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Ce concluzii decurg? Ce carențe persistă? Ce măsuri se propun?

COMITETELE DE DIRECȚIE
9

la examenul confruntării cu practica
A trecut un cm șî jumătate de cînd, pe baza Hotărîni Comitetului 

Executiv al C.C. al P.C.R. ți a Consiliului de Miniștri, au lost constituite 
comitetele de direcție, organe de conducere colectivă a activității în
treprinderilor șl organizațiilor economice. Sînt fapte care atestă fără 
rezerve că înființarea noilor organe de conducere a întreprinderilor a 
marcat o etapă nouă, calitativ superioară în procesul amplu de perfec
ționare a conducerii și organizării producției care are loc în economie, 
pe baza hotărîrilor adoptate de Conferința Națională a partidului din 
decembrie 1967.

Din activitatea de pînă acum a comitetelor de direcție se desprinde 
•—«.ji că, fie dintr-o Insuficientă înțelegere a atribuțiilor și răs- 

fîe din lipsa unei îndrumări competente din partea minis- 
organelor locale de partid, noile organe de conducere co- 

Ireprinderilor nu au reușit, peste tot, să instaureze un climat

de lucru propice aiirmăril depline a inițiativei șl gîndirii colective, nu 
și-au axat munca pe problemele majore ale activității unităților econo
mice sau, cînd au făcut aceasta, nu și-au finalizat propriile măsuri adop
tate in ședințele de lucru, nu și-au conturat cu precizie răspunderile pe 
fiecare membru, indiferent de funcția pe care o are. Iată de ce începem 
o dezbatere Ia care am invita1,, pentru început, să-și spună cuvîntul se
cretari ai comitetelor județene de partid care au analizat eficiența noilor 
organe de conducere a întreprinderilor. Solicităm pe această cale preșe
dinții comitetelor de direcție, pe ceilalți membri, pe reprezentanții aleși 
ai salariaților să-și spună cuvîntul și să facă propuneri menite să 
ducă la creșterea eficacității munci! comitetelor de direcție, la 
traducerea in viață a măsurilor preconizate de partid ș! guvern pentru 
perfecționarea activității de conducere șl organizare a întreprinderilor.

Tovarășul Nicolae CeanșL 
a primit pe președintele Comis, 

de energie atomică a S.U.A.
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit marți 
după-amiază pe președintele Co
misiei de energie atomică a State
lor Unite ale Americii, dr. Glenn T. 
Seaborg, care se află într-o vizită 
în țara noastră.

La primire au participat acad. 
Horia Hulubei, președintele Comi
tetului pentru energia nucleară, șl

prof. Ioan Ursu, prim-vicepreședin- 
te al aceluiași comitet.

A fost prezent Leonard Carpen
ter Meeker, ambasadorul S.U.A. la 
București.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, au fost discutate unele aspecte 
ale dezvoltării colaborării și coope
rării între cele două state în do
meniul folosirii în scopuri pașnice 
a energiei nucleare.

A POSTURILE
DE RADIO

Ș,l TELEVIZIUNE 
fîstăzi, 1 octombrie, 

în jurul orei 12,00, pos
turile noastre de radio 
și televiziune vor trans
mite, în direct, mitingul 
ce va avea loc în Capi
tală cu ocazia deschi
derii noului an univer
sitar 1969—1970.

ALMA MATER
iși redeschide azi porțile
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im rapid la semanat
CRISTALIZAREA TEMATICII

SI A PROGRAMULUI DE LUCRU
Dumitru BORDEÂ

secretar al Comitetului judefean Arad al P.C.R.

Tradițional, astăzi Alma 
Mater își redeschide por
țile ; 49 porți situate în 17 
localități ale țării. Mo
mentul e sărbătoresc, fi
rește, dar și simbolic tot
odată, pentru locul de 
cinste rezervat școlii su
perioare in societatea 
noastră socialistă, pentru 
preocuparea' constantă a 
partidului și statului de a 
crea tineretului țării con
diții optime de afirmare 
prin studiu asiduu și com
plex, situat în coordona
tele celui mai autentic 
spirit universitar modern.

Vorbim cotidian de o 
populație universitară. Și 
pe deplin întemeiat. Pen
tru că cel peste 150 000 
de tinere și tineri care-și 
ocupă azi locurile în am
fiteatre reprezintă intr-a
devăr o populație : astăzi, 
din fiecare 10 000 de locui
tori ai țării 75 sînt stu- 
denți (față de 17 in anul 
1938). Faptul în sine si
tuează România printre 
țările avansate ale lumii 
din punct de vedere al în- 
vățămintului superior. 
Dar înainte de toate acest 
loc al școlii noastre su
perioare este determinat

și onorat de orientarea sa 
pe deplin concordantă cu 
finalitatea socială a învă
țământului definită de 
Congresul al X-lea al par
tidului în perspectiva sar
cinilor edificării societății 
socialiste multilateral dez
voltate.

Studențimea noastră 
este deopotrivă beneficia
ră a unui învățământ to
tal gratuit, a unui număr 
an de an crescut de că
mine și cantine, a nume
roase burse, a corpului 
nostru didactic universitar 
care dă noi străluciri fă- 
cliei școlii și științei ro
mânești, asigură desfășu
rarea procesului instruc- 
tiv-educativ pe măsura e- 
xigențelor actuale ale so
cietății socialiste, cit și a 
măsurilor adoptate în ulti
mul timp, din inițiativa 
conducerii de partid și de 
stat, după o amplă con
sultare a cadrelor didac
tice și a opiniei publice, 
pentru modernizarea pla
nurilor și programelor de 
învățământ și, implicit, ale 
unei pregătiri teoretice 
care permite specialistului 
să se adapteze lesne la 
cerințele concrete ale pro

ducției, la noile cuceriri 
ale științei și teh
nicii. Extinderea învăță- 
mîntului superior, tehnic 
și economic hotărîtă de 
Congresul al X-lea al 
P.C.R. se înscrie în ace
lași context major al în
tăririi funcției sociale a 
școlii. De altminteri, peste 
jumătate din cei aproape 
25 000 de „boboci" care 
pășesc astăzi pentru pri
ma oară în viața studen
țească vor studia în ase
menea facultăți.

Caracteristic pentru ti
neretul nostru universi
tar — format din fii de 
muncitori, țărani, inte
lectuali — este angaja
rea activă in lupta în
tregului popor pentru 
transpunerea in fapt a 
politicii partidului, care a 
generat și generează ma
rile certitudini ale stu- 
dențimii. Certitudinea că 
societatea socialistă are 
nevoie să se aplice în 
practică cele ce se în
vață pe băncile școlii și 
în amfiteatrele universi
tare, certitudinea pers
pectivei dobîndirii la ab

solvire a unui loc de 
muncă ce corespunde di
plomei dobîndite. E fi
resc, deci, ca această con
știință să determine o 
matură responsabilitate 
față de învățătură, față 
de pregătirea profesiona
lă, politico-ideologică, o 
conduită înaintată pretu
tindeni în viața studen
țească șl obștească. Pen
tru că societatea noastră 
are nevoie de oameni te
meinic pregătiți, purtă
tori ai noilor străluciri pe 
care le conferă socialis
mul științei și culturii 
românești, oameni capa
bili să rezolve în bune 
condiții sarcinile tot 
mai complexa pe care le 
pune înaintarea susținută 
a patriei noastre pe dru
mul socialismului.

