-a respectat de ce a 
mai fost făcută 7 Se impun și'alte 
observații. în cazul cooperativei a- 
mintite ar fi fost utile cîteva îndru
mări privind folosirea mijloacelor 
proprii. Cooperativa are forță de 
muncă neutilizată la însilozare, iar 
tocătoarele mecanice nu pot funcțio
na deoarece nu există tractoare dis
ponibile pentru a fi acționate. 
Conducerea I.M.A. Bogdana are de 
ales : să onoreze promisiunea făcută 
cooperatorilor, ori să le repartizeze 
tractoare sau motoare stabile pentru 
a acționa tocătoarele mecanice. Este

CE TREBUIE ÎNTREPRINS IN ACEASTĂ PERIOADĂ 
PENTRU A CORECTA GREȘELILE 

IN PLANIFICAREA BALANȚEI FURAJERE

în însilozare, de ce mijloacele me
canice nu sînt folosite la în
treaga capacitate 7 în primul rînd 
pentru că atît direcția agricolă 
cît și uniunea cooperatistă ju
dețeană se mulțumesc să traseze 
sarcini, să dea indicații, dar fac 
prea puțin pentru a sprijini con
cret și eficient cooperativele a- 
gricole. Un exemplu din multe al
tele îl oferă cooperativa din Socoale 
unde, după ce au fost însilozate 364 
tone nutrețuri din 1 000 tone plani
ficate, lucrarea s-a întrerupt. „în
treprinderea de. mecanizare Bogdana 
ne-a luat combina și a dus-o în altă 
unitate — ne spune tovarășul Du
mitru Pîrvescu, președintele coo
perativei. Ni s-a promis că o vom 
primi înapoi, dar pînă acum am aștep-

nevole de o decizie rapidă ; altfel po
rumbul se usucă și animalele rămîn 
fără furaje Însilozate.

Și în județul Brăila, unde lucrări
le de însilozare sînt mai avansate, 
Intr-un șir de cooperative agricole nu 
se acordă atenția cuvenită bazei fu
rajere. Pînă la 17 septembrie, la co
operativa agricolă din Chișcani s-au 
însilozat numai 468 tone nutrețuri din 
peste 2 000 tone prevăzute, la Stăncu- 
ța s-au realizat 860 tone din 2 600 
etc. Existența multor asemenea 
exemple impune ca organele agricole 
să acorde cu prioritate sprijin uni
tăților rămase în urmă, pentru a e- 
vita perpetuarea lipsei furajelor, de
venită un fenomen cronic In aceste 
unități.

Acum este timpul cînd pot și tre

buie corectate o serie de greșeli In 
planificarea balanței furajere. în u- 
nele cooperative, planurile întocmi
te la începutul anului sînt mai mici 
față de necesarul de hrană al ani
malelor. Este, între altele, cazul coo
perativei din Plopu unde bovinele 
șl ovinele au nevoie pe puțin de 4 100 
tone de nutrețuri însilozate, dar au 
fost planificate numai 2 500 tone du
pă datele direcției agricole și 3 000 
tone potrivit cifreloy prezentate de 
tov. Gheorghe Orășanu, președintele 
cooperativei. „Am planificat mai pu
țin pentru că nu știam cum vom ieși 
cu culturile duble" — spune preșe
dintele. Nimeni nu cunoaște într-a- 
devăr cu un an înainte ce rezultate 
vor da aceste culturi pe terenuri ne
irigate. Dar planurile întocmite tre
buie să reflecte cerințele reale ale 
dezvoltării zootehniei. Cooperativa 
are 510 ha cultbri duble, cu o pro
ducție de 10—12 tone de masă ver
de la ha. Există deci posibilități să 
se realizeze nu planurile întocmite 
fără nici o bază de calcul, ci să se 
acționeze In conformitate cu cerințe
le reale de furaje.

Cîteva concluzii se impun : 1) Ți
nînd seama de timpul înaintat, de 
procesul rapid de uscare a porumbu
lui, este nevoie să se depisteze lanu
rile cu tulpini suculente și să se ia 
măsuri pentru însilozarea neîntîr- 
ziată a acestora după recoltarea știu- 
leților. 2) Direcțiile agricole să în
drume întreprinderile pentru meca
nizarea agriculturii pentru a repar
tiza, cu prioritate, mijloacele ne
cesare cooperativelor în care ba
lanța furajeră este deficitară. 3) 
Este nevoie să se urgenteze strîn
gerea, transportul și depozitarea tu
turor resurselor de furaje (coceni, 
frunze șl colete de sfeclă, culturi 
duble, otavă, resturi legumicole etc.) 
pentru asigurarea în întregime a 
furajelor necesare In iama viitoare 
și constituirea de rezerve cît mai 
mari de nutrețuri.

GALAȚI

PREGĂTIRI PENTRU PUNEREA 
IN FUNCȚIUNE A FURNALULUI 

NR. 2 OE 1700 MC
A fost aprins focul pentru uscarea și preîn- 

călzirea căptușelii interioare a celui de-al doilea 
furnal de 1 700 mc de la Combinatul siderurgic 
din Galați. Totodată, au început probele de an
samblu ale instalațiilor aferente noului agregat. 
Se apreciază că acest furnal va putea elabora 
prima șarjă de fontă la jumătatea lunii octom
brie, adică cu aproape două săptămîni înaintea 
termenului prevăzut.

(Agerpres)

TR. MĂGURELE

0 FABRICĂ DE CONSERVE 
IN CONSTRUCȚIE

La Tr. Măgurele se ridică o fabrică de con
serve de legume cu o capacitate de 20 000 tone 
pe an. Noua unitate, una din cele mai mari și 
moderne din țară, urmează să intre în funcțiune 
o dată cu prima recoltă de legume a anului 
viitor. Constructorii depun eforturi susținute să 
încheie lucrările înainte de termen. Ei au reali
zat hala principală de fabricație, iar acum exe
cută ultimele lucrări la complexul de legătură, 
unde vor. fi amenajate camerele ne
cesare pregătirii muncitorilor înainte de înce
perea lucrului. De cîteva zile a început construc
ția depozitelor de materii prime și produse finite, 
iar în următoarele săptămîni va începe montarea 
utilajelor.

(Agerpres)
C. BORDEIANU

(Urmare din pag. I)

CONTRASTE
• Sensibilizare

cu folos
In acest an, Cabi

netul județean Iași 
pentru problemele de 
organizare științifică a 
producției și a mun
cii a inițiat peste 50 
de conferințe, simpo
zioane, consfătuiri șl 
schimburi de expe
riență. Numeroase ca
dre din economia ju
dețului au fost ast
fel „sensibilizate" și 
informate asupra ex
perienței acumulate în 
țara noastră și pe 
plan mondial in do
meniul organizării ști
ințifice a producției și 
a muncii. Efectele fa
vorabile se văd tot mal 
pregnant In practică

Aplicarea celor 125 d» 
studii a generai un 
spor al producției glo
bale de circa 175 mi- _ 
lioane lei și beneficii ' 
suplimentare In valoa
re de peste 40 mili
oane lei. S-au remar
cat, prin receptivita
tea lor față de cerin
țele creșterii eficien
ței economice, speci
aliștii de la uzina me
talurgică, uzinele de 
mase plastice, de la 
fabrica de tricotaje 
„Moldova", toate din 
Iași. Iată deci o „sen
sibilizare" cu... sute de 
milioane lei ciștig in 
favoarea economiei 
naționale.

• De două ori...

al restanțe- 
l.C.A.P Bucu- 

cu defici-

recunoaște șl 
speranța că. 

mărturisită 
jumătate ier- 
aceea, nu se 
cu rectifică-

lui din Borzești, legendar 
— locul copilăriei lui Ștefan 
cel Mare — cetățile sclipi
toare alo chimiei, ce repre
zintă puterea și măreția 
veacului nostru. Un alt 
criteriu ar fi existența în 
apropiere a materiilor 
prime : sarea (Tîrgu-Ocna), 
petrolul (Moinești). Prin 
desfacerea acestora, în 
zeci de fracții și deri
vate, pentru a le com
bina, la rîndul lor, în noi 
structuri și în noi compuși, 
rezultă — fără a mai da 
alte amănunte de ordin 
chimic — produse de mare 
utilitate, care ne sînt fami
liare : benzină, cauciuc, 
mase plastice, insecticide, 
precum și multe altele, cî
teva zeci, care, cum ar fi 
clorul și fenolul, intră în 
circuitul de fabricație al al
tor unități industriale. Rit
murile foarte rapide în 
care a evoluat în acest 
timp întreaga • „chimie" ro
mânească și în care va e- 
volua în viitor (fiind de 35 
de ori mai puternică în 
1965 față de 1948, pentru a 
se dubla în actfialul cinci
nal și a cunoaște încă 
aproape o dublare pînă în 
1975) își au o logică expli
cație în eficiența ei eco
nomică. ’

Concret, pe Valea Trotu- 
șuiui, acestea s-au mate
rializat în ridicarea unei 
rafinării, a combinatului de 
cauciuc și a combinatului 
de produse clorosodice, 
cărora li se adaugă și o 
termocentrală. Este vorba

Instalația de acid azotic de la Combinatul chimic din Tg. 
Mureș

Comitetele
(Urmare din pag. I)
licăr* ■ experienței și capaci
tății creatoare a specialiștilor, a ca
drelor de muncitori, ingineri, teh
nicieni și economiști. Nici un mo
ment, In activitatea lor, aceste co
mitete de direcție nu au ocolit pro
blemele așa-zis „delicate", acele ne
ajunsuri de natură subiectivă care 
Impietau asupra desfășurării nor
male a fabricației, asupra procesu
lui de creștere sistematică a efi
cienței economice.

Exemplele pozitive amintite de
monstrează că nici nu poate fi 
vorba de o teamă de necunoscut, de 
neîncredere sau de un cadru strimt 
de exercitare a competențelor și 
inițiativei, cum afirma la începutul 
anchetei noastre directorul de la 
„înfrățirea" din Oradea. Apare ne
cesar, în schimb, să se manifeste 
puternic și eficient inițiativa, price
perea și perseverența in muncă a 
fiecărui membru al comitetului de 
direcție. înfățișăm și un exemplu de 
altă natură, cel al comitetului de 
direcție de la uzina „Unio" din Satu 
Mare. Anul trecut, cînd am încercat 
să facem o analiză a eficienței 
muncii comitetului de direcție de 
aici, directorul uzinei ne-a rugat să 
lăsăm să treacă o perioadă mai mare 
de timp de la înființarea noului or
ganism de conducere colectivă, ab
solut necesară pentru „decantarea" 
efectelor activității sale. Concret, 
după două luni de la ținerea 
unei ședințe (iulie 1968), In care 
s-a analizat pe larg situația fi
nanciară a uzinei, punîndu-se ac
cent pe lichidarea stocurilor su- 
pranormative și a cheltuielilor 
neeconomicoase, nu s-a simțit nici 
un reviriment, sau nici măcar even
tualele lui... mlădițe. De atunci a 
mai trecut un an și situația finan
ciară a uzinei continuă să rămînă

de mari întruchipări ale 
tehnicii, dispuse în șiruri 
paralele pe o distanță de 
vreo zece kilomefri, față de 
care chiar termenul de „ce
tate", folosit adesea ca me
taforă, nu pare îndeajuns 
de plastic.

Sîntem în toamna lui 
1969. Instalațiile au depășit 
randamentele prevăzute în 
proiecte, producția a cres
cut și s-a diversificat, re
zultă beneficii, piața — și 
cu pondere importantă cea 
externă — pretinde mai 
mult decît I se poate oferi. 
Pe scurt : e satisfacția ro
dului plin ce răscumpără 
munca harnică, tenace, 
de acum îr.tr-o fază mai 
neostoită, precum și mo
mentele de eforturi și pri
vațiuni, prin care nu nu
mai constructorii trotușeni, 
dar noi toți am trecut în 
acești ani ca să edificăm și 
alte cetăți ale chimiei, ale 
metalului, ale fulgerului e- 
lectric, ale construcției de 
mașini, care stau la teme
lia civilizației moderne ro
mânești, chezășuind progre
sul ei.

Dar „experiența trotușea- 
nă“ are semnificații mai 
largi decît cele ce decurg 
din constatarea îmbucură
toare că investițiile, prin 
bună chivernisire, au a- 
dus beneficii. Cu d’mensi- 
uni multiple, de ordin teh
nic, economic, organizato
ric, uman, social, această 
experiență, deschizătoare 
de noi drumuri, se înscrie
— ca un moment edificator
— în dezvoltarea industriei 
noastre chimice. Și în acest 
sens, merită relevate — așa 
cum a reieșit din discuțiile

ce le-am purtat de la ope
ratorii de instalații pînă la 
directorul general — cîteva 
aspecte esențiale, privind : 
a) formarea unor nuclee 
statornice de oameni califi
cați ; b) integrarea în pro
cesul producției cotidiene 
a automatizării și teh
nologiei complexe, la 
scara unor mari unități 
chimice ; c) stimularea cer
cetării chimice și a spiritu
lui inventiv ; d) organizarea 
modernă a conducerii.

nerul Eugen Bucln, șeful 
secției de cauciuc, e un ast
fel de „veteran tînăr", ori
ginar din Reghin, venit aici 
în 1961, după terminarea 
facultății, pentru ca în 1963 
să contribuie, prin pornirea 
„polimerizării", la darea 
primei șarje de „Carom". 
Teodor Crișan, șeful servi
ciului cercetări, tot la „Cau
ciuc", e din Arad, doctor în 
chimie, cu un stagiu de spe
cializare la „Petrochim" 
Ploiești. Aurel Tudor, mais-

neschimbată. în luna iulie din acest 
an, stocurile supranormative au 
ajuns la cifra de 17 milioane lei, tn- 
registrîndu-se o creștere a lor, față 
de anul trecut, pentru oare s-au plă
tit dobînzi penalizatoare de aproape 
500 000 lei, dar nu din buzunarul 
celor vinovați.

Discutind cu eadre din această 
întreprindere, nu o dată am auzit 
răspunsuri ca acestea : s-a analizat, 
i-au luat măsuri ș. a. Rezultatele, 
cum se vede, nu au apărut. De ce 7 
Inginerul șef al uzinei, tov. Alexan
dru Suciu, ne-a vorbit cu multă sin
ceritate : „Sîntem hărțuiți de dimi
neața pînă seara de problemele zil
nice ale producției. în privința su- 
pranormativelor și a celorlalte as
pecte legate de situația financiară, 
trebuie să spun că ne lipsește un 
sistem, o metodologie de a dirija 
evidența In scopul prevenirii «upra- 
depozitelor de materii prime, mate
riale și piese de schimb. întrucît se 
cere un volum foarte mare de mun
că la stabilirea necesarului de apro
vizionat, ne bazăm încă foarte mult 
pe rutina oamenilor. Trebuie să 
spun că în această direcție există o 
slabă preocupare pentru asigurarea 
unor informații utile cu privire la 
evoluția stocurilor șl a necesităților 
producției".

— Cine este răspunzător de aceas
tă pasivitate 7

— Așteptăm încă sprijin de la 
minister. Să ni se arate o dată con
cret cum se pot lichida supranor- 
matîvele.

— Ați solicitat acest sprijin 7
— Da. S-a făcut, în acest scop, un 

studiu de către minister, In care s-a 
prevăzut un centru de calcul, cu
prins de altfel în planul general de 
dezvoltare a uzinei in perioada 
1971—75. Spre surprinderea noastră, 
forurile de resort din Comitetul. de 
Stat al Planificării au „scos" acest

mic întocmit. înseamnă că rămînem 
in continuare prizonierii rutinei 
tn stabilirea stocurilor d» ^materii 
prime si materiale.

Ce-a făcut comitetul de direcție 
pentru înlăturarea acestei stări cri
tice a situației financiare 7 Cum am 
mai spus, a discutat, a analizat, iar 
acum așteaptă tă se tntimple „o 
minune", să fia înființat acel centru 
de calcul salvator. între timp, ho- 
tăririle luate de comitetul de direc
ție au rămas uitate în filele dosa
relor. Ce rost a mai avut întreaga 
analiză din ședința din Julie anul 
trecut a comitetului de direcție, din 
alte ședințe, in care atît contabilu
lui șef al uzinei, tov. Adrian Hebe, 
directorului comercial, tov. Pom- 
piliu Tamaș, cît și altor șefi de secții 
și servicii li s-au trasat cîteva sar
cini precise pentru lichidarea supra- 
normativelor 7 Au fost ele duse la 
îndeplinire ? Au fost trași Ia răs
pundere cei tn cauză de nerealiza- 
rea hotărîrilor comitetului de direc
ție ?

Faptele arată că acum nu mai este 
vorba de o perioadă de acomodare, 
de lipsă de experiență tn activitatea 
comitetelor de direcție. Peste tot 
trebuie întreprinse măsuri car» să 
învioreze munca acestor organe de 
conducere colectivă ■ activității eco
nomice, să elimine cu desăvîrșiro 
elementele de formalism, de anchi
lozare, rutiniere, din stilul de mun
că al comitetelor de direcție. Nu de 
un cadru lărgit de exercitare a 
competențelor și inițiativei duo lipsă 
comitetele de direcție, ci — după 
cum s-a desprins și din ancheta 
noastră — apare clar, înainte de 
toate, că unele dintre ele dovedesc 
o greșită, o superficială înțelegere a 
rolului deosebit de important pe care 
trebuie să-l aibă in conducerea în
tregii activități a întreprinderilor.

fecțiune locală se repercu
tează asupra întregului. Și 
acest nou angrenaj produc
tiv cere reacții prompte, 
deci inițiativă personală, în 
cadrul unul ansamblu bine 
organizat"

Concomitent, șirul de ani 
care au trecut constituie — 
cum «-a exprimat plastio 
un interlocutor — „un de
ceniu al automatizării". Ini
țial, la montare, aparatura 
era simplă, pentru ca, pe 
parcurs, noi și noi operații

Dar să ne referim, con
cret, la realitățile trotu- 
șene pentru a da acestor e- 
nunțuri seva și efervescența 
vieții. Cadrele de bază ale 
uzinelor chimice provin din 
rîndul acelora care și-au 
primit botezul focului în 
perioada „pornirii" instala
țiilor. Unii au la activul lor 
cîte trei-patru inaugurărip 
deși sînt tineri, iar atunci 
erau încă și mai tineri. în 
focul acestor bătălii s-au 
sudat colectivele de muncă, 
deși oamenii care le alcă
tuiau veniseră de pretutin
deni din țară, iar multi din
tre ei se întîlneau pentru 
prima dată cu complicatele 
tehnologii ale chimiei. Iată, 
pe scurt, cîteva traiectorii 
umane semnificative. Ingi-

tru, șeful instalației de 
alcooli grași, cu vădite a- 
plicații spre inovații teh
nice, este din Pitești. Deși 
are numai 23 de ani, opera
torul Gh. Martin, de fel din 
partea locului (comuna Oi- 
tuz), e de asemenea veteran, 
căci a luat parte, în ‘63; Ia 
pornirea stirenului, ca și 
vasluianul Vasile Oiță, care, 
absolvent de liceu fiind, a 
renunțat la medicină, atras 
în 1962 de faima cetății 
chimice care abia se ridi
case.

„A trebuit să ne învățăm, 
— mi-a spus șeful secției 
de cercetări de la uzina 
chimică — a lucra într-un 
complex de instalații în 
permanentă interacțiune, 
în cadrul căruia orice de-

s& treacă tn supravegherea, 
mai sigură și mai exactă, a 
automatelor. La rîndul lor 
aceste schimbări au cerut o 
sporire a calificării oame
nilor, iar ambele au avut 
ca urmare o creștere a pa
rametrilor de randament 
productiv. Ca tn cazul sec
ției cauciuc, de pildă, ce 
realizează acum cu 5 000 de 
tone peste proiectul Inițial

„Experiența trotușeană" 
mai include, ca factor dina
mic al progresului, cerce
tarea științifică. Fiecare 
din uzine are cîte un labo
rator de cercetare bine u- 
tilat, unde se duce o siste
matică bătălie pentru nou. 
Prin intermediul acestor 
nuclee, știința se dovedește

o pîrghie puternică și efi
cientă în dinamica produc
ției, călăuzind-o pe un fă
gaș creator. Așa se explică 
și diversificarea paletei de 
fabricație a cauciucului 
Se creează, aș spune, 
un climat al colaboră
rii. sub îndrumarea cer
cetării științifice, de ni
vel superior.

„Experiența trotușeană* 
Începe a păși (ntr-o etapă 
nouă, mai matură, cu pre
tenții mai ambițioase, de 
depășire a parametrilor ac
tuali. prin inițiativa crea
toare. o „etapă a perfor
manțelor". Ea este însoțită 
și de o nouă concepție, mai 
avizată, asupra organizării, 
ce se caracterizează, tn 
faza actuală, tn urma con
stituirii Grupului industrial 
de petrochimie Borzești. 
prin existența unor verigi 
de conducere a producției 
mai puține, dar mai puter
nice, mai competente

Și gstfel sîntem tn pose
sia datelor esențiale pentru 
a aprecia ponderea pe în
tregul ansamblu al ramu
rii chimice a ceea ce am 
numit „experiență trotu
șeană". tn acest cadru ea se 
situează ca o fertilă contri
buție, generatoare a unor 
noi tradiții industriale, 
la nivelul secolului XX, 
intrînd la rîndul ei, ea 
un curent stimulator, 
tn traiectoria și mai vastă 
a chimiei românești Aici, 
pe Valea Trotușului, s-au 
format cadre pentru marile 
combinate chimice din Tur- 
nu Măgurele, Craiova, Rîm- 
nicu-Vilcea și Pitești. De

aici s-au desprins „nuclee" 
întregi ca să pună în miș
care primele Instalații Inau
gurate în aceste noi centre.

Astăzi Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, privit de pe o 
înălțime din preajmă sau de 
pe terasa modernului ho
tel „Trotuș", apare cu o 
structură urbanistică armo
nios distribuită- Cele opt 
mii de apartamente sînt 
dispuse de-a lungul a 
două mari magistrale ce 
străbat de la un cap 
la altul orașul, alcătu
ind bulevardele Oituz și 
Republicii. Intre acestea, o 
rețea întreagă de străzi și 
alei cu nume de flori

Pentru înțelegerea con
cepției generoase care » 
stat la configurarea acestui 
nou centru al creației in
dustriale trebuie vizitate 
și cele două remarcabile 
edificii, care sînt casa de 
cultură și spitalul.