Învățământul nostru 
superior își redeschide azi 
porțile. Urăm valorosu
lui nostru corp profeso
ral, care se consacră ge
neros educării tineretului, 
succes deplin in străda
niile sale. Urăm studen
ților muncă rodnică 1
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n această toamnă întreprinderile 
•icole de stat au de însămînțat 
«te 575 000 hectare, din care pină 
28 septembrie s-a realizat 41 Ia 
:ă. Ținind seama de cerin- 
e agrotehnice, se tmpune ur- 
ntarea lucrărilor de semănat, 
;fel ca această importantă lucra- 
de care depinde producția anului 

tor, să fie încheiată, peste tot, în 
liteie timpului optim. In fiecare 
ist zonal I.A.S. au fost fixate 
rfice, cu termene precise privind 
minarea însămînțării, în funcție 
condițiile pedoclimatice locale, 

le de datoria conducerilor trustu- 
or, a consiliilor de administrație

I.A.S. 
șefilor 

canizatorilor 
rea ritmului 
ceste zile, cînd se semnalează un 
grad mai ridicat de uscare a solu
lui. principalul este să se acorde 
cea mai mare atenție pregătirii 
patului germinativ Pînă la mijlo
cul săptămînii trecute I.A.S. nu au 
realizat viteza normală de lucru. Cu 
atît mai mult trebuie să se acționeze 
energic pentru recuperarea întîrzie- 
rilor Fiecare hectar de grîu să fie 
însămînțat la un înalt nivel calita
tiv ți în termenul prevăzut în gra
ficele întocmite de specialiști.

să sprijine actfvita- 
de ferme, a me- 
pentru intensifica- 
de lucru. In a- 

un

In marea lor majoritate, comite
tele de direcție din întreprinderile 
județului nostru nu acționează ca 
organe de intervenție pompieris
tică și nu se întrunesc în ședințe 
ori de cîte. ori apar mici dereglări, 
un impas sau altul în activitatea 
economică. Pentru prevenirea și eli
minarea unor asemenea fenomene 
există doar șefi de s.ectoare și ser
vicii. ingineri șefi și directori, alți 
factori care veghează asupra „pul
sului" producției și muncii. Comi
tetele de direcție din întreprinderile 
județului sînt organe de conducere 
colectivă care analizează, elaborează 
și aplică hotărîri nu pe baza unor 
improvizații, pe baza unor stări de 
moment, ci numai în urma cercetării 
în profunzime a problemelor mari, 
esențiale ale activității economice. în 
funcție de programul general de dez
voltare a întreprinderilor, de inte
resele ramurii industriale din care 
fac parte, ale economiei naționale. 
Apare, deci, cu toată claritatea, ex
periența pozitivă acumulată de co
mitetele de direcție, de a Întocmi 
planuri de 'muncă judicioase, axate 
pe obiectivele majore ale activi
tății productive, care să orienteze 
cu rigurozitate direcțiile de concen
trare a eforturilor muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor, să stimuleze 
gîndirea și inițiativa colectivă în ve
derea realizării exemplare a preve
derilor planului de stat.

Anul acesta, de pildă, tematica de 
lucru a comitetelor de direcție a 
cuprins probleme ca : mersul acti
vității de îndeplinire ritmică ți de

pășire a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor luate în cinstea Con
gresului aj X-lca al P.C.R. și a celei 
de-a XXV-a aniversări a eliberării 
patriei, aplicarea studiilor de orga
nizare științifică a producției ți a 
muncii — cu accent pe utilizarea 
capacităților de producție și a forței 
de muncă — stadiul realizării lu
crărilor de investiții, măsurile 
luate în scopul îndeplinirii planu
lui de export. Deci, probleme cru
ciale ale activității noastre econo
mice. Important -șs.te, î-ri acest -caz, 
să vedem care sînt rezultatele ob
ținute, întrucît, după cum se știe, 
nu este suficient doar să se anali
zeze problemele, oricît de însem
nate ar fi ele. La Fabrica de mo
bilă din Arad, de pildă, măsurile 
aplicate au asigurat folosirea mai 
productivă a capacităților de pro
ducție existente, producerea simul
tană a 5 tipuri de mobilă față de 
1—2 cît se realiza mai înainte Pre
ocupările stăruitoare ale comitetu
lui de direcție de la uzinele textile 
„30 Decembrie" pentru îmbunătăți
rea calității țesăturilor s-au mate
rializat în reducerea substanțială a 
procentului cupoanelor, sute de mii 
de metri patrați de țesături fiind re
cuperate pe această cale. Ea 
„Tricoul roșu" s-a acordat o 
mare atenție utilizării intensive a 
mașinilor șl utilajelor existente, 
în construcții, prin organiza
rea mai bună a activității șan-

(Continuare în pag. a III-a)
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elenfei Sale
General maior YAKUBU GOWON

Guvernului militar federal și comandant suprem al Forțelor armate 
ale Republicii Federale Nigeria

n numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal 
ieosebita plăcere să vă adresez Excelență, cu ocazia zilei dumnea- 
tră naționale, călduroase felicitări și cele mai bune urări pentru 
peritatea Republicii Federale Nigeria.
[mi exprim speranța că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
ânia și Nigeria se vor dezvolta continuu, în interesul ambelor po- 
e și al cauzei înțelegerii internaționale.
Cu deosebită stimă și înaltă considerațiune,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

zelenței Sale
Arhiepiscopului MAKARIOS

Președintele Republicii Cipru
Du ocazia sărbătorii naționale a Republicii Cipru vă transmit, în 
ele poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele 
bune urări pentru sănătatea și fericirea personală a Excelenței 
tre, pentru prosperitatea poporului cipriot.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI
MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR

Stimați tovarăși,
Am aflat cu adîncă întristare vestea încetării din viață a tovarășului 
in Szirmai, meihbru al Biroului Politic al Comitetului Central al 
laului Muncitoresc Socialist Ungar.
Vă exprimăm dv. și familiei îndoliate profunde condoleanțe și în- 
[a noastra' compasiune.

COMITETUL CENTRAL 
ITIDULUI COMUNIST ROMAN

Secvențâ din noul peisaj universitar clujean : cămine studențești

ȘOFERI DE CURSE...
ILICITE

Șoseaua. O întreagă lume. Un adevărat caleidoscop 
al muncii și civilizației. Pentru că șoseaua sugerează 
pregnant preocupările, hărnicia și realizările socie
tății. In fiecare zi — 24 de ore din 24 — trec, tntr-un 
flux continuu, autovehicule de tot felul transported 
călători și mărfuri, mai ales mărfuri, unele mai im
portante decît altele, mai urgente decît altele, necesare 
Industriei, șantierelor și aprovizionării populației.

Un întreg detașament, sute de mii de oameni la 
volan, aduc contribuția lor prețioasă la fondul națio
nal de energii și acumulări. Dar oare toți Eși fac 
datoria ?

Să aruncăm, deci, un fascicol de lumină asupra 
șoselei.

Sîmbătâ șî duminică, de 
dupâ-amlază pînă noaptea 
tîrziu, am participat la o 
acțiune-raid organizată tn 
Capitală și tn împrejurimi 
de către Direcția Circula
ției din Inspectoratul Ge
neral a! Miliției Intr-unu! 
din cele 30 de echipaje — 
maiorul Ion Morăndău. In
spectorul ton Nicolae din 
D.R.T.A. și reporterul. Așa
dar...

- Trageți pe dreapta I 
Miliția I

Autobuzul 32-B-1767 e 
ticsit

— Cîte locuri are ma
șina, tovarășe șofer ?
- 42
— Și cîți pasageri ai în 

autobuz ?
- 75
Cu 33 mai mult I Stau 

ca sardelele Prima încăl
care a dispozițiilor apar

ține Autobazei Obor. Acolo 
s-au eliberat bilete la.. 65 
persoane Și pentru că In
stituția a făcut tnceputul, 
îngăduind un plus de 23 
persoane conducătorul auto

baza Obor, și ta altele, 
există funcționari pentru 
care viața oamenilor valo
rează mal puțin decît bi
letele lor de călătorie tn- 
tr-o mașină-teasc, și care, 
pe deasupra, creează și în
trețin atmosfera Infracți
unii, ei trebuie Identificați 
neapărat. Pentru că pre
zintă un caz demn de o 
atenție specială...

Autocamionul 81-B-4637 
transportă știuleți de po
rumb de la întreprinderea 
agricolă de stat Belciugate- 
le spre silozul din Urziceni. 
Cum ? Fără nici un fel de 
acte Porumbul nu-i nici 
măcar cîntărit. „Am a- 
proximativ 4 000 de kilo
grame* — apreciază șofe
rul.

— Cum, omule, marfa

Concluzii la un raid-anchetă pe șosele

a mai luat șî el, cu de la 
sine putere, încă zece.

Au fost depistate, tn 
cursul acestui raid, zeci de 
autobuze care au plecat 
in neregulă chiar de la 
autobază. Este lesne de 
înțeles ce pericol prezintă 
un autobuz supraaglomerat 
(Vezi cazul de la Hune
doara, unde au pierit zece 
persoane 1) Dacă la Auto

n-are nici acte șl nici în
soțitor ?

— Nu Așa fac toți șoferii 
de la Belcjugatele

Să ne mai întrebăm cum 
de ajung „în piață" ce
reale sustrase din noua re
coltă a întreprinderilor a- 
gricole de stat și din coo
perativele agricole I La 
I.A.S. Belciugatele nu e- 
Kistă director, contabil ?

Firește, nu facem proces

de intenție șoferului res
pectiv însă dacă, așa cum 
se spune, lacătele sînt pen
tru oameni cinstiți, nu pen
tru hoți — ceea ce pare a 
fi adevărat — atunci de ce 
n-am socoti că și docu
mentele tn regulă, auten
tice, au un rol preventiv, 
absolut necesar I Lăsăm 
totul pe seama cinstei ? A- 
vem oare dreptul să facem 
experiențe». sentimentale 
pe spezele statului ? Actele, 
documentele trebuie să în
soțească întotdeauna orice 
transport de mărfuri. Cine 
nu se supune regulei, să 
tragă consecințele.