Dar e încă prea devreme 
pentru caracterizări defini
tive. Orașul e tn plină dez
voltare. De la 20 000 de lo
cuitori, cît a avut cu un 
deceniu în urmă, a ajuns 
astăzi la 40 000 și se pre
vede că pînă în 1975 va a- 
vea 60 000. Construcția lui 
continuă și e interesant că 
edjlii lui mal păstrea
ză pasiunea pentru nou 
și Inedit, ca șl acum un 
deceniu, cînd mi-au prezen
tat „un bloc experimental", 
tn care apartamentele fu
seseră finisate, pentru pri
ma oară la noi, cu mate
rial plastic. Orașul a ră
mas, cum îl știam, „deschis" 
la tot ce e nou.„

Pe șantierul Fabri
cii de conserve din Ca
lafat lucrările de con- 
strucții-montaj sini 
mult rămase in urmă. 
Lider 
lor : 
rești,
ențe tn toate compar
timentele. Situația s-a 
complicat și mai mult, 
intrucit titularul de 
investiție — Minis
terul Industriei Ali
mentare — nu a con
tractat la termen o 
parte din utilajele 
tehnologice. La rîndul 
său, proiectantul — 
I.P.I.A. — nu s-a lă
sat mai prejos : a pre
zentat o documentație 
cu nenumărate gre-

șeii. O 
el, tn 
greșeala 
ar fi pe 
tată. De 
grăbește 
rile ce trebuie făcute 
in proiect. însumate 
și multiplicate, toate 
neajunsurile au dus, 
in urma unor ședin
țe cu „greutate", In 
«minarea termenului 
de punere in func
țiune a fabricii in a- 
notimpuri mai calde. 
Adică, peste 8 luni. 
Paguba este dublă. Se 
prelungește durata de 
imobilizare a fonduri
lor investite și, tot
odată, se pierde o cam- 

apante de fabricație 
conservelor.

nepăsării nu vor 
crește legume

Cooperativele agri
șa le din județul
Timiș au prevăzut 
si amenajeze, prin 
cooperare, 39 hectare 
de sere. Au stabilit și 
data intrării lor in 
producție : 31 decem
brie a.c. Fală de gra
fic, stadiul lucrărilor 
este intirziat foarte 
mult. Astfel, din vo
lumul total de inves
tiții, care se ridică 
la 123 milioane, s-au 
realizat numai 35 mi
lioane. Una din cauze 
o constituie ritmul 
lent in care lucrea
ză întreprinderea de 
construcții nr. 13 Ti
mișoara, ca și între
prinderea . regională

de electricitate j 
urmare, la unele 
biective — cum 
depozitele de combus
tibil — lucrările sînt a- 
bia la inceput. 
tanje mari se 
gistrează și la 
rarea cu 
și utilajele 
Bunăoară, 
rele de la 
din 7 cazane s-au 
sigurat doar două 
numai un injector, iar 
pentru cele de la T.o- 
vrin, din 10 cazane s-au 
asigurat 6 și numai 
două injectoare. ■ Iar
na bate la ușă. Dar 
la adăpostul . nepăsă
rii nu vor crește le
gume.

ea 
o- 

iint

Res- 
înre- 

asigu- 
instalațiile 

' necesare, 
pentru se- 
Timișoara, 

a-

• Boala
tergiversărilor

Recent, la Institu
tul de cercetări me
talurgice din Bucu
rești s-a abordat un 
nou „studiu": cum să 
se urnească din loc 
cei care tărăgănează 
terminarea lucrărilor 
la hala utilizări oțe
luri, care avea ter
men de dare in func
țiune la sfirșitul anu
lui trecut. ~ 
diu, nu 
serie 
laje s-au 
cu intirziere, iar 
menul de executare a 
unor remedieri a 
expirat la... 15 fe
bruarie a.c. Hala de 
tratamente termice are 
parte de un „trata
ment" și mai ingrat. 
Documentația pe care 
proiectantul (Institu
tul de proiectări la-

Greu stu- 
glumi ! O 

de uti- 
contractat 

ter-

minoare București) 
trebuia să o predea 
încă de la 30 iunie a- 
nul trecut, nu este 
complet asigurată nici 
in prezent. Se mai 
comentează pe margi
nea soluțiilor care ar 
putea fi adoptate. Ter
menul de punere 
funcțiune a 
hale este sub 
intrebării. Cu 
timp in urmă, 
tructorul afirma 
„nu are probleme", a- 
ceastă lucrare fiind c 
investiție mult prea 
mică pentru forțele 
lui. Și-a supraesti
mat forțele ? Sau poa
te a intenționat să de
monstreze că spiri
tul lui de răspunde
re este la fel 
zut ?

tn 
acestei 
semnul 

citva 
cons- 

că

lei mal

punga».

de scă-

întreprinderea de 
valorificare a cerea
lelor - I.V.C. — Ti
miș care livrează peste 
plan aproape 10 mii 
tone griu de sămin- 
ță județelor Mehe
dinți, Cara; - Severin 
și Dolj, înregistrează 
in loc de beneficii o 
pierdere de aproape 
t 300 000 Ipi. Această 
situație nefirească de
curge din utilizarea 
unei metodologii gre
șite la livrările de 
produse in alte jude
țe, cunoscută sub nu
mele de „mutații de
pozit". Deși întreprin
derea cheltuiește li
nele sume de bani cu 
identificarea, manipu
larea, condiționarea 
și transportul semin
țelor, ea nu primește 
prețul ce s-ar cuve-

ni, ci cu 51 
puțin la fiecare tonă, 
sumă care, in baza a- 
celeiași metodologii, 
va apărea ca benefi
ciu la celelalte în
treprinderi de valori
ficare a cerealelor 
din județele amintite. 
Ele, deși nu fac dectt 
să distribuie semin
țele, încasează pre
țul întreg. Este ade
vărat că pe ansam
blul rețelei de între
prinderi pentru va
lorificarea cerealelor 
banii nu se pierd. Dar 
cei care livrează se
mințe ajung să se 
dezintereseze de aceas
tă problemă. O fi a- 
ceasta o metodologie, 
insă nu-i potrivită. 
Vorba aceea : frate, 
frate, dar... munca-i 
pe bani.
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încheierea lucrărilor Seminarului 
privind sarcinile ce revin catedrelor 

de științe sociale în activitatea 
didactică-educativă și de cercetare
In zilele de 22—24 septembrie 

s-au desfășurat la Academia de ști
ințe social-politice „Ștefan Gheor
ghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R. lu
crările Seminarului privind sarcinile 
ce revin catedrelor de științe sociale 
in activitatea didactică-educativă și 
de cercetare pe baza documentelor 
Congresului al X-lea al P.C.R.

Au luat parte colectivele catedre
lor de economie politică, filozofie, 
socialism științific, sociologie, etică, 
estetică, secretarii comitetelor de 
partid din centrele universitare și 
din instituțiile de tnvățămînt supe
rior, activiști de partid.

In cadrul seminarului au pre- 
eentat expuneri tovarășii : Paul 
Nlculescu-Mizil — „Probleme ale ac
tivității ideologice a Partidului Co
munist Român și sarcinile catedrelor 
de științe sociale" j Gheorghe Pană 
— „Activitatea internațională a 
K- 'ului și statului nostru" | Virgil

— „Creșterea rolului Parti-

dului Comunist Român și perfecțio
narea conducerii vieții sociale. Sar
cinile organizațiilor de partid din 
învățămîntul superior" | Manea Mă- 
nescu — „Probleme actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării econo
miei naționale, în lumina hotărîrilor 
Congresului al X-lea al P.C.R." i 
Leonte Răutu — „Probleme actuale 
în domeniul pregătirii cadrelor și 
perfecționării învățămîntului".

Participanții au dezbătut în secții 
de specialitate probleme ale îmbu
nătățirii conținutului prelegerilor și 
a metodelor de predare, rolului ca
tedrelor de științe sociale în munca 
educativă cu studenții, precum și 
aspecte ale perfecționării activității 
de cercetare științifică desfășurate 
in catedrele de științe sociale.

în încheierea lucrărilor semina
rului a luat cuvîntul tov. Miron 
Constantinescu, ministrul învățămîn- 
tului.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații de activiști 
ai P.C.R. în

Miercuri a plecat spre Ulan Ba
tor o delegație de activiști ai P.C.R., 
condusă de tovarășul Victor Bolo- 
jan, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Bihor al P.C.R., care, la invitația 
C.C. al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, va face o vizită in 
schimb de experiență în R. P. Mon
golă.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de to
varășul Andrei Cervencovici, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

A fost, de asemenea, prezent Bud 
Buyanghiin, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R. P. Mongole Ia 
București. (Agerpres)

Plecarea delegației 
Consiliului Uniunii 

Sindicatelor 
din Iugoslavia

Miercuri după-amiază, delegația 
Consiliului Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia, care la invitația Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România a făcut o 
vizită de două zile în țara noas
tră, a plecat spre patrie.

Cu prilejul acestei vizite, desfășu
rată la Timișoara, delegația Consi
liului Central al U.G.S.R., condusă 
de Ion Cotoț, secretar al Consiliu
lui Central, și delegația Uniunii Sin
dicatelor din Iugoslavia, condusă de 
Mustafa Pljakic. secretar al Con
siliului U.S.I., au avut un larg schimb 
de păreri privind sarcinile și ex
periența sindicatelor din România și 
Iugoslavia, exprimîndu-și dorința 
de a dezvolta și în viitor legăturile 
de prietenie și colaborare dintre 
Uniunea Generală a Sindicatelor din 
România și Uniunea Sindicatelor din 
Iugoslavia. Membrii delegației sin
dicatelor din Iugoslavia au vizitat mai 
multe întreprinderi industriale, o- 
biective social-culturale, precum și 
expoziția economică a municipiului 
Timișoara, consacrată jubileului ,de 
700 de ani de existență documentară 
a orașului.

Numirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste 

România in Regatul Maroc

Miercuri seara s-a înapoiat de la 
Stockholm delegația Partidului Co
munist Român care a participat la 
lucrările celui de-al XXII-lea Con
gres al Partidului de Stînga — Co
muniștii din Suedia.

Delegația a fost formată din tova
rășii Vasile Patilineț, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Virgil 
Cazacu, membru al C.C. al P.C.R.,

secretar a! Comitetului municipal 
București al P.C.R

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Petre Lupu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., Ion 
Iliescu, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C al P.C.R., Ion 
Cîrcei și Ilie Rădulescu, membri ai 
C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

PRIMIRE LA CONSILIUL

Sosirea unei delegații 
de specialiști americani

Prin Decret al Consiliului de Stat 
tovarășul Vasile Mircea a fost numit 
în calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Regatul Maroc.

(Agerpres)

Șl IN FIECARE

CUVlNT TIPĂRIT

CAUZA PARTIDULUI!

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Emil Drăgănescu, a primit 
miercuri la amiază pe ministrul 
construcțiilor și dezvoltării urbanis
tice din Republica Populară Ungară, 
Jozsef Bondor, care face o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au participat 
Petre Blajovici. președintele Comi
tetului de Stat pentru Economia șl

Administrația Locală, Dumitru Mo- 
sora, ministrul industriei construc
țiilor, precum și Jozsef Vince, amba
sadorul R. P Ungare la București

★
In cursul dimineții, ministrul con

strucțiilor și dezvoltării urbanistice 
al R. P. Ungare Jozsef Bondor, a 
avut o întrevedere cu președintele 
Comitetului de Stat pentru Economia 
și Administrația Locală, Petre Bla
jovici. 1 (Agerpres)

LUCRĂRILE COLOCVIULUI
ROMÂNO- FRANCEZ

La invitația Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, miercuri seara 
a sosit în Capitală o delegație din 
Statele Unite ale Amerieii, în frunte 
cu dr. Lee Dubridge, asistentul 
președintelui S.U.A. pentru știință 
și tehnologie.

Din delegație mai fac parte dr. H. 
Pollack, directorul Direcției știin
țifice din Departamentul de Stat, dr. 
L. Branscomb, directorul Biroului 
național de standarde, dr. G. Tape, 
membru în Comitetul științific de pe 
lingă președintele S.U.A., dr. P. 
Haggerty, președintele Companiei — 
Texas Instruments, dr. D. Beckler 
și dr. N. Neureiter din cadrul Ofi
ciului pentru știință șl tehnologie.