Se vădește că mulțl con
ducători de întreprinderi 
și șefi de garaje dispun de 
mașinile statului după bu
nul lor plac tn cursul an
chetei noastre, 211 auto
camioane. autoutilitare și 
autofurgonete au fost sur
prinse în cursă pe cont pro
priu, transportind călători, 
mărfuri, veselă pentru 
nunți, furaje fără nici un 
fel de autorizație din par
tea organelor de transpor
turi.

— Să știți tovarășe ma
ior, eu nu sînt vinovat cu 
nimic — se scuză de la bun 
început Gheorghe Tănase, 
șofer pe autoatelierul 
I.M A Balaciu. Am primit 
ordin de la tovarășul di-

Ștefan ZIDARIȚA

(Continuare în pag. a H-a)

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări

a proclamării Republicii Populare Chineze
" ' 11 -... • I,............................

Recepția de la ambasada
R. P. Chineze

Cu prilejul celei de-a 20-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, ambasadorul 
R. P. Chineze la București, Cian 
Hai-fun. a oferit marți seara o re
cepție în saloanele ambasadei.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. ai P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Constantin Drăgan, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședin- 
te al Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor din 
România, Ilie Murgulescu, vice
președinte al Marii Adunări Na

ționale, Vasile Vlad, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., general-colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate și șef 
al Marelui Stat Major, Dumitru 
Bejan, prim-adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Mihai Ma
rin, adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai Consiliu
lui de Stat, ai guvernului, condu
cători ai unor instituții centrale șt 
organizații obștești, oameni de ști
ință, artă și cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească;

(Agerpres)

Telegramă
Tovarășului CIU EN-LAI

Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a proclamării Republicii 

Populare Chineze, în numele poporului român, guvernului și al meu 
personal, adresez poporului chinez, guvernului și dumneavoastră cordiale 
felicitări.

Poporul român se bucură de realizările pe care le-a obținut poporul 
chinez în cei 20 de ani de la crearea Republicii Populare Chineze și 
îi urează noi succese în construirea societății socialiste în patria sa.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Chineză, dintre popoarele 
român și chinez se vor dezvolta continuu în interesul ambelor popoare, 
al cauzei socialismului și păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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| Ion |
| Mînălungă 
i e pe vătrai

Pină de curînd, Ion Zirno era } 
Ișef al secției construcții Ia co- . 

operativa meșteșugărească din I 
Urziceni. Era și nu mai este, ! 

I pentru că dumnealui a consi- * 
derat că de materialele cOope- I 
rativei poate dispune după bu- I 
nul plac. Ciment, țiglă, tablă, I 

I cherestea și alte materiale de . 
I construcții erau comercializate, | 
■ iar banii încasați intrau în bu- | 
Izunarul dumisale, de altfel des

tul de încăpător. Falsifica. | 
omul situațiile de consum la I 

I construcțiile contractate și ere- I
dea că nimic n-o să se afle. > 
Pină la urmă s-a aflat totuși că | 
este vorba de o delapidare de I 

I aproape 55 000 de lei. Ceea ce 1
nu se știe încă, dar va deveni I 
public în curînd, se referă la | 

I „răsplata" pe care o va primi. I
Cu atîtea materiale furate, i se • 
va construi negreșit o pedeapsă I 
solidă. Merită.

Cu capul 
în cutie

La 31 iulie, șeful depozitului 
de ambalaje „Progresul" sem
nala conducerii Oficiului nr. 3 
de legume și fructe din Capi
tală existența unor ambalaje 
degradate, în valoare de 
1 900 000 lei. Ar fi fost de aș
teptat ca oficiul să stabilească 
motivele și să ia măsuri urgente 
pentru valorificarea sau recon- 
diționarea lor. Dar, cu toate că 
situația o impunea, nu s-a de
plasat nimeni la fața locului. Un 
recent sondaj efectuat de re
prezentanții Băncii Agricole a 
reconfirmat stocul, căruia i s-au 
adăugat și alte cantități. Și ast
fel, în timp ce la depozit zac 
fără nici un rost atîtea amba
laje, la unitățile legumicole, 
tone de legume se veștejesc și 
se strică — . culmea ! — din 
lipsă de... ambalaje. Păi să nu 
te... ambalezi ?

Tănase
si mai cum ?>

Luni ora 10. Sintem la servi
ciul reglementării spațiului 
locativ, sectorul 1. La intrare 
este afișat programul de lucru 
cu publicul (de la 8,30 la 12,30), 
dar nici unul dintre cetățeni nu 
poate intra. Ușa este închisă. 
După cîteva minute, printre noi 
se strecoară „tovarășul Tănase 
de la Comitetul executiv..." (așa 
este invitat de către femeia de 
serviciu, care-i deschide imediat 
ușa) și „domnul doctor Alexe." 
Folosim prilejul și intrăm 
înăuntru, unde purtăm acest 
început de conversație cu „to
varășul Tănase". „Dvs. sinteți 
de la Comitetul executiv al 
sectorului ?“ „Da, dar de ce în
trebați ?“ „Am vrea să lămurim 
problema programului 
lucru cu publicul... și cu 
care nu se deschide decit anu
mitor persoane"... „Ce să mai 
lămurim — zice dînsul — nu ve
deți că ați intrat ? Și apoi, in 
ce calitate întrebați ?“ „Sintem 
ziariști de la..." In clipa urmă
toare atît tovarășul Tănase, 
cit și „don’ doctor Alexe" dispar 
ca prin farmec. De unde sinteți, 
intr-adevăr, tovarășe Tănase ? 
Voiam să vă întrebăm : Tănase 
și mai cum ? Și de unde ? Și 
de ce ? Și... pentru cine ?

de 
ușa

Amazoana

...109 biciclete juniori (60 000 lei), 
114 biciclete „Carpați" (78 660 lei), 
21 canapele „Cazino", patru camere- 
studio „Căliman", peste jumătate de 
milion de țigări „Lux", „Golf", „Vic
toria", 155 de termometre, 46 de fri- 
gidere-mobilă... Iată doar o mică par
te din mărfurile „colecționate" în anii 
1964—1967 de o singură întreprin
dere : O.C.L Industrial Brăila. Vizi
tăm și depozitele din Cluj și Ploiești. 
La I.C.R.T I Cluj, valoarea mărfuri
lor stocate de multă vreme se ridică 
la circa 6 milioane de lei Aceste sume 
„înghețate" reprezintă echivalentul 
valoric a numeroase sortimente de 
pantofi, pardesie, costume etc. cu o 
vechime de 4—5 ani ; la I.C.R.T.I. 
Ploiești, valoarea mărfurilor de a- 
cest gen este și mai mare : 6,7 mi
lioane Iei. în oricare întreprin
dere comercială, existența unor 
stocuri judicios normate este o 
condiție indispen
sabilă pentru a- 
sigurarea conti
nuității procesu
lui de comercia
lizare. Dar este 
anormal să fie 
stocate mari can
tități de produse 
pe care nimeni 
nu le solicită, în 
timp ce în . ma
gazine cumpără
torii nu găseso 
ceea ce caută.

La început, uni! 
dintre interlocu
torii noștri din 
Capitală și ju
dețele Prahova, 
Brăila și Galați 
au încercat să ne 
convingă că vo
lumul stocurilor 
nu este prea ma
re, că el nu de
pășește cuantu
mul planificat, 
încadrtndu-se în 
actualele norma
tive șl, ca a- 
tare, discutarea 
acestei proble
me ar fi inopor
tună. Dar ce re
prezintă, de fapt, aceste stocuri 7

La Galați avem o primă surpriză: 
specialiștii direcției comerciale ju
dețene și ai O.C.L. Produse indus
triale cunosc numai „cuantumul va
loric" al stocurilor. „Situația din de
pozit nu o știe nici gestionarul, 
pentru că... se schimbă prea des" — 
ne spune șeful serviciului comercial, 
Gh. Patrichie. Și pentru că „argu
mentul" n-ar rezista nici la o adiere 
de vînt, ni se mai servește unul : 
„de vină este aprovizionarea direc
tă, care nu permite efectuarea unui 
control operativ al unităților comer
ciale". Asemenea motivări sînt me
nite să ascundă însă activitatea 
defectuoasă din comerțul gălățean. 
Pentru că în depozite — pe lîngă 
produsele mai vechi — sînt și 
suficiente mărfuri de sezon. Dar în 
vitrine predomină încă articolele de 
plajă și cele subțiri, în general, ceea 
ce-i face pe cumpărătorii gălățeni 
să asalteze magazinele... Brăilei 
pină și pentru treninguri ori unele 
articole școlare. Dacă adăugăm la 
aceste deficiențe și cererea nefonda
tă, pentru unele sortimente deja 
existente în depozite, devine clar că 
nu aprovizionarea directă este vino
vată, ci „sistemul" dezinteresului di
rect !

Această situație nu este caracte
ristică doar Galațiului. O analiză 
întocmită de către specialiștii Băncii 
Naționale evidențiază ca, la sfîr- 
șitul semestrului întîi al aces
tui an, în rețeaua comerțului de stat 
mărfurile greu-vandabile însumau 
aproape 380 milioane lei, adică cu 
peste 60 milioane mai mult decît în 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, iar In cooperația de consum, 
alte 79 de milioane de Iei. Este sau 
nu este nevoie de mărfurile respec
tive ? S-a constatat că, în timp ce 
la unele organizații comerciale pri
soseau cantități însemnate de pro
duse, la altele lipseau total. Iată 
cîteva exemple semnificative. La 
FILCOOP Marghlta (depozit al coo
perației de consum) se aflau peste 
15 000 perechi de ciorapi pentru fe
mei, In timp ce din cooperativele 
Poclușa, Șimian, Săcea lipseau cu 
desăvîrșire ; In unitățile din județul 
Ialomița se adunaseră 22 milioane 
de țigări peste necesar; cooperati
vele Cărpiniș și Mașloc din județul 
Timiș aveau în stoc 24,5 tone și, res
pectiv, 19,5 tone de făină albă, în 
timp ce la cooperativele Banloc, Să- 
călaz și Șag nu se găsea nici măcar 
Un gram. Sînt situații care eviden
țiază clar că actualul sistem de re
partizare a mărfurilor pe teritoriu 
este profund necorespunzător, el 
stind, în bună măsură, Ia originea 
stocurilor amintite.

încercînd să deslușim mal departe 
cauzele surplusurilor, apare ca un fe
nomen frapant aprovizionarea nera
țională. La I.C.R.T.I. Galați, de pildă.

«e află în depozit 40 360 de căciulițe 
pentru femei E mult sau puțin î 
Dacă într-un an s-au vîndut doar 
3 760 de bucăți, ne dăm seama că 
specialiștii acestei întreprinderi n-au 
apreciat corect cererea Altfel, cum 
ar fi putut comanda marfă care nu se 
va vinde nici măcar în 10 ani ?

Aprovizionării neraționale i se a- 
daugă și repartizarea disproporțio
nată, peste cantitățile necesare, de 
către Ministerul Comerțului Interior, 
a unor sortimente puțin solicitate. 
Așa se explică cum a fost posibil ca 
în condiții în care în semestru! I 
al acestui an s-au realizat, la măr
furi electrotehnice, vînzări cu 78 mi
lioane de lei mai mici decît In pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut, stocurile să orească cu 90 mi
lioane lei.

Ce preocupare există pentru di
minuarea stocurilor și îmbunătățirea

tre comisia locală care aprobă redu
cerile de prețuri (prin adresa nr. 1 128 
din ianuarie 1969) : „1 Propunerile
nu vor fi luate în considerație dacă 
nu există mostre ; a) mostrele de țesă
turi vor avea o etichetă de mină, cu
sută cu ață și nu prinsă cu ac 
de gămălie, și care va cuprin
de : beneficiarul, articolul, pre
țul, cantitatea în stoc, vechimea i 
b) cele din sectorul de încălțăminte 
vor avea lipite pe talpă o etichetă cu 
aceleași date ; c) colecțiile de mos
tre din sectorul țesături se vor face, 
o dată cu aprobarea, de către co
misia de propuneri, în care scop de
legații unităților cu amănuntul vor 
veni pregătiți cu : dosar simplu, pe
licanol și foarfeci pentru tăiat mos
tre" Trecem peste aspectul birocra
tic al chestiunii, gîndind că, o dată 
respectate „regulile jocului", se 
poate trece efectiv la reducerea ope

SUPRASTOCAREA
ÎN COMteRf 

un fenomen ocult?
0 în magazin cu dramul — în depozit cu toptanul ® Scara prețuritor râ- 
mîne înțepenită ® Ce au ajuns dispozițiile de soldare încăpute pe mîna 

unor birocrați »

aprovizionării T Pentru că, evident, 
o importantă cantitate a aces
tor mărfuri este aptă să participe la 
aprovizionarea magazinelor. La 
I.C.R.T.I.-Cluj, de pildă, din stocurile 
de 10 milioane lei s-au redus șase, 
dar... s-au stocat alte mărfuri, In va
loare de încă două milioane lei. Tov. 
loan Păcurar, director al I.C.R.T.I.- 
Cluj, este de părere că „stocu
rile de mărfuri greu vandabile își 
au originea în relațiile necorespun
zătoare care mai există Intre comerț 
și industrie și că ar trebui puse la 
punct multe lucruri".

Dar pină Ia punerea la punct 
a lucrurilor, cum se procedează ? 
Pentru ca numărul milioanelor înghe
țate să nu crească, numeroase între
prinderi comerciale manifestă o ten
dință îngrijorătoare de abținere de la 
contractări, comandă cantități infime 
de marfă, sortimente puține și, de 
multe ori, nu scot la vinzare nici 
măcar ceea ce au, gîndind — para
doxal — că așa se va îmbunătăți a- 
provizlonarea. „Să vindem ce avem, 
și pe urmă vom vedea noi" — își 
spun acești comercianți. Dar cum va 
aproviziona O.C.L. „Confecția“-Bucu- 
rești, de exemplu, pe cumpărător! 
fără să comande pardesie și raglane 
suficiente, cum a procedat în acest 
sezon, tot obstinîndu-se să pună în 
vînzare produsele vechi — să fie clar, 
produse de modă I — la aceleași pre
țuri la care au fost lansate cu ani 
in urmă ?

O soluție eficientă de accele
rare a ritmului vînzărilor ar fi 
stabilirea unei „scări" a prețurilor 
— ne-au spus numeroși specialiști. 
In multe țări ale lumii, mărfurile, 
In special articolele de modă, au ini
țial un preț așa-zis de „lansare", ur
mează'apoi prețul de serie mare, iar 
după un timp, cînd interesul cum
părătorilor scade direct proporțional 
cu creșterea producției și a vechimii 
produsului, prețul este redus cores
punzător. Un preț astfel echilibrat, 
care nu dăunează cu nimic interese

lor producției și cumpărătorilor ci 
dimpotrivă (la apariția noilor sorti
mente, cele vechi ar intra automat 
în reducerea de preț), stimulează 
totodată consumul, reduce pagubele, 
cheltuielile de depozitare și do- 
bînzile, accelerînd, într-un cuvînt, 
circulația mărfurilor. O asemenea 
opinie credem că merită să fie stu
diată de către forurile competente.

In practica comercială se aplică în 
mod curent reducerea prețurilor 
la articolele mai vechi, ca mijloo 
„anti-stoc". Mulți comercianți afirmă 
însă că soldarea este o operațiune 
greoaie și, ca atare, o evită. Intr-a
devăr, deși legiferate, prevederile 
procedurale instituite în materia re
ducerilor de prețuri sînt foarte 
greoaie. Iată, de exemplu, cîteva 
dintre „regulile" impuse O.C.L.-ului 
de Produse industriale Galați de că

rativă a prețurilor. Dar nu se Intîm- 
plă așa. Practic, nu au putut fi 
discutate propunerile de reducere 
formulate de O.C.L. Produse indus
triale Focșani șl Tecuci, ICOMCOOP 
Focșani și Brăila, U.J.C.C. Galați și 
Focșani pentru faptul că... nu fuse-,, 
seră depuse pe „anexa 3“, ci, pur 
și simplu, s-au prezentat comisiei 
spre aprobare mărfurile „în per
soană". Auzi îndrăzneală, să vii cu 
mostra și să nu le treci înainte în 
„anexa 3“ ! O mostră într-adevăr 
scandaloasă de birocratism patent — 
pe spinarea intereselor statului, ale 
societății ! Cine sînt acești funcțio
nari care iau leafă de la stat ca să 
provoace pagube statului ?