în timpul șederii în țâra noastră, 
specialiștii americani vor avea con
vorbiri cu membri ai conducerii Con
siliului Național al Cercetării Știin
țifice 'li întrevederi cu oameni de_______________

știință, vor vizita institute de cerce
tări și de învățămînt superior, uni
tăți industriale din Capitală și din 
tară.

La sosire, pe aeroportul Băneasa. 
oaspeții americani au fost salutați 
de prof. Gheorghe Buzdugan, pre
ședintele C.N.C.S., prof. Nicolae 
Bărbulescu, vicepreședinte, prof. Mi
hai Drăgănescu, secretarul permanent 
al Comisiei guvernamentale pentru 
dotarea cu echipamente de calcul și 
automatizarea prelucrării datelor, 
Emilian Rodean, secretar general al 
Comitetului pentru energia nuclea
ră, funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe și alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți L. C. Meeker, 
ambasadorul Statelor Unite ale Ame
rica la București, și membri al am
basadei.

(Agerpres)

mări cum se îndeplinesc hotârîrile 
partidului, cum se respectă inte
resele poporului, pentru o ajuta 
prin transmiterea experienței 
înaintate, dar și pentru a dezvălui 
și supune judecății opiniei publice 
tot ce se află de-a curmezișul dru
mului de progres.

Noi, membrii colectivului redac
țional al „Scînteii", sîntem con
știent că aportul nostru, măsura 
contribuției noastre la opera vastă 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate 
îndeplinirea sarcinilor 
Congresul al X-lea al 
le-a trasat cu claritate 
valorificarea plenară a talentului 
și pasiunii gazetărești pentru a răs
punde cu responsabilitate comunis
tă cerințelor majore puse de 
partid.

Acum, la acest jubileu, redactorii 
„Scînteii' Iși afirmă angajamentu1 
solemn de a munci neobosit, de a 
face toate eforturile 
a transpune în viață, cît 
bine cu putinfă, indicațiile 
ducerii de partid, de a 
fără preget cauza partidului, 
tele idealuri ale socialismului și 
comunismului, interesele poporului 
român, consacrîndu-și cu credinfă 
și devotament toate forțele înflo
ririi patriei socialiste.

depind de y 
pe care » 

partidului i 
presei, de >

pentru 
mai 

con- 
sluji 
înal-

(Urmare din pag. I)

chemate să joace un rol tot mai ac
tiv și eficient. în ultimii ani, presa 
noastră a făcut progrese vizibile 
în lărgirea ariei de preocupări, în 
tratarea mai combativă, mai di
namică și convingătoare a dife
ritelor aspecte ale construcției so
cialiste, a vieții materiale și spiri
tuale a poporului. Continuînd efor
turile pe această linie, ziarele cen
trale și locale mai au încă mult 
de făcut pentru a elimina din acti
vitatea lor superficialitatea și for
malismul, pentru a pătrunde adînc 
în miezul realităților, exercitînd e- 
nergic rolul de exponent al opini
ei publice înaintate, atît în dezvă
luirea lipsurilor și neajunsurilor, 
cît și în generalizarea experienței 
avansate a construcției so
cialismului".

înfăptuind aceste prețioase in
dicații, avînd drept înalt model do
cumentele Congresului, spiritul ce a 
caracterizat lucrările sale, consi
derăm o înaltă obligație față de. 
partid și popor să facem totul 
pentru ca „Scînteia* să devină 
un instrument care să pătrun
dă mereu mai profund, mai 
adînc, cu mereu mai multă 
competență și pricepere, în esența 
proceselor și fenomenelor din via
ța societății noastre, pentru a ur-

Colocviul româno-francez cu tema 
„Planificarea, metodele șl tehnicile 
sale", organizat de Institutul de cer
cetări economice al Academiei Repu
blicii Socialiste România și Institu
tul de știință economică aplicată din 
Paris și-a continuat miercuri lucră
rile.

î-n aula Academiei au fost prezen
tate comunicările ; „Centralele indus
triale în sistemul de conducere pla
nificată a economiei" — de Costin 
Murgescu, membru corespondent al 
Academiei, „Un instrument pentru 
planul-model Fifi" — de Raymond 
Courbis, inginer de mine, „O dialec
tică concentrare-plan. Referire la ca
zul francez" — de Eveline Pretre, 
cercetătoare la Institutul de știință 
economică aplicată din Paris, „Func
ția de prevedere și conducerea eco
nomică în lumina conceptelor ciber

neticii economice" — de Ștefan Bîr- 
lea, vicepreședinte al Centrului de 
calcul economic și cibernetică eco
nomică — București, „Probleme ale 
utilizării balanței legăturilor dintre 
ramuri în planificarea economiei na
ționale" — de cont univ. Paul Ale- 
xiu, „Un cadru metodologic pentru 
determinarea cererii populației" — de 
Mihai Capătă, director în Direcția 
Centrală de Statistică, „Schița unui 
sistem dinamic de modele de opti
mizare a economiei" — de dr. Marcu 
Horovitz, de la Institutul de cerce
tări economice al Academiei, „Teh
nici de calcul în inversarea matrice- 
lor de tip input-output" — de dr. D. 
Vaida și D. Duță de la Centrul de 
calcul economic și cibernetică eco
nomică București, „Planificarea în 
perspectivă a structurii personalu
lui" — de conf. univ. Petre Burloiu.

Primul spectacol 
prezentat in Capitală 
de L’Opera de Wallonie 

din Liege
L’Opdra de Wallonie din Liăge — 

Belgia, aflată într-un turneu in țara 
noastră, a prezentat miercuri seara, 
pe scena Operei Române din Bucu
rești, primul spectacol cu drama liri
că „L’Opâra d'Aran" de Gilbert Bă- 
caud, cunoscutul interpret și compo
zitor francez.

Regia aparține lui Raymond Ros- 
sius, iar conducerea muzicală lui 
Marcel Desiron. Distribuția spectaco
lului a cuprins pe Andree Franțois, 
Mady Urbain, Giuseppe Todaro, Ger
main Ghislain și alții.

La spectacol au asistat Ion Brad, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, funcționari 
superiori din M.A.E., reprezentanți 
ai Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, oameni de 
artă și cultură, un numeros public;

Erau prezenți .lan Adriaenssen, am
basadorul Belgiei la București, și 
membri ai imbasadei.

Spectacolul a fost primit cu multă 
căldură,, de spectatori.

★ .
Colectivul artistic al Operei de 

Wallonie din Liege — Belgia s-a 
întîlnit miercuri dimineața cu 
membri ai conducerii și soliști ai 
Operei Române, precum și cu zia
riști din Capitală.

cooperatiste din țara

von Wal-

LS

Petre 
Fory 

alții ;

La Invitația conducerii CENTRO- 
COOP a sosit în Capitală o delegație 
a Uniunii Centrale Agricole a Coope
rativelor „întrajutorarea țărăneas
că" din R.P. Polonă, condusă de to
varășul Antony Korzicky, președin
tele Consiliului Central al acestei 
organizații. In timpul șederii în Ro
mânia, oaspeții vor vizita „Expozi
ția realizărilor economiei naționale 
— România 1969 ', precum și o serie 
de unități 
noastră.

★
Participanții la lucrările celei de-a 

Xl-a Conferințe internaționale a 
mesei rotunde a arhivelor, organi
zată la București de Consiliul in
ternațional al arhivelor, au făcut o 
vizită la Consiliul popular al muni
cipiului București, unde au fost pri
miți de Ion Cosma, prim-vicepreșe- 
dlnte a) consiliului.

Cu f est prilej, oaspeților le-au 
fost prezentate aspecte ale vieții 
științifice și culturale, ale activității 
edilitar-gospodărești, sociale și 
dustriale din capitala noastră.

întrevederea a decurs într-o 
Biosferă prietenească.

★
Miercuri dimineața a părăsit 

pitala o delegație de juriști români, 
condusă de Adrian Dimitriu, mi
nistrul justiției, care va face o vi
zită în Belgia, la invitația ministru
lui justiției din această țară, Al- 
Sohnse Vranckx, și în Luxemburg, 

i invitația ministrului justiției, Eu
gene Schaus. Printre persoanele ofi
ciale prezente la plecare, pe aero
portul Băneasa, se afla și Jan An- 
driaenssen, ambasadorul Belgiei 
București.

Ambasadorul Gebhardt
' ther, președintele Societății de politi
că externă din Bonn, a ținut miercuri 
după-amiază, la sediul A.D.I.R.I., o 
conferință cu tema „Aspecte ale po
liticii externe a Republicii Federale 
a Germaniei". Ședința a fost prezi
dată de prof. dr. docent Traian lo- 
nașcu, membru corespondent al A- 
cademiei, președintele A.D.I.R.I. Au 
participat George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, funcționari superiori din 
M.A.E., cadre didactice din învăță
mîntul superior, cercetători, ziariști. 
A fost prezent Franz Drutschmann, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. F. a Germaniei la București.

(Agerpres)

româ- 
„VITEA- 

Paul An- 
regia lui 
Moisescu 
Popescu,

Concurs de admitere
în învătămîhtul suoerior

Ministerul învățămîntului face cu
noscut că pentru facultățile și sec
țiile din Instituțiile de învățămînt 
superior, la care au mai rămas locuri 
neocupate pentru anul I, se organi
zează un nou concurs de admitere 
între 28 septembrie — 4 octom
brie a.c.

Concursul de admitere se va orga
niza la următoarele institute, facul
tăți și secții ;

Institutul politehnic București : A) 
învățămint de ingineri — cursuri de 
zi : Facultatea de energetică (secția 
hidroenergetică) ; Facultatea de me
canică (secțiile : utilaj chimic, ma
șini hidraulice și pneumatice) ; Fa
cultatea de tehnologia construcțiilor 
de mașini (secțiile : tehnologia con
strucțiilor de mașini și mașini-unel- 
te ; mecanică fină) ; Facultatea de 
metalurgie (secțiile ; turnătorie, me
talurgie neferoasă) ; Facultatea de 
transporturi (secțiile : material ru
lant, autovehicule rutiere, tehnica 
transporturilor feroviare) ; B) învă
țămînt de ingineri — cursuri serale : 
Facultatea de electronică și teleco
municații (secțiile : telefonie și tele

grafie, telecomenzi feroviare), Facul
tatea de mecanică) secția mașini ter
mice) i Facultatea de transporturi 
(secția : material rulant).

Academia de studii economice 
București : învățămîntul superior e- 
conomic — cursuri serale : Faculta
tea de economia producției (secția : 
economia industriei, construcțiilor și 
transporturilor) i Facultatea de cal
cul economic și cibernetică economi
că (secția statistică) ț Facultatea de 
comerț (secția : -economia comerțu
lui interior) • Facultatea de finanțe 
(secția : finanțe) ; Facultatea de con
tabilitate (secția : contabilitate).

Universitatea din București : In
stitutul pedagogic, Facultatea de fl- 
zică-chimie

Conservatorul „George Enescu" 
Iași : Facultatea de instrumente și 
canto.

înscrierea candidaților se face la 
secretariatele facultăților pînă în 
ziua de 27 septembrie, ora 20,00.

Disciplinele de concurs și progra
mele acestora sînt cele prevăzute în 
broșura „Admiterea în învățămîntul 
superior — 1969".