Soldarea, legiferată printr-o Hotă- 
rîre a Consiliului de Miniștri, a fost 
complicată într-o asemenea măsură 
printr-o serie de instrucțiuni și cir
culare apărute în ultimii ani, incit ea 
nu mai participă operativ și elastic 
la înviorarea circuitului comercial. 
Or, calculele economice indică clar 
că reducerea prețurilor la unele sor
timente este mult mai avantajoasă 
decît stocarea lor In depozit. Soco
teala e simplă : dacă un costum în 
valoare de 1 000 lei devine greu van
dabil, în zece ani — și în depozitele 
comerțului există confecții cu o ase
menea vîrstă — organizația comer
cială plătește băncii o dobîndă de a- 
proape 600 de lei ; vînzarea lui — să 
zicem — cu 800 lei, în al doilea an de

la lansare, ar reduce paguba cu mai 
mult de 300 lei Măsura se dovedește 
a fi deci eficientă atît pentu orga
nizațiile comerciale, cît și pentru 
cumpărător. Dar organizațiile comer
ciale, din teama de a nu ieși mai 
clar la lumină munca lor defectuoa
să, sînt zgîrcite în propunerile lor. 
Or, avantajată ar fi, în ultimă 
instanță, și economia națională, 
căci prin accelerarea vînzării măr
furilor de sute de milioane de 
lei, astăzi „înghețate" în depozite, 
circuitul economic s-ar încheia cu 
cheltuieli mai mici, s-ar realiza un 
randament net superior celui actual.

Pentru perfecționarea activității în 
acest sector se impune cu necesitate 
folosirea unei scări largi și mobile 
de prețuri, în vederea corelării lor 
cu vechimea, calitatea și valoarea e- 
fectivă a produselor, „in afara con
secințelor negative legate de apro

vizionarea neco
respunzătoare a 
populației, ne 
spune tov. O. O- 
hanesian, director 
adjunct în Banca 
Națională, bloca
rea depozitelor cu 
mărfuri puțin so
licitate are și 
grave consecințe 
economice : între
prinderile comer
ciale nu-și înde
plinesc planul de 
beneficii, se imo
bilizează mijloa
ce materiale și 
bănești, cresc,, 
cheltuielile de de
pozitare, de ma
nipulare și pier
derile, este îngre
unată aprovizio
narea cu mărfuri 
noi. In plus, din 
momentul în care 
se constată că o 
marfă stochează 
mai mult timp 
fără a fi vîndută, 
contravaloarea ei 
se trece la credite 
restante, între
prinderile și or
ganizațiile comer

ciale fiind obligate să plătească 
o dobîndă de 6 la sută, în loc de 3 la 
sută. Dar am făcut o constatare cu
rioasă : deși se plătesc dobînzi mari 
(în județul Ialomița, pentru stocul 
de nasturi în valoare de 700 00D lei 
se plătește, într-un an, o dobîndă de 
42 000 lei — n.n.), după depistarea 
stocurilor și sancționarea de către 
bancă nu există suficientă preocu
pare pentru a le lichida. De altfel, 
la efectuarea ultimului inventar 
statistic (30 iunie crt.), M.C.I. a re
nunțat la rubricile care. indicau ve
chimea mărfurilor, ceea ce împie
dică cunoașterea situației stocurilor 
și din acest punct de vedere. E lim
pede că aici, concomitent cu simpli
ficarea unor formalități, este de 
înlăturat și o mentalitate, un mod 
de a gîndi anacronic".

Toți specialiștii cu care am stat de 
vorbă au fost de acord că trebuie 
luate măsuri în această direcție. Dar 
simpla enunțare a acestei necesități 
nu poate duce la înlăturarea ano
maliilor. Se impune, înainte de toa
te, elaborarea unei riictodologii efi
ciente de evidență și normare a 
«tocurilor de mărfuri, pentru pune
rea lor de acord cu nevoile reale ale 
cumpărătorilor, pentru mărirea efi
cienței întregii activități comerciale.

G. POPESCU, R. DTMBOVICEANU, 
C. CĂPRARU, Al. MUREȘAN

• reclamații

• sesizări
m—im—................. lUUUUMLjiuuMJ

• răspunsuri
MAI VECHI N-AVEȚI?

De la un timp, în unitatea în 
care lucrăm sosesc (zice-se de la 
UCECOM) un număr de bilete la 
spectacolele pe care le susțin bri
găzile artistice ale diferitelor co
operative meșteșugărești. Și începe 
distribuirea lor, care se face cam 
așa : de la secretariat se dau șefu
lui de echipă să le vîndă. Și el 
le „vinde", obligîndu-ne pe fiecare 
să luăm cîte unul. Alteori, cum 
ai semnat statul de salariu, 
cum ți s-a oprit contravaloa
rea unui bilet. Și mai straniu 
este că uneori sîntem obligați să 
plătimz bilete la spectacole care... 
au avut deja loc. La 8 septembrie, 
de pildă, ni s-au distribuit bilete 
pentru un spectacol din... 27 iunie. 
De anul trecut nu mai aveți bilete 
nevîndute. tovarăși ?

Colectivul secției de bobinaj — 
unitatea a ll-a, din cadrul 
cooperativei meșteșugărești 
„Electrobobinajul", strada 
Cosminului 17 — București

VINOVĂȚII SE PLIMBĂ
Sîntem informați oficial că la 

2 septembrie 1968, Vasile Mihnea 
din comuna Vad, județul Maramu
reș, a fost victima unui atac huli
ganic din partea a trei indivizi 
(Petru Codrea, Mihai Drimuș și 
Dumitru Bornea), care i-au vătă
mat grav integritatea corporală. Au 
fost sesizate de îndată organele 
de anchetă penală, care au efec
tuat cercetările de rigoare. In spri
jinul anchetei, victima a prezen
tat acte medico-legale din care re
zultă că leziunile pe care le-a su
ferit au necesitat îngrijiri, pentru 
vindecare, timp de 174 de zile. Cu 
toate aceste adevăruri de necon
testat (verificate de organele de re
sort), vinovății n-au fost deferiți 
nici pînă acum — după un an ! — 
justiției, pentru a fi pedepsiți con
form legii, ci se plimbă nestinghe- 
riți. Se știe că legile țării pedepseso 
aspru astfel de fapte antisociale. Se 
pune întrebarea legitimă: cine și 
de ce a tergiversat trimiterea în ju
decată și pedepsirea huliganilor 7

Așteptăm răspunsul organelor 
Procuraturii.

din Simeria
Simeria. Restaurantul „Vină- 

torul". La o masă, un bărbat și 
o femeie chefuiesc. Iată insă că 
responsabila localului le atrage 
atenția — și pe drept cuvint — 
că dumnealor murdăresc fața de 
masă și aduc prejudicii aspec
tului civilizat al localului. Doina 
Ștefan (consumatoarea) s-a sim
țit lezată și a început scandalul. 

fCu o sticlă în mină, după ce o 
lovește pe responsabilă, care a 
îndrăznit să-i tulbure petrece
rea, începe... să-i alerge pe cei
lalți ospătari prin toate unghe
rele. Totul a luat sfirșit prin in
tervenția organelor de ordine. 
Acum amazoana din Simeria s-a 
liniștit. își scrie „memoriile". La 
miliție. A luptat serios, la pro
priu, să ajungă aici. E... răzbu
nătoare I

Pe ocolite
Nu știm cine a avut inițiativa 

Împrejmuirii blocului central 
din Negrești (Iași), dar asta 
idee, nu glumă ! Pentru a 
ajunge la locurile de muncă, 
situate nu mai departe de gard, 
locatarii acestui bloc ocolesc pe 
puțin 700—800 de metri. Inge
nioșii sar gardul sau se stre
coară cum pot printre sîrme 
(am uitat să spunem că gardul 
e din sîrmă ghimpată). O fac 
însă pe... vestmintele Ion Repe
tatele insistențe ale cetățenilor 
s-au lovit, invariabil, de... gardul 
nepăsării organelor de resort.' 
Oare să nu existe nici o „por
tiță" salvatoare ?

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

El @ B H H
(Urmare din pag. I)
rector Chiosa să transport 
la București strugurii și 
prunele dumnealui — și a- 
rată spre persoana de ală
turi. E tehnician construc
tor la noi...

Și pentru că Dumitru Io- 
nescu e tehnician-construc- 
tor — probabil și „băiat 
bun" — directorul i-a apro
bat să-și ducă acasă 484 kg 
struguri Hamburg (2 lei kg.) 
și 180 kg prune (1 leu kg.) 
cu... atelierul mobil al în
treprinderii. Iată cum li se 
creează unora posibilități de 
venituri ilicite. Cu spriji
nul deschis sau tacit al u- 
nor persoane din conduce
rea întreprinderii.

Nu încape îndoială că a- 
ceste aprobări pentru trans
porturi personale afectează 
interesele economice ale în
treprinderii, ale statului în 
ultimă instanță. Dar, pe 
lîngă aspectul material se 
ridică și problema răspun
derii .morale și sociale. Pen
tru că directorul este înves
tit cu o importantă funcție 
sdcială. Este inadmisibil ca 
un conducător de întreprin
dere să dea aprobări care 
afectează interesele socie
tății. Trebuie să consem
năm, cu toată seriozitatea, 
că sînt multe cazuri de a- 
buz, cînd persoane din con
ducerea unor unități dispun 
de mașinile statului ca și 
cum ar fi proprietatea lor 
personală.

Bineînțeles, faptele n-au 
rămas nesancționate. Bună
oară, în timpul anchetei 
au fost amendate, de către 
inspectorii-însoțitori, 198 de 
întreprinderi și instituții 
ale căror mașini circulau

fără forme legale — nere
guli ce creau tot atîtea po
sibilități de afaceri. Dar de 
ce să suporte amenda în
treprinderea ? Oare aduna- 
rea generală a salariaților 
întreprinderii, comitetul de 
direcție au aprobat teh
nicianului X să-și trans
porte mărfurile cu mașina 
statului ? Nu, directorul. 
Atunci, să plătească dum
nealui ! Cerem și insistăm 
ca toate amenzile aplicate 
în recenta acțiune-raid să 
fie suportate de persoanele 
vinovate, nu de întreprin
dere. Și dacă vreunul din
tre vinovați se va opune, 
invităm respectiva direcție 
din Ministerul Transportu
rilor, competentă în aplica
rea amenzilor, să sesizeze 
presa și să apeleze la or
ganele de resort. Am tot 
criticat pînă acum. E vre
mea să se vadă efectul I

S-au dat nenumărate a- 
vertismente pentru curma
rea practicii, larg răspîn- 
dite, de parcare a mașini
lor de stat la domiciliul 
șoferilor.. Și ce constatăm ? 
Peste 200 autovehicule pro
prietate de stat (și aceasta 
numai într-un județ: Ilfov !) 
au fost găsite în curțile con
ducătorilor auto. Vreți să 
știți ce fac ei cu mașinile ?

— Trageți pe dreapta 1 
Unde mergeți ?

— Acasă... îngaimă Matei 
Ștefan, la volanul autoca
mionului 21-If-753, aparți- 
nînd cooperativei agricole 
din Niculești.

Se constată însă că tre
cuse cu mult de casă, era 
aproape de cîmp. Pînă la 
urmă recunoaște :

— MA duceam și eu să

Noul local al poștei din Suceava Foto : Gh. Vințilă

LA ÎNCEPUT A FOST 
CONTRACTUL...

La sfîrșitui lunii martie a.c. am 
contractat cu I.C.R. 7 unele lu
crări în apartamentul pe care-1 
dețin (montarea parchetului în 3 
camere, montarea unei sobe de 
teracotă ș.a.) Am achitat, la în
ceput, un aconto reprezentînd o 
treime din valoarea lucrărilor, ur- 
mînd ca restul de bani să-i plă
tesc în rate lunare. După trei luni 
de așteptare și insistențe repetate 
pe lîngă maistrul Bocoș, care răs
punde de lucrare, a fost adusă 
seîndura necesară. După încă o 
lună au transportat parchetul și 
după alte 3 săptămîni au adus 
cărămida, nisipul și pămîntul pen
tru sobă; iar după încă o lună, 
cam jumătate din numărul plăci
lor de teracotă necesare

Au trecut 6 luni de la încheierea 
acestui contract — timp în care 
eu am achitat cu regularitate ra
tele (plus dobînzile legale) — dar 
lucrarea nici vorbă să înceapă. In 
aceste condiții, pot avea garanția 
că nu mă va găsi iarna complet 
nepregătit pentru a o întîmpina ?

Cornel DUMITRESCU
str. Flămînda nr. 41, sectorul 7 
București

SE CAUTĂ UN GESTIONAR
Membrii echipei de control ob

ștesc nr. 8 de pe șantierul I.C.H. 
„Lotru" — Voineasa au adresat re
dacției o scrisoare cu privire la o 
seamă de abateri — repetate — 
de la normele generale de comerț 
pe care le săvîrșește nestingherit 
gestionarul Petre Ghivercea de la 
unitățile alimentare din coloniile 
Capra Foii și Voineșița, de pe va
lea Lotrului. Sesizarea a fost cer
cetată de către Direcția comercială 
a județului Vîlcea, care, găsind-o, 
întemeiată, ne-a informat că a pro
pus conducerii ICOMCOOP Vîlcea 
schimbarea acestui gestionar inco
rect, dar că, să vedeți, deși căutat 
cu insistență, un alt gestionar nu 
e cu putință de găsit. Dacă, în
tr-adevăr, așa stau lucrurile, e nece
sar să lansăm un apel : ICOM- 
COOP-Vîlcea caută un gestionar 
(cinstit) pentru valea Lotrului.

GHICI... CE URMEAZĂ?
Am cumpărat, deunăzi,> pe cînd 

mă aflam, împreună cu familia, în 
voiaj la Sulina, o cărticică cu. po
vești pentru fetița mea (Qartdâ'Se 
intitulează „Nemeșul și dracul)' — 
traducere din limba maghiară — 
apărută în Editura tineretului). 
Spre marea uifnire a copilului, 
însă, cartea are, aproape jumătate, 
paginile albe, netipărite. Unor po
vești le lipsește începutul, altora 
mijlocul, altora sfîrșitui, iar altele 
nu au decît titlul. Cîte mii de 
exemplare din această carte or fi 
purtînd această penibilă amprentă 
a neglijenței ? Din cîte știu, fiecare 
tipografie are un serviciu C.T.C., 
su îndatoriri precise privind ca
litatea tipăriturilor trimise spr 
desfacere. Cum le-o fi scăpăt ata 
varășilor de la întreprinderea poli- 
grafică „Crișana" din Oradea a- 
ceastă neobișnuită defecțiune de 
tipar ?

Eugen PETROVICI
str. Carpafi nr. 46—48, sectorul 8 
București

DUPĂ FAPTĂ 
Șl RĂSPLATĂ !

în urma unei sesizări primite la 
redacție în legătură cu o . seamă de 
daune materiale aduse unor uni
tăți din cadrul Uniunii județene 
a cooperativelor de consum Con-- 
stanța, Centrocoop — căreia !-a fost 
remisă sesizarea — ne-a informaț- 
că a dispus verificarea, de către 
organele de control, a faptelor sem
nalate și trimiterea în judecată a 
celor vinovați. Iată măsurile luate 
de justiție . Ion Roșu, fost gestio
nar al depozitului de ambalaje din 
cadrul ICOMCOOP-Constanța. Ni- 
eolae Bică. fost responsabil al bufe
tului din Murfatlar, și Ion Cornel, 
fost contabil șef al secției de dera
tizări din comuna Mihail Kogălni- 
ceanu — vinovați de delapidarea 
unor sume de bani sau de com
plicitate la delapidare — au fost 
condamnați la închisoare pe dife
rite termene.

Pe de altă parte, Gheorghe 
Bleandă, fost gestionar la magazi
nul mixt Valul Traian, Izabela 
Mărdărescu, responsabilă, și Ni- 
colae Mardare, tehnician la secția 
de deratizări din comuna Mihail 
Kogălniceanu — vinovați de fraude 
în dauna avutului obștesc — au 
fost deferiți organelor de urmărire 
penală, pentru luarea măsurilor le
gale. După faptă — și răsplată !

ii O O O H
iau 2—3 snopi de coceni 
de pe cîmp.

— Ai aprobare de la coo
perativa agricolă ?

— Să fiu sincer, n-am.
Adică — vorbind tot sin

cer ! — plecase după furat. 
Ca în tîrgul lui Cremene I 

întrebăm deschis : nu
toți șoferii lucrează după 
program, ca orice om al 
muncii ? Există, cumva, o 
categorie de oameni Ia vo
lan cu munca în parte la 
domiciliu ? Așa s-ar părea

B El B B
meni, încărcat cu cheres
tea. Șoferul, Ion Gogor, a- 
juta doi tineri să urce dea
supra cherestelei nouă saci 
cu grîu (a căror proveni
ență s-a dovedit cel puțin 
dubioasă, cercetările fiind 
In curs). La întrebările 
noastre, a dat, spășit, din 
umeri. Cu alte cuvinte : 
„Ce să-i faci, am avut ne
șansa să fiu prins. Poate 
altădată îmi merge".