PROGRAMUL I

10,00 — Limba engleză (reluare). 10,25
— Limba germană (reluare). 10,50 — 
Ce-ați dori să revedețl ? Filmul artis
tic înnorate trecătoare" — o produc
ție a studiourilor din R. P. Ungară.
12.30 — închiderea emisiunii de dimi
neață. 17,30 — Buletin de știri. 17.35 — 
Lumea copiilor : „Marek Pistruiatul" — 
film serial. 18,00 — Studioul pionieri
lor. Navigatori pe oceanul de nisip. 
Emisiune de prof. dr. Victor Tufescu.
18.30 — Consultație tehnică T V. 18,45
— Noutăți din viața muzicală : L’Opâra 
de Wallonie din Llăge-Belgla Ia Bucu
rești. 19,00 — Criterii. Arte frumoase. 
Bucureștii în arta plastică (o imagine 
a capitalei noastre în creația unor ar
tiști români șl străini din trecut șl pînă 
astăzi). 19,15 — O interpretă îndrăgită 
a cînteculul ardelenesc : Marla Butaciu.
19.30 — Telejurnalul de seară. Buletinul 
meteorologic 20 00 — Transfocator. 
Ce-aț! făcut la... Paris ? 20,30 — Avan
premiera. 20,45 — Seară de teatru. 
„Cum vă place f de W. Shakespeare 
(partea I). O producție a studiourilor

de televiziune engleze, In interpreta
rea actorilor de la „The Royal Sha
kespeare Company". In distribuție : 
Patrick Allan, David Buck, Rosalin 
Knight, Vanessa Redgrave, Patrick 
Wymark, Paul Hardwich, Russell Hun
ter, Peter Gill, Patsy Byrne șl alții. 
Regia : Ronald Eyre. Partea a doua a 
spectacolului va fl programată joi, 2 
octombrie, la ora 20,00 programul I. 
21,50 — Tangouri celebre. Emisiune 
muzical-coregraflcă. Interpretează : Doi
na Cfirplniș, Mircea Buzoiu, Angel 
Solu. Dansează Elena Trandafir, Ma
riana Zlătolanu, Camelia Coruț, Ma
riana Dumitrescu, Dumitru Gheorghe, 
Rubin Bucur, Constantin Porunceanu, 
Dorei Ciocănaru. Coregrafia : Vladimir 
Bedea. 22,20 — Telejurnalul de noapte 
și buletinul meteorologic. 22,35 — Pu
blicitate. 22,40 — Muzică ușoară inter
pretată de eîntărețli finlandezi : 
Aarno Ranlnen șl Marion Rung. 
23,00 — închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II

19,30 — Telejurnalul de seară. Bule
tinul meteorologic. 20,00 — Concert sim
fonic. Orchestra Radioteleviziunil. Dt_ 
rijor loslf Conta. Solist Isaac Stern 
(S.U.A.), In program : Concertul în Re 
major pentru vioară și orchestră de 
Brahms. 20,45 — Emisiune literară. Pre
zintă George Gană, Nicolae Baltag șl 
Ilie Bădicut. 21.00 — Film serial „Răz
bunătorii". „Suferințele sărmanului 
George". 21.50 — închiderea emisiunii.

ATLETISM

Două victorii românești în „cuplajul internațional" de ieri:

★
între 21 și 24 septembrie ne-a vi

zitat țara dl. Frank Coole, preșe
dintele Camerei de Comerț din Bir
mingham — Anglia. Oaspetele a avut 
întrevederi cu membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior, ai 
Camerei de Comerț și a vizitat „Ex
poziția realizărilor economiei națio
nale — România 1969".

★
între 22 șl 24 septembrie a făcut o 

vizită în țara noastră o delegație co
mercială din Costa Rica, condusă de 
Jorge Sanchez, adjunct al ministru
lui economiei și comerțului din aceas
tă țară. Oaspetele a avut întrevederi 
cu Alexandru Albescu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, Petru 
Burlacu. adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Marcel Popescu, vi
cepreședinte al Camerei de Comerț, 
precum și cu conducători ai unor în
treprinderi românești de comerț ex
terior. De asemenea, membrii dele
gației au vizitat „Expoziția realizări
lor economiei naționale — România 
1989".

TEATRUL 
CIA STURDZA BU- 
LANDRA' prezintă 
in cadrul stagiu
nii 1969—1970 trei 
premiere 
nești : 
ZUL', de 
ghel, In 
Valeriu 
și Petre
avînd în distribu
ție pe Victor Re- 
bengiuc, 
Gheorghiu, 
Eterle șl 
,CONTRAPUNC ■ 

TE’, de Paul E- 
verac, în regia 
autorului, cu Ghe
orghe Oancea, 
Dinu Dumitrescu, 
Gina Petrini, Vic
toria Dinu, Corne- 
liu Conan, Jean 
Reder și alții ;
„TRANSPLANTA

REA INIMII NECU
NOSCUTE" de Al. 
Mirodan, în regia 
lui Monl Ghelerter 
și în interpretarea 
Iul Radu Beligan 
ileana Predescu, 
Marin Moraru 
alții.

-Jelezpiciar Sarajevo 3-1

Scend din premiera pe fard „Viteazul"
Foto : I. MIclea

rest, iar maximele între

Timpul probabil pentru 26, 27 și 28 
septembrie. în țară : Vreme în gene
ral frumoasă și în încălzire. Cerul 
va fi variabil. Vor cădea averse izo
late de ploaie. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între 5 și 
10 grade în nordul țării și între 10 
si 16 în rest, iar maximele între 
20 ți 28 de grade, mai ridicate la 
țfîrșitul intervalului. In București : 
Vreme în general frumoasă și în 
încălzire. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab, Temperatura în creștere.

27 de noi produse au fost o- 
mologate de curînd la C.I.L. 
Reghin. Printre ele se înscriu 
ghitarele semiacustice, patru 
tipuri de schiuri și barca din 
mase plastice, fibre de sticlă, 
poliesteri și polistiren expan
dat.

Complexul de industrializare 
a lemnului din Reghin reali
zează în prezent o gamă lar
gă de instrumente muzicale cu 
coarde, diverse articole și ma
teriale sportive, bărci de agre
ment — cunoscute și apreciate

in țara și peste hotare. Multe 
din produsele sale sînt pre
zentate în cadrul Expoziției 
realizărilor economiei naționa
le. Se remarcă, între ele, ar
ticolele de sport, cuprinzînd 
întreaga gamă de ambarca
țiuni — caiac, skiffuri, ca
noe, yolle-finn — precum și 
diferite schiuri, pînă la ulti
mele modele de minischiuri 
destinate începătorilor. Sînt 
expuse, de asemenea, barca de 
agrement U-2 și barca cu mo
tor tip „NUFĂRUL".

De obicei, la un asemenea meci 
toată lumea știe că, de fapt, este 
numai o probă, că adevăratul meci 
se va juca altădată, că numai una 
dintre echipe ia lucrurile In serios 
(cea care nu Interesează — sparing- 
partenerul). Selecționabilll, cu ose
bire titularii, nu se prea omoară 
cu firea, forțînd doar atunci cînd 
situația devine jenantă (pe tabela 
de marcaj). Același lucru, în pro
porție de 70 la sută, s-a petrecut 
și la partida Lotul A — Jelezniciar și 
din această cauză multă vreme cei 
care au dat tonul au fost oaspeții, 
preocupați, ca orice echipă lugos- 
iavă, sâ obțină un rezultat pozi
tiv. Spectatorii — prezenți Intr-un 
număr neașteptat de mare pen
tru un meci de pregătire — aproa
pe 30.000 — au aplaudat In prime
le douăzeci și cinci de minute echi
pa din Sarajevo. Șl aceasta cu atît 
mai mult, cu cît „unsprezecele" tri
mis pe teren de către antrenorul 
Angelo Nlculescu făcea un joc de 
așteptare, in 17 minute reușind 
doar două faze demne de reținut pe 
carnetele cronicarilor sau ale selec
ționerilor (minutele 8 și 17). In 
minutul 23, Dinu a luat pe cont pro
priu □ acțiune, s-a deplasat rapid 
pe zona de teren în care ar fi tre
buit să fie Dembrovski și de acolo 
a centrat lui Dumitrache. care nu 
l-a iertat pe Radovici : 1—0. Oas- 
peții au ripostat, avînd o ușoară su
perioritate teritorială, pe fondul unei 
relaxări accentuate a lotului. Defici
tari la capitolul șut la poartă și 
izbindu-se de o apărare tn care doar 
Deleanu era ceva mai „concesiv", 
superioritatea teritorială de care vor
beam nu a dus la nimic concret pe 
tabela de marcaj. Totodată, sim- 
țindu-se deplin stăpîni pe soarta 
partidei, selecționabilii joacă mai 
ales pentru publicul extrem de re
ceptiv la orice reușită a fotbaliști
lor români. Și astfel, prima întîl- 
nire a publicului bucureștean cu 
această echipă reprezentativă ’69 so

desfășoară Intr-o atmosferă de re
ciprocă simpatie.

Multe minute nu se intîmplă ni
mic sau mai nimic pe teren. 
Urmărind mai atent jocul țelec- 
ționabililor, constatăm că unele 
dintre pase nu-și ating ținta, ivin- 
du-se desincronizări atît pe vertica
lă (acțiunile n-au cursivitate și pro
funzime), cît și pe orizontală (adver
sarii interceptează pase date chiar 
tntre apărători, fie că sînt prea 
„moi", fie că au „plecat" greșit). 
Lipsa de decizie în intervenții, mai 
ales la nivelul atacului, duce — pe 
de altă parte — la ratarea unor si
tuații favorabile de a Înscrie.

Ne dăm seama că oricît de pre
cise au fost Indicațiile antrenorilor 
cu privire la seriozitatea cu care 
trebuie jucată această partidă, ju
cătorii n-au ieșit cu totul din atmos
fera de meci de pregătire. Singurul 
care se zbate pe întreg terenul este 
Dobrin, pentru care această (ntîlni- 
re are caracterul unul examen. In
hibat ( ? 1) într-o oarecare măsură 
de această situație, vrînd să facă to
tul șl cit mai bine, comite adesea 
erori. Publicul îl simte șl, îndeo
sebi după pauză, 11 Încurajează 
Dobrin, la rîndu-1, acceptă „dia
logul" și începe să se... desfășoare. 
Driblează cam mult, dar colaborarea 
sa cu Dumitrache, ca și cu restul 
echipei, este mai bună și încet, în
cet, se integrează în ansamblul for
mației. Este evident că face eforturi 
pentru a-și cîștiga încrederea cole
gilor și mai ales pe a selecțione
rilor în min 65 dă o pasă ma
gistrală lui Dumitrache („eu n-aș fi 
putut s-o dau mai bine", ne spune 
Constantin, fostul căpitan al echipei 
naționale, prezent la „masa presei"). 
Dumitrache este în ofsaid, dar ar
bitrul V Pădureanu nu... fluieră, și 
2—0 Cel de al treilea gol a] lotului 
îl înscrie Dinu, tot dintr-o pasă a 
Iui Dobrin (min. 78). în sfîrșit, Je
lezniciar marchează în ultimul 
minut a) partidei, prin Iankovici.

De regulă, după asemenea partida

se spune : „A fost un meci util, care 
ne-a permis să vedem o serie de 
deficiențe, asupra cărora vom In
sista, în perioada care ne-a mai ră
mas". „Deficiențele" privesc mai mult 
lipsa de formă a unora dintre se
lecționați, randamentul scăzut al 
altora. Sătmăreanu, Dinu, R. Nun- 
weiller, Dan, Hălmăgeanu și Dobrin 
au lăsat cea mai bună impresie. Su
perior partidelor din campionat — 
Dumitrache.

De la oaspeți, Osim, Radovici, Ba- 
jlci și Hrvat ne-au plăcut cel mai 
mult. Concluziile definitive asupra 
valorii „testului" le lăsăm să le 
tragă antrenorul Angelo Niculescu.

In deschidere, reprezentativa de 
tineret (sub 23 de ani) a țării noas
tre, într-o nouă alcătuire, a obținut 
o frumoasă victorie tn compania 
celei a R. F. a Germaniei. Sub con
ducerea lui Coman, „tineretul" a 
desfășurat un joc destul de curajos 
împotriva unui adversar superior 
tehnic șl tactic, dar mai ales fizic. 
Tătaru, Straț sau Petreanu păreau 
niște juniori în comparație cu apă
rătorii care le stăteau în față Sin
gur Neagu se prezenta la același 
nivel de rezistență fizică De altfel, 
el a și înscris în minutul 2, după ce 
a anihilat șocul cu care l-au primit 
fundașii Koppenhofer și Blanken- 
burg. Oaspeții au egalat In min 33 
prin Flohe Punctul victoriei echipei 
noastre a fost realizat de către Turcu 
(min. 65). Amintind pe autorul celui 
de-al doilea gol al fotbaliștilor ro
mâni, credem că am scris un nume 
care este bine să fie ținut minte. 
Rareori am văzut un debut inter
național atît de viguros ca cel al 
tînărului Turcu, component al divi
zionarei B Metalul Tîrgoviște. Setos 
de gol, puternic, rapid și fin teh
nician, Turcu s-a impus chiar din 
primele minute ale apariției sale în 
linia de atac a reprezentativei de 
tineret.

Valentin PÂUNESCU

N.PERIEAȘIILEANASILAI- 
ÎNVINGĂTORI IA SIRACUZA

Pe stadionul din orașul Siracuza 
(Sicijia) a început un mare concurs 
atletic, la care participă 92 de atleți 
din 12 țări. în prima zi de întreceri 
concurentul român Nicolae Perțea a 
cîștigat proba de 110 m garduri în 
14”8/10, urmat de italianul Acerbi — 
14"9/1O și suedezul Kent 15'T/10.

A doua victorie a culorilor româ
nești a fost obținută de Ileana Silai 
clasată pe primul loc la 800 m plat 
cu 2’05”î/10. Locul doi a fost ocupat 
de englezoaica Perry — 2’08”5/10, în 
timp ce pe locul trei a sosit polo
neza Skowronska — 2T0’’8/10. Vio
rica Viscopoleanu s-a situat pe locul 3 
la săritura în lungime cu 6,40 m, 
fiind precedată de poloneza Sarna — 
6,49 m. Tot pe locul 2 s-a clasat și 
Ion Șerban cu 2,05 m, rezultat ob
ținut și de cîștigător, de spaniolul 
Gariga. La lungime bărbați Carol 
Corbu cu 7,32 m a ocupat doar locul 
5. Proba a revenit polonezului Ste
pien — 7,80 m.

Alte rezultate : Disc bărbați : Da
nele (Cehoslovacia) — 59,68 m ; 400 m 
garduri : Bollati (Italia) — 51”7/10 ; 
Suliță bărbați : Kinnunen (Finlanda) 
— 78,30 m ; 800 m bărbați : Ouko 
(Kenya) - 1’50”4/10 ; 400 m bărbați : 
Asari (Kenya) — 46”2/10 ; 100 m
garduri femei : Vettorazzo (Italia) — 
15’’5/1O.

În cîteva rînduri
DUPĂ TREI PROBE, IN CAM. 

PIONATUL MONDIAL DE PEN. 
TATLON MODERN, ce se desfă
șoară la Budapesta, conduce sporti. 
vul sovietic Boris Oniscenko — 3 071 
puncte, urmat de A. Balczo (Unga
ria) 3 028 puncte, R. Beck (S.U.A.) 
2 892 puncte, B. Ferm (Suedia) 2 892 
puncte Proba de tir a revenit ame
ricanului Robert Beck cu 1 044 punc
te în fruntea clasamentului pe echipe 
se află selecționata U.R.S.S. — 8 555 
puncte, urmată de Ungaria — 8 492 
puncte, S.U.A. 8 202 puncte, R. F. a 
Germaniei 8 144 puncte.

FOSTUL CAMPION MONDIAL 
DE BOX LA CATEGORIA GREA, 
SONNY LISTON, a obținut a 14-a 
victorie consecutivă dispunînd prin 
ko în repriza a 3-a de Sonny Moore. 
In cadrul aceleiași gale desfășurată 
la Houston, campionul olimpic al 
jocurilor din Mexic, negrul Georga 
Foreman, l-a învins prin ko în re
priza a 2-a pe Cookia Wallace,
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viața internațională
o n. u. LUCRĂRILE 

ADUNĂRII GENERALE
NEW YORK 24 (Agerpres). — In ședințele de marți seara fi miercuri 

•Ie Adunării Generale a O.N.U. au continuat dezbaterile de politică ge
nerală.

Ministrul afacerilor externa al Is- 
landei, Emil Jonsson, ți-a expri
mat îngrijorarea față de continuarea 
războiului din Vietnam și agravarea 
conflictului din Orientul Apropiat, 
pronunțîndu-se în favoarea unei re
glementări politice a situației din a- 
ceste regiuni ale lumii.

Reprezentantul Poloniei, E. Ku- 
laga, a subliniat în cuvîntarea sa 
interesul major al tuturor statelor și 
popoarelor într-o soluționare cît mai 
rapidă a problemei înlăturării perico
lului războiului chimio ți bacteriolo- 
PC-

In cuvîntarea sa, reprezentantul 
Zambiei, E. II. K. Mudenda, s-a 
ocupat pe larg de situația din Rhode
sia și s-a pronunțat, de asemenea, 
în favoarea unei încetări imediate a 
focului în Nigeria, pentru ca cele 
două părți să poată să se întrunească 
în jurul mesei conferinței.

Antonio Carrillo Flores, ministru al 
afacerilor externe al Mexicului, a fă
cut apel la intensificarea eforturilor 
pentru lărgirea cooperării dintre sta
tele lumii cu scopul de a se elimina 
eventualitatea unei conflagrații. Mexi
cul consideră de o mare urgență du
cerea unor negocieri eficace privind 
irroblema dezarmării generale și tota- 
e, distrugerea mijloacelor de trans

port al armelor nucleare și instituirea 
unui moratoriu asupra experiențelor 
nucleare subterane. Vorbitorul a trecut 
apoi în revistă eforturile și realizările 
țărilor de pe continentul latino- 
american în direcția transformării 
acestuia într-o zonă denuclearizată.

Ministrul afacerilor externe al Fran
ței, Maurice Schumann, a subliniat că 
țările europene trebuie să-și mențină 
independența șl individualitatea în 
acest timp, cînd lumea este divizată în 
blocuri militare opuse. Este necesar de 
a se ..reinstaura între națiunile acestei 
zone un climat de pace, de reconci
liere a diferendelor, de stabilire a 
unor legături mai strînse între ele. El 
a subliniat că Franța duce o politică 
de multiplicare a contactelor cu toate 
țările socialiste ți speră ca aceasta 
să contribuie la depășirea faotoriloi 
care divizează Europa.

In continuare, ministrul francez a 
făcut o trecere în revistă a focarelor 
de încordare din lume. El s-a pro
nunțat în favoarea dreptului tuturor 
popoarelor din Orientul Apropiat la 
independență și suveranitate ți pentru 
reglementarea conflictului din această 
zonă prin mijloace pașnice, în confor
mitate cu rezoluția Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967.

Trecînd la problema dezarmării ge
nerale și totale, ministrul francez a 
subliniat că dezarmarea nu poate și 
nu trebuie să se limiteze la anumite 
măsuri parțiale întreprinse în această 
direcție șl care de altfel nu ar face 
decît să consolideze monopolul ma

rilor puteri asupra armelor nucleare. 
Dezarmarea trebuie să meargă pînă 
la capăt Dezarmarea, a spus el, tre
buie întreprinsă în primul rînd de 
puterile posesoare de arme nucleare, 
prin distrugerea acestor arme și a 
mijloacelor do transportare a lor la 
țintă.

A urmat la cuvînt Mirko Tepavaț, 
secretar de stat pentru afacerile ex
terne al Iugoslaviei, care ■ subliniat 
că divizarea lumii în blocuri milita
re antagoniste nu este singurul factoi 
care separă popoarele lumii. Lupta 
pentru libertate și independență nu a 
dus pînă acum la descurajarea poli
ticii do cucerire, hegemonie și inter
venție în afacerile interne ale altoi 
țări. El a arătat că în pofida schim
bărilor intervenite în ultimii ani pe 
arena internațională, nu s-a produs o 
democratizare a relațiilor internațio
nale șl nici nu s-au creat posibili
tăți mai largi pentru țările mici și 
mijlocii do a exercita o influență mai 
pronunțată asupra conflictelor, acor
durilor și disputelor între statele mari 
și puternice. Pacea, a subliniat minis
trul iugoslav, nu este amenințată de 
diferențele care există între sistemele 
social-politice ale statelor. Viața a 
respins astfel de teorii ca nerealiste.

Ministrul iugoslav, trecînd apoi la 
problemele Europei, a subliniat că 
dezvoltarea unei cooperări intereuro- 
pene pe baza respectului reciproc, al 
independenței și suveranității și întă
rirea securității europene pe aseme
nea principii ar constitui o contribu
ție eficientă la rezolvarea probleme
lor de colaborare și securitate și din 
alte părți ale lumii. Vorbitorul s-a 
pronunțat pentru respectarea princi
piului universalității O.N.U. prin par
ticiparea Republicii Populare Chineze 
la lucrările organizației, prin recunoaș
terea drepturilor legitime ale re
prezentanților acestui mare popor, 
fondator al O.N.U.

întrevedere
C. Manescu -1 Rogers
NEW YORK — Ministrul afacerilor 

externe, Corneliu Mănescu. șeful de
legație) Republicii Socialiste Româ
nia la cea de-a 24-a sesiune a Adu
nării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite, a avut marți o între
vedere cu secretarul de stat al Sta
telor Unite, William Rogers.

în cadrul acestei întîlniri, cars a 
avut loc la sediul misiunii permanen
te americane pe lîngă Națiunile Uni
te, au fost abordate probleme aflate 
pe ordinea de zi a sesiunii și ale 
situației internaționale, precum șl 
chestiuni ale relațiilor bilaterale ro- 
mâno-americane.

Proiect de rezoluție în legătură 
cu problema coreeană

NEW YORK 24 Corespondentul 
Agerpres transmite : România, îm
preună cu alte 18 state reprezentate 
la Națiunile Unite, a prezentat un 
proiect de rezoluție Comitetului Po
litic al Adunării Generale, în le
gătură cu problema coreeană aflată 
pe ordinea de zl a actualei sesiuni.

Proiectul de rezoluție insistă asu
pra invitării simultane și necondi
ționate a reprezentanților Republicii 
Populare Democrate Coreene și ai 
Coreei de sud la examinarea de că
tre Comitetul Politic a problemei re
feritoare la Coreea. Totodată, pro
iectul de rezoluție arată că, după pă
rerea coautorilor acestuia, nici o pro
blemă referitoare la Coreea nu poa
te fi discutată la Organizația Na
țiunilor Unite fără participarea ță
rilor interesate, dacă se intenționea
ză găsirea unei soluții eficace șl 
echitabile.