Oprim autoduba 21-If-

|H H H O O 
gă la vigilență și princi
pialitate". Acesta este ade
vărul. Și acum iată întîm- 
plarea :

Autofurgoneta 31-Bz-644, 
condusă de Dumitru Untea, 
transporta ilegal (deci fără 
forme și fără ca mașina să 
fie amenajată în acest scop) 
un grup de persoane. In
fracțiunea la legea circu
lației era evidentă. Invitînd 
călătorii să coboare, am ră
mas stupefiați. Din mașină 
se iviră, jenați, doi subofi

B 0 B B B ® B 0

Șoferi de curse...
Dovadă că în multe locuri 
disciplina, asumată prin 
contractul de muncă, este 
încălcată. De prisos să mai 
întrebăm cum s-a manifes
tat, în aceste împrejurări, 
răspunderea întreprinderii. 
Este necesară intervenția 
hotărîtă a organelor tute
lare, pe bază de dispoziții 
severe, controale inopina
te, mergîndu-se pînă la 
sancțiuni economice atît 
împotriva șoferilor inco- 
recți, cît și a celor care le 
facilitează actul ilegal.

Semnificativă pentru an
cheta noastră este optica, 
mentalitatea infractorilor 
de la volan Ei mizează pe 
șansă, pe o posibilă și mo
mentană slăbire a vigilen
tei din partea agenților de 
circulație și a oamenilor 
de pază.

în apropiere de Urziceni 
staționa autocamionul
21-IL920 al I.A.S. Buciu-

1730 a I.L.L. Snagov. Con
statăm că șoferul (Valentin 
Popa) fusese sancționat, cu 
cîteva minute mai înainte, 
pentru transportarea clan
destină a 12 persoane Ei 
bine, acum avea 15 ! Mai 
luase, pe parcurs, încă 3 că
lători Dovadă că lăcomia 
strică omenia

Dar să continuăm șirul 
factorilor care favorizează 
climatul infracțiunilor eco
nomice pe șosele Ce veți 
spune aflînd... Dar să nu 
anticipăm' Mai întîi o ob
servație. Numai în ultima 
lună am auzit, în trei șe
dințe de lucru, cum cadre 
de răspundere din Inspec
toratul General al Miliției 
spuneau răspicat : „Lucră
torul de miliție trebuie să 
tie pretutindeni om al legii, 
al ordinii. In nici o îm
prejurare să nu uite de 
uniformă, calitatea îl obli-

țeri de miliție în uniformă. 
Deci nu numai că nu lua
seră atitudine față de in
fracțiune ; nu numai că 
s-au pus singuri într-o si
tuație penibilă, dar de fapt 
au și acceptat ilegalitatea, 
creînd, pe deasupra, și gre
utăți tovarășilor lor de 
muncă aflați în exercițiul 
funcțiunii. Nu-i exclus să 
fi contribuit și ei, alături 
de ceilalți pasageri, la spo
rirea veniturilor ilicite ale 
șoferului respectiv.

Iată, sintetic, rezultatele 
statistice ale acțiunii Gru
pate la un loc, poate vor 
trezi la realitate.

8 — transporturi de ce
reale fără acte.

5 — sustrageri de cereale 
și materiale •

211 — parcări la domi
ciliu.

198 — întreprinderi a-
mendate.

252 — persoane călătorind 
în condiții nelegale.

Consemnăm, totodată, și 
alte abateri care — deși nu 
se încadrează strict la 
tema în discuție — sînt 
totuși infracțiuni la legea 
circulației.

5 — conducere fără per
mis.

51 — sub influența alcoo
lului, la volan.

101 — viteză excesivă.
152 — opriri și staționări 

în locuri nepermise.

92 — neacordarea priori
tății.

Cu alte cuvinte, 26,6 la 
sută, deci peste un sfert 
din mașinile controlate au 
fost găsite în neregulă

L-am solicitat pe tovară
șul locotenent-colonel OC
TAVIAN MIHAILESCU, 
adjunctul șefului Direcției 
circulației din Inspectora
tul General al Miliției, să 
comenteze succint primele 
aspecte ale statisticii de 
mai sus.

— Insistăm în mod deo
sebit asupra acestor trans
porturi clandestine de per
soane și de mărfuri — a 
precizat el. Procedăm ast
fel din cel puțin două mo
tive : în primul rînd, legea 
trebuie respectată de toți 
— și aici nu mai avem ce 
comenta. în al doilea rînd, 
practica a dovedit că în 
astfel de cazuri — cînd se

fac transporturi clandesti
ne — se produc adeseori 
accidente cu consecințe de
osebit de grave, deoarece 
starea psihică a șoferului 
nu mai este normală. El se 
ferește să nu fie văzut de 
reprezentanții propriei în
treprinderi, de agenții de 
circulație, de cunoscuți și 
astfel atenția lui la volan 
slăbește. Ba chiar comite, 
în continuare, și alte in
fracțiuni — viteză excesi
vă, nu oprește la semnalele 
agenților de circulație, nu 
folosește corespunzătoi- lu
mina în timp de noapte 
pentru a nu fi observat etc.

— Ce considerați că tre
buie întreprins imediat, 
pentru curmarea infracțiu
nilor economice pe șosele ?

— Ar trebui să începem 
cu tragerea la răspundere, 
în modul cel mai categoric, 
moral și material, a tuturor 
factorilor care prin lege 
sînt obligați să suprave
gheze și să coordoneze ac
tivitatea parcului auto pro
prietate de stat. în speță 
este- vorba de directorii u- 
nităților, șefii serviciilor 
transporturi și șefii de ga
raj. In îngăduința acestora 
— cu sau fără vreun in
teres personal — stă rădă
cina veniturilor ilicite rea
lizate de unii șoferi, pre
cum și a daunelor ce se 
aduc economiei naționale.

— Aveți în vedere măsuri 
eficiente, din partea orga
nelor de miliție, pentru in
terzicerea cu desăvîrșire a 
parcării de mașini, proprie
tate de stat, la domiciliu ?

— S-au dat instrucțiuni 
clare posturilor de miliție 
din comune, precum și sec
țiilor orășenești, să urmă
rească și să ia măsuri îm
potriva șoferilor care pro
cedează astfel. Pentru că 
nu-i vorba numai de sta
ționarea propriu-zisă a ma

șinilor. De multe ori auto
vehiculele parcate la do
miciliu sînt încărcate cu 
mărfuri care? fie că se de
gradează neajungînd la 
vreme la destinație, fie că 
sînt expuse risipei. Se în
țelege, insă, că principalul 
rol în problema discutată 
nu revine organelor de mi
liție. ci ministerelor, con
ducerilor de întreprinderi 
și șefilor de garaje.

Desigur, multe ar mai fi 
de adăugat la aceste opinii. 
Bunăoară, este indiscutabil 
că în afară de aspectele 
care țin de respectarea le
galității — sau tocmai le
gat. de aceasta — se ridică 
pe planul major al preocu
părilor noastre necesitatea 
educării tuturor conducăto
rilor auto în spiritul atitu
dinii și muncii socialiste. 
Avem, cufn se știe, mii, 
zeci de mii de șoferi con
știincioși, corecți, inimoși, 
integrați întru totul în an
samblul activității și pre
ocupărilor întregii noastre 
clase muncitoare. însă știm, 
de asemenea, că printre ei 
sînt și indivizi de altă spe
ță. Prin incorectitudinea 
lor, ei aruncă un con de 
umbră asupra acestui deta
șament de oameni la vo
lan, care aduc o reală 
contribuție pe planul e- 
conomic general. Cert este 
că se cere conjugarea 
tuturor eforturilor pentru 
curmarea infracțiunilor e- 
conomice în circulația ru
tieră. Sîntem informați că 
se lucrează la elaborarea 
unor legi și regulamente 
severe în acest sens; Dar 
pînă la apariția lor, fiecare 
întreprindere și _ instituție 
are obligația să-și facă ne- 
întîrziat ordine la ea acasă, 
să vegheze Ia respectarea 
legalității și a eficienței e- 
conomice a transporturilor 
rutiere.

v
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In obiectivul aparatului 
fotografic - 

lucrările agricole 
In citeva unități 

din județele Argeș 
si Dîmbovița

„VEDERI" PENTRU 

ALBUMUL NEGLIJENȚEI

JUSTIFICĂRI „PRECONCEPUTE 4
LA TEMELIA

PREFABRICATELOR NEUTILIZATE
Ineficient din partea organelor agricole județene, se Irosesc un timp 
prețios și importante forțe de muncă. Obiectivul aparatului fotografic a 
surprins citeva imagini ale delăsării și proastei gospodăriri în unele uni
tăți agricole din județele Argeș și Dîmbovița, pe care Ie trimitem spre

In această perioadă de lucrări aglomerate în cîmp, cînd toate forțele 
țl mijloacele de care dispune agricultura trebuie să lucreze cu întreaga 
capacitate pentru strîngerea, transportul și depozitarea recoltei și urgen
tarea însămînțării griului, se întîlnesc cazuri cînd, din cauza slabei orga
nizări a muncii de către conducerile unor unități agricole și a controlului informare și organelor agricole județene.