România mal este coautoare a două 
■ubpuncte înscrise pe agenda se

siunii la capitolul Coreea și anume : 
Retragerea trupelor Statelor Unite și 
a celorlalte trupe străine care se află 
în Coreea de sud sub drapelul 
O.N.U. șl Desființarea comisiei 
O.N.U. pentru unificarea și refacerea 
Coreei.

★
Comitetul general al Adunării Ge

nerale a O.N.U. a hotărît să în
scrie pe ordinea de zi a actualei se
siuni, ca subpunct la problema dezar
mării generale și totale, problema 
„încheierii unei convenții privind in
terzicerea proiectării, producerii și 
depozitării de arme chimice și bac
teriologice (biologice) și distrugerea 
lor“. înscrierea acestui punct pe or
dinea de zi a fost cerută de un grup 
de țări socialiste printre care și 
România. Comitetul general a ho
tărît, de asemenea, înscrierea pe a- 
genda actualei sesiuni a problemei 
„întăririi securității internaționale" 
propusă de Uniunea Sovietică.

Consultări diplomatice
în problema

Orientului
NEW YORK 24 (Agerpres). — 

Marți a avut loo la New York o 
nouă întîlnire între Joseph Sisco, asis
tent al secretarului de stat al S.U.A., 
și Anatoli Dobrînin, ambasadorul 
U.R.S.S. la Washington, consacrată 
examinării căilor de soluționare a con
flictului din Orientul Apropiat. în a- 
ceeași zi, Joseph Sisco s-a întîlnit cu 
Abdel Moneim Rifai, ministrul aface
rilor externe al Iordaniei.

Oficialități americane, citate de •- 
genția U.P.I., au menționat că cele 
patru puteri — S.U.A, U.R.S.S., 
Franța și Marea Britanie — au căzut 
de acord să reia consultările lor cu 
privire la situația din Orientul Apro
piat la mijlocul lunii octombrie. Ele 
și-au exprimat, de asemenea, părerea 
că va putea fi reactivată misiunea lui 
Gunnar Jarring, reprezentantul secre
tarului general al O.N.U. în Orien
tul Apropiat

★
în cadrul unei conferințe de presă 

ținută la sediul O.N.U., ministrul afa
cerilor extemo al Marii Britanii, Mi
chael Stewart, • declarat că „un anu
mit progres" a fost realizat în cursul 
consultărilor care au avut loo în ul
timele zile la New York cu privire la 
situația din Orientul Apropiat. După 
părerea sa, comunicatul publicat după

Conferința islamică 
la nivel înalt

RABAT 24 (Agerpres). — Cele 
șapte puncte înscrise pe agenda con
ferinței islamice la nivel înalt relevă 
că cea mai mare parte a discuțiilor 
se vor referi, în primul rînd, la cau
zele și implicațiile incendiului de la 
moscheea El Aksa, precum și la sta
tutul orașului Ierusalim; o atenție 
deosebită, precizează agenția France 
Presse, va fi acordată însă și proble
mei palestinene, prevăzută a fi abor
dată în ansamblul ei.

Stabilind aceste punote oa elemente 
esențiale ale discuțiilor, participanții 
la conferință au depășit astfel cadrul 
inițial fixat 
reuniunii și 
narea unor 
religios.

de către organizatorii 
care se limita la examl- 
probleme de ordin strict

Congresul
Penclubului

Scriitorii pot contribui 
Ia întărirea păcii și înțe

legerii între popoare

PARIS 24 (Corespondentul 
Agerpres Georges Dascal 
transmite): La Menton (în su
dul Franței) a luat sfîrșit cel 
de al 26-lea Congres al Penclu
bului. La dezbateri au luat 
parte 500 de delegați, repre- 
zentînd aproximativ 40 de țări. 
Delegația română a fost com
pusă din acad. Victor Eftimiu, 
președintele Penclubului ro
mân, acad. Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii scriitori
lor din România, poetul Eugen 
Jebeleanu și criticul Radu Po
pescu. Luînd cuvîntul în ședin
ța plenară, Radu Popescu a 
exprimat convingerea că scrii
torii din lumea întreagă vor fi 
angajați prin opera lor în 
lupta pentru întărirea păcii, 
asigurarea libertății și înțele
gerii între popoare. In numele 
tuturor congresiștilor, poetul 
Eugen Jebeleanu a subliniat 
necesitatea ca prin intermediul 
literaturii să triumfe prietenia, 
demnitatea și înțelegerea re
ciprocă.

Sesiunea BBiW PREȘEDINTE

Apropiat Camerei Populare AL R.D. VIETNAM,
convorbirile avute sîmbătă de miniștrii 
de externe ai celor patru puteri cu se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
este „încurajator", constituind „un 
pas într-o direcție bună", întrucît se 
afirmă dreptul tuturor țărilor din re
giunea Orientului Apropiat de a trăi 
în independență și suveranitate.

a R. D. Germane TON DUC THANG

Un episod 
al politicii 
nefaste a 

apartheidului
Pentru metișii din Africa 

de Sud — marea majoritate 
ăescendenți din primii emi- 
granți olandezi și grupurile 
etnice locale — ziua de 
miercuri, 24 septembrie, con
stituie o dată cu o semnifica
ție aparte. Aproximativ șase 
sute de mii din cei două mi
lioane au fost chemați în fața 
urnelor pentru a-și alege pro
priul „parlament". Este vorba 
de un „Consiliu reprezentativ 
al populației metise", ce va 
cuprinde 40 de membri aleși 
prin vot și 20 numiți de auto
ritățile rasiste.

Bineînțeles, totul este o 
simplă farsă electorală ce se 
înscrie în cadrul politicii de 
„dezvoltare separată" a rase
lor (apartheid) 
regimul rasist 
Aceasta reiese 
că metișii, ale
erau reprezentate pînă acum 
în „parlament" de patru 
deputați albi, vor pierde și a- 
cest „drept". In acest fel, 
unica formă de reprezentare 
a populației de culoare în fo
rul legislativ al țării — prin 
interpuși — este înlăturată de 
regimul de la Pretoria. Noul 
„consiliu" va avea doar rolul 
de a „sfătui" guvernul asupra 
anurtîitor probleme ale popu
lației de culoare. De fapt, cei 
două milioane de metiși vor 
rămîne și mal dezarmați în 
fața samavolniciilor aparthei
dului.

de
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BERLIN 24 (Agerpres). — La Ber
lin »-au deschis lucrările sesiunii Ca
merei Populare a R. D. Germane, la 
care se discută Tratatul do neprolife- 
rare a armelor nucleare și o serie 
documente încheiate între R.D.G. 
unele țări socialiste.

La lucrările sesiunii, deschise
Gerald Goetting, președintele Came
rei Populare, participă și Walter Ul- 
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat

Otto Winzer, ministrul afacerilor 
externe al R.D.G, a recomandat Ca
merei Populare să ratifice Tratatul de 
neproliferare șl a propus un proiect de 
lege corespunzător. El a adresat gu
vernului vest-german chemarea de a 
semna fără rezerve și fără întîrziero 
tratatul.

HANOI 24 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că la Hanoi a avut 
loo cea de-a V-a sesiune a Adunării 
Naționale a Republicii Democrate 
Vietnam a celei de-a IlI-a legislaturi, 
în cadrul căreia Ton Duc Thang a 
fost ales în funcția de președinte al 
Republicii Democrate Vietnam. El a 
ocupat pînă în prezent funcția de vice
președinte al republicii. Nguyen 
Luong Bang a fost ales vicepreședinte 
al R. D. Vietnam.

La lucrările sesiunii au participat 
Le Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului celor ce munceso din Viet
nam, Fam Van Dong, președintele 
Consiliului de Miniștri, Vo Nguyen 
Giap, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al apărării, și alți 
membri al conducerii de partid șl de 
stat

La sesiunea Adunării Naționale a 
R. D. Vietnam au luat parte ca invi-

Național de Eliberare din 
de sud, Nguyen Doa, vice- 
al Guvernului revoluționar 
al Republicii Vietnamului

tați: Nguyen Huu Tho, președintele 
Prezidiului Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, Trinh Dinh Thao, 
președintele Comitetului Central al A- 
lianței forțelor naționale, democratice 
și pașnice, Ibih Aleo, vicepreședinte al 
Prezidiului Comitetului Central al 
Frontului 
Vietnamul 
președinte 
provizoriu
de sud, care se află în prezent într-o 
vizită în R. D. Vietnam.

Truong Chinh, președintele Comi
tetului Permanent al Adunării Națio
nale, a rostit o cuvîntare închinată 
memoriei lui Ho Și Min și sarcinilor 
consolidării puterii democrate popu
lare în țară. Deputății au păstrat un 
minut de reculegere în memoria pre
ședintelui Ho Și Min.

Sesiunea
de Stat
Ungare

D. P.

promovată de 
al lui Vorster. 
și din faptul 
căror interese

24 (Agerpres). La 
deschis miercuri

>.

Din nou acasăagențiile de presă transmit

BUDAPESTA 
Budapesta a-a 
sesiunea Adunării de Stat a R. P. 
Ungare. La lucrări participă Lo- 
sonczi Păi, președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare, JenO 
Fock, președintele Consiliului de 
Miniștri, șl alți conducători de stat.

Ordinea de zi a sesiunii cuprinde, 
între altele, ratificarea Tratatului 
de prietenie, colaborare șl asisten
ței mutuală intre R. P. Ungară șl 
R. P. Bulgaria. La acest punct al 
ordinii de zl a luat cuvîntul mi
nistrul afacerilor externe, Jănos 
Păter.

Ton Duo Thang 
s-a născut în anul 
1888 într-o familie de 
muncitori din pro
vincia Long Xuyen 
din Vietnamul de 
sud. Din anul 1919, 
el a participat la ac
țiuni revoluționare 
anticolonialiste. In 
anul 1929, colonia
liștii francezi l-au a- 
restat și l-au con
damnat la închisoa
re pe termen de 20 
de ani, deportîndu-J 
în insula Poulocon- 
dor. In anul 1930, 
el a devenit mem
bru al P. C. din In
dochina.

In decursul celor 
nouă ani ai războiu 
lui de rezistență, 
apoi după restabi 
lirea păcii și pînă 
în prezent, Ton Duc 
Thang a îndeplinit 
munci de răspunde
re pe linie de partid 
și de stat. Din anul 
1960 el a îndeplinit 
funcția de vicepre
ședinte al R. D, 
Vietnam.

Lucrările Plenarei C.C. al P.C. Bulgars au încheIat miercuri 
la Sofia. Au fost discutate probleme referitoare la concentrarea producției, pro
gresul tehnic și noul sistem de conducere a economiei naționale. Cuvîntul do 
închidere la plenară a fost rostit de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria.

Expoziția retrospectivă Constantin Brâncuși a fost des
chisă în orașul american Philadelphia. Au fost expuse numeroase piese ale 
sculptorului aflate la muzeele din România, Franța și Statele Unite. Președin-
tele muzeului de artă din acest oraș, George Cheston, a mulțumit tuturor orga
nizatorilor acestei splendide retrospective a lucrărilor unuia dintre cei mal 
mari sculptori ai tuturor timpurilor.

Consfătuirea Internațio
nala consacrată poluării a- 
pelor Mării Negre « tocePut la 
Sofia. Participă delegații din România, 
U.R.S.S. și Bulgaria. Consfătuirea va 
examina convenția supusă spre rati
ficare de către țările riverane privind 
preîntîmpinarea poluării apelor cu 
țiței, precum și propunerea de orga
nizare a unei conferințe internaționale

ft țărilor din bazinul Mării Negre con
sacrate prevenirii poluării apelor a- 
cesteia.

& f. g. Săptămîni de ample frămîntări sociale
Valul mișcării gre

viste, care în răstim
pul a trei săptămîni a 
cuprins 
toriu al 
maniei, 
bufniri 
puternice în unele sec
toare de activitate, se 
impune ca principalul 
eveniment social-poli
tic in aceste zile de fe
bră electorală. Prepa
rativele pentru alege
rile de duminică sint, 
de altfel, dominate de 
problemele pe care le 
ridică mișcarea gre
vistă. Cabinetul vest- 
german s-a întrunit la 
începutul săptăminii 
într-o ședință extraor
dinară sub președinția 
cancelarului Kiesinger 
pentru a analiza situa
ția nou creată. La Casa 
presei din Bonn, mi
nistrul afacerilor in
terne, Ernst Benda, și 
șeful Departamentului 
federal al presei și in
formațiilor, Giinter 
Diehl, s-au tntilnit cu 
ziariștii vest-germani 
și corespondenți ai 
presei străine. Cu a- 
cest prilej, ziariștii au 
fost informați că gu
vernul federal, pe baza 
raportului prezentat de

întregul teri- 
R. F. a Ger- 
cunoscînd ră- 
deosebit de

ministrul de interne în 
legătură cu situația sa
lariilor tarifare, a ho
tărît să se înceapă de 
îndată tratative cu sin
dicatele privind reven
dicările acestora. Ob
servatorii consideră că 
această hotărîre este 
de fapt rezultatul unui 
compromis intre pozi
ția creștin-democraților 
și cea a social-demo- 
craților. „Ultima pia
tră de încercare 
pentru marea coali
ție" — astfel caracte- 

. rizează ziarul „Frank
furter Allgemeine Zei- 
tung“ ședința inopina
tă a guvernului. De
cizia ambiguă a gu
vernului a provocat 
nemulțumiri, în rindul 
sindicatelor. Reprezen
tanții sindicatelor din 
Saar au avertizat că, 
dacă tratativele nu se 
vor solda cu rezultate 
pozitive, o nouă serie 
de greve vor izbucni in 
aceste cîteva zile îna
inte de alegeri.

Mișcarea grevistă, 
după cum se știe, 
a izbucnit la înce
put în industria o- 
țelului, avind la bază 
contradicțiile tot mai 
evidente dintre profi- 

\

CORESPONDENTA din koln 
DE LA MIRCEA MOARCĂȘ

turile In creștere ale 
marilor cercuri indus
triale din această ra
mură și nivelul sala
riilor rămas neschim
bat. Trebuie subliniat, 

\ totodată, că în ultime
le două luni au fost 
înregistrate însemnate

I

majorări ale preturilor, 
îndeosebi la mărfurile 
de primă necesitate. 
Din sectorul oțelului, 
grevele s-au extins a- 
poi și In industria mi
nieră . și textilă, ca și 
in mari uzine din alte 
ramuri industriale.

Demonstrație a muncitorilor greviști de la șan
tierele navale „Howaldt" din orașul Kiel

In cursul săptăminii 
trecute, grevele au în
cetat !n majoritatea 
întreprinderilor unde 
se declanșaseră, cea 
mai mare parte a ce
rerilor muncitorilor 
fiind acceptate de că
tre patronat. După 
cum anunță ziarele, 
ultimele greve care au 
luat sfîrșit In sectorul 
industriei grele au 
fost cele de la marile 
uzine „Howaldt" din 
Kiel, unde cei 7 000 de 
muncitori ai întreprin
derii au reluat lucrul 
după ce administrația 
a satisfăcut parțial re
vendicările lor.

Calmul a durai 
Insă numai cîteva 
zile, acțiunile revendi
cative reintrînd . luni 
într-o nouă fază acută. 
Lucrătorii din servi
ciile publice au făcut 
cunoscut că vor înceta 
activitatea în cazul 
cînd nu le vor fi ac
ceptate revendicările : 
majorarea lunară a tu
turor salariilor cu 100 
de mărci. „Liniștea de 
trei zile care a domnit 
în Republica Federală 
a fost liniștea dinain
tea furtunii" — a de
clarat președintele sin-

dicatului serviciilor 
publice.

De subliniat că ac
tuala tensiune socială 
din R.F.G. are loc în 
condițiile cînd doar ci- 
teva zile mai despart 
pe alegători de intil- 
nirea cu urnele elec
torale. In timp ce can
celarul Kiesinger, li
derul Uniunii creștin- 
democrate, intr-un in
terviu acordat unui co
tidian din Niirenberg, 
a asigurat că stabiliza
rea economiei are o 
prioritate absolută a- 
supra tuturor altor 
considerente și că pro
blemele legate de tari
fele de salarizare vor 
fi discutate după ale
gerile pentru Bundes
tag, liderul Partidului 
social-democrat, partid 
care are o influență 
certă In rindul sindi
catelor, cere o solu
ționare Imediată a re
vendicărilor salariați- 
lor.

In orice caz, ziua.de 
28 septembrie, ziua a- 
legerilor pentru cea 
de-a Vl-a legislatură a 
Bundestagului, va pur
ta amprenta acestor 
săptămîni de serioase 
frămîntări sociale.
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0 delegație de deputați 
laburiști, membri ai Comitetului 
parlamentar pentru știință și tehnolo
gie, va vizita în viitorul apropiat cinci 
țări socialiste pentru „a aprecia căile 
unei colaborări tehnologice stimula
toare și ale unul comerț crescînd cu 
Marea Britanie" — anunță ziarul bri
tanic „Moming Star". Vizita grupului, 
condus de Erik Moonman, președintele 
comitetului, va cuprinde Cehoslovacia, 
Polonia, Iugoslavia, România și Bul
garia.

Camera Deputaților dIn 
Italia a consacrat o zi de dezbateri 
problemelor ridicate de amploarea 
mișcării revendicative din țară. Minis
trul muncii, Carlo Donat Cattin, a 
dezaprobat recenta măsură a uzine
lor „Fiat" de a suspenda un număr 
de 28 000 de muncitori. Poziția sa a 
fost sprijinită de deputății socialiști și 
comuniști.

0 grevă generală de 36 
de 010 •Prijlnul unor revendi
cări economice și sociale s fost anun
țată pentru 1 octombrie de către Con
federația Generală a Muncii din Ar
gentina. Președintele țării, Ongania, 
a difuzat ulterior un comunicat în 
care avertizează că guvernul va lua 
măsuri drastice împotriva sindicatelor 
dacă nu se va reveni asupra ordinului 
de grevă.

„Ziua demnității națio
nala" va marcată în Peru la 9 
octombrie, cînd se împlinește un an 
de la trecerea în proprietatea statu
lui peruvian a instalațiilor petroliere 
ale societății nord-americane „Interna
tional Petroleum Company".

Trei persoane, pe care 
autoritățile Ie consideră im-

plicate în răpirea ambasa
dorului S.U.fi. la 1110 d° ianelro- 
Burke Elbrick, s-au refugiat de mai 
multe zile în incinta a două ambasade 
latino-americane din Brazilia, scrie a- 
genția France Presse.

Expoziția internațională 
de încălțăminte „0buvi-69" 
a fost inaugurată la Moscova. România 
a fost reprezentată la festivitățile de 
deschidere de Mihai Constantinescu, 
adjunct al ministrului industriei ușoare.

Din pricina foametei Prov°- 
cate de războiul din Nigeria au pie
rit aproximativ 1,5 milioane de oameni, 
anunță surse ale Crucii Roșii. Ca ur
mare a penuriei totale de alimente și 
medicamente, în Nigeria, și în special 
în Biafra, pier zilnic 1 000 de oameni.

Președintele parlamen
tului finlandez, Vieno Sukse- 
lainen, care se află într-o vizită la 
Belgrad în fruntea unei delegații par
lamentare, a avut convorbiri cu Milen- 
tie Popovici, președintele Skupștinei 
Federale. Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de păreri cu privire la activi
tatea celor două parlamente pe plan 
intern și internațional.

Procesul înscenat unui 
grup de 19 patrioți sud-co- 
reenî, membri ai Partidului revolu
ționar unificat, s-a încheiat la Seul. 
Patru dintre inculpați au fost condam
nați la moarte, iar alți patru la închi
soare pe viață. Sentințele celorlalți pa- 
trioți prevăd închisoarea pe diferite 
termene.

MOSCOVA 24 (Ager
pres). — In anul 1970 
în Antarctica va în
cepe realizarea „Pro
iectului glaciologic an
tarctic internațional" 
anunță agenția TASS. 
înfăptuirea proiectului 
va dura 10 
ticiparea 
meni de 
Australia, 
S.U.A. și U.R.S.S. Cer
cetările se vor efec
tua în partea de est

ani, cu par- 
unor oa- 
știință din 

Franța,
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In cursul lunii viitoare, .popu
lația atolului Bikini (din sudul 
Oceanului Pacific), numărînd în 
prezent doar 30 de persoane, se 
va putea reîntoarce acasă după 
o absență de 23 de ani. După 
cum se știe, în 1946, cei 175 
de locuitori din acea vreme 
ai insulei au fost „cumpărați" :le 
către guvernul american ou 
scopul de a părăsi insula șle \o 
ceda pentru experiențe nucleare. 
In perioada 1946—1958 S.U.A. au 
efectuat pe atol 23 de astfel de 
experiențe care au contaminat 

zona respectivă, făcînd imposibi
lă reîntoarcerea băștinașilor.

Săptămîna trecută — relatează 
ziarul britanic „Times" — Tho
mas McCraw, reprezentant al Co
misiei pentru energia atomică a 
S.U.A., care a vizitat atolul, a de
clarat că radioactivitatea pe insu
lă este în prezent cu 1/5 mai re
dusă decît cea înregistrată pe în
suși teritoriul Statelor Unite. In 
urma acestei constatări, 30 de 
băștinași care au supraviețuit „ex
patrierii" și care fuseseră transmu
tați pe insula Kili, din arhipelagul 
Marshall, urmează să-și revadă ți
nuturile de baștină. Ei își vor reîn
cepe activitatea întreruptă cu 23 
de ani în urmă, plantînd coco- 
tieri și arbori de pîine, principa
lele resurse de existență ale popu
lației, și reluînd pescuitul în apele 
din preajma atolului. In vederea 
„repatrierii" băștinașilor a fost 
trimisă pe insulă în luna februa
rie o echipă de specialiști cu 
misiunea de a curăța plajele da 
resturile de material iradiant, 
precum și de a repara singurul 
drum ce brăzdează insula, grav 
avariat în urma exploziilor nu
cleare.

Reîntorși în ținuturile natale, 
cel 30 de băștinași vor putea cu 
greu să se acomodeze cu acest 
nou peisaj al insulei, vor trăi 
permanent sub coșmarul explo
ziilor nucleare.

S. B.

a Antarcticii in vede
rea elucidării cauzelor 
care duc la modifica
rea formei calotei gla
ciale, care acoperă cel 
de al șaselea 
nent. In acest 
se vor stabili 
structura și 
stratului de 
In decurs de i 
se va sonda 
diolocație calota glaci
ală pe cea mai mare

conti- 
scop 

vîrsta, 
forma 

gheață. 
2-3 ani 
prin ra

parte a teritoriului 
prevăzut în planul 
explorărilor.

Expedițiile partici
pante vor lucra după 
programe proprii, co- 
laborînd totodată cu 
colegii lor din celelalte 
țări. în vederea coor
donării lucrărilor va 
fi organizat un con
siliu din care vor face 
parte cite doi reprezen
tanți din fiecare țară.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București Piața „Scîntell", Tel. 17 6010 17 60 20, Abonamentele se fae la oficiile poștale șl dliuzorli din Întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sclntell 40.S6Ș

ziua.de