Secția de mecanizare care deservește cooperativa agricolă din Leor- 
deni are în scripte 20 d» tractoare. în realitate pe cîmp lucrează nu
mai 14. Restul sînt „în fază" de așteptare, mai la umbră sau mai la 
soare. După inspirația de moment a mecanizatorilor, care, pentru cea 
mal mică defecțiune, pleacă din cîmp pînă la sediu pe distanțe de 
3-4 km. Consiliul Superior al Agriculturii transmite, prin teleconferin- 
țe săptămînale și alte mijloace tehnice, indicații despre folosirea cu 
întreaga capacitate a tractoarelor. Se vede că indicațiile tele... nu 
au ajuns pînă la Leordeni. Poate se deplasează cineva de la între
prinderea de mecanizare să le spună prin viu grai. Altfel nu mișcă 
tractoarele.

Ce reprezintă această imagine ? Ar putea fi o aglomerare de munți 
. iuta din avion. Sau mai degrabă un peisaj selenar ? Nu, nu, pe 

■ nă solul se pare că e mal neted și mai pufos. Este „arătura" unde, 
spune, va fi semănat griul la C.A.P. Mătăsaru din județul Argeș. 
In ziua de 30 septembrie au început lucrările pe o tarla de 100 ha, 
4 semănători și 6 discuri, pe un teren bolovănos, denivelat și cu 
rl greșuri. Pe la ora 10, din conducerea cooperativei agricole nu 

era nimeni. Mai tîrziu a sosit inginera Aurora Pufan, care ne-a spus 
că a întîrziat din cauză că a trebuit să expedieze sămința pe cîmp. 
A continuat prin a se scuza că am găsit-o cu munca prost organizată 
și cu terenul nepregătit. In timp ce lucrările de semănat s-au efec
tuat pe un teren bolovănos, alături exista o tarla de 100 ha cu sol 
ca un pat de grădină, dar pe care nu a ajuns nici o semănătoare. Iar 
cînd va fi Ia seceriș, parcă auzi : „Vremea e de vină ; cînd nu tre
buia a plouat prea mult, cînd trebuia n-a plouat...".

Dumnealor ce 
fac ? Au termi
nat de cules, de 
arat, de semă
nat ? Nicidecum. 
Pe o vreme cu 
soare ridicat 
mult deasupra 
orizontului, a- 
ceșți cooperatori 
din Leordeni, 
județul Argeș, 
nu știu spre 
care tarla să-și 
îndrepte pașii și 
bicicletele. Bri
gadierul a uitat 
să le spună de 
ou seară ce au 
de făcut. Și a- 
:um se tot uită 
□e uliță, poate, 
poate vine bri
gadierul. ■ Alții, 
cu atelaje, cu 
caii înhămați, 
așteaptă și ei tot 
brigadierul. Mai 
adăstați, oameni 
ouni. Dar dacă 
nu vine cel aș
teptat, poate ni
meriți într-un 
lan de porumb 
bun de cules.
Texte i
Florea 
CEAUȘESCU 
Foto: S. Cristian

(Urmare din pag. I)

ta I.A.S. Găiești, județul Dîmbovița, pînă în ziua de 29 septembrie 
l-au recoltat 2 '100 tone porumb, dar au fost transportate doar 1 100 

tone. Pe cîmp sînt împrăștiate, în grămăjoare mici de cîte. 30—60 kg 
fiecare, sute de tone știuleți recoltați cu 6—7 zile în urmă. Directorul 
I.A.S.-ului recunoaște că „se ciupește' din porumb, dar nu știe cît a- 
nume. Nu are întreprinderea mijloace de transport suficiente ? Ba da, 
are ! Nu are forțe de muncă ? Are și forțe de muncă ! Atunci de ce nu 
transportați porumbul, tovarășe director?

tierelor, s-au dat In folosință, 
înainte de termen peste 350 de lo
cuințe (circa o treime din numărul 
planificat pe anul în curs), precum 
și numeroase obiective economice.

Demn de remarcat mai este și fap
tul că atît la elaborarea tematicii de 
lucru a comitetelor de direcție, cît 
și la unele ședințe ale acestora — 
la uzinele textile „30 Decembrie", 
fabrica de încălțăminte „Liberta
tea", I.P.R.O.F.I.L-Pîncota - au 
fost antrenate cadre de specia
liști și cu munci de răspundere 
din afara unităților industriale. Tot
odată, multe din problemele anali
zate au ca izvor de inspirație pro
punerile și sugestiile făcute tn a- 
dunările generale ale salariaților. 
Confruntarea cu părerile cadrelor 
de specialiști, încunoștințarea siste
matică a acelora care au făcut pro
puneri și sugestii asupra modului In 
care se soluționează ele au întreți
nut un dialog permanent și fruc
tuos între comitetele de direcție și 
masa de oameni ai muncii din între
prinderi, asigurînd creșterea contri
buției lor la îmbunătățirea continuă 
a activității economice.

Pe drept cuvînt se poate spune 
că tematica muncii majorității co
mitetelor de direcție este emanația 
gindirii tehnice și economice colec
tive, a participării tuturor membri
lor lor. în aceste condiții a fost ușor 
să se decanteze problemele, să se 
stabilească prioritățile, să se mani
feste puternic și unitar voința de a 
evita neajunsurile, de a inter
veni ca un singur om tn vederea 
perfecționării laturilor calitative ale 
activității economice. Aportul din ce 
în ce mai vizibil al reprezentanților 
salariaților și președinților comite
telor sindicatului la fixarea șl înfăp
tuirea măsurilor este deosebit de va
loros. Nu exagerez dacă afirm că 
un asemenea stil de muncă în stabi
lirea tematicii de lucru, a căilor de 
soluționare a problemelor puse în 
discuție, a dus Ia crearea acelui cli
mat psihologic prin care fiecare își 
asumă responsabilitatea pentru deci
ziile adoptate, garanție sigură că se 
vor depune toate eforturile în scopul 
înfăptuirii măsurilor preconizate, ob-

0 m
ținerii neînt.îrziate a efectelor scon
tate.

Desigur, rezultatele amintite nu 
pot fi apreciate ca maxime: nu se 
poate considera că tematica și pro
gramul de lucru ale tuturor 
comitetelor de direcție nu ar 
comporta șl unele corective. Este 
greu de înțeles de ce din tematica 
de lucru a unor comitete de direcție 
lipsesc analizeze aprofundate re
feritoare la organizarea științifică 
a producției și a muncii, folosirea 
timpului de lucru, calificarea 
cadrelor, asigurarea unor condiții 
optime de muncă, lichidarea stocu

In Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ccaușescu 
la Congresul al X-lea al 
partidului s-a insistat, în 
mod deosebit, asupra dez
voltării producției de pre
fabricate din beton și alte 
materiale, in vederea re
ducerii consumului de me
tal și lemn, ridicării gra
dului de industrializare a 
construcțiilor. Accentul se 
pune, cum este și fi
resc, pe utilizarea cît mai 
judicioasă a capacităților 
de producție din întreprin
derile existente, cît și pe 
construirea de noi unități 
ale subramurii materialelor 
de construcții. O asemenea 
unitate tînără, Intrată în 
funcțiune cu aproape doi 
ani în urmă, este întreprin
derea de prefabricate din 
beton de la Călărași. Para
doxal, însă, activitatea el 
nu are In întregime o fina
litate practică i economia 
națională are nevoie de 
cantități tot mai mari de 
prefabricate din beton, iar 
la întreprinderea din Că
lărași mijloacele tehnice 
și forța de muncă nu sînt 
folosite pentru a da maxi
mum de producție în acest 
domeniu.

La începutul lunii sep
tembrie a.c., valoarea pro
ducției finite In stoc se ri
dica aici la circa 17 milioa
ne de lei, influențînd nega
tiv situația economică și fi
nanciară a fabricii. Din 
discuția cu inginerul-șef, 
Gheorghe Apostol, cu alți 
memori al comitetului de 
direcție, am reținut păre
rea că cerințele beneficia
rilor pentru anumite tipuri 
de prefabricate — cum este 
cazul tuburilor din beton 
precomprimat — ar fi scă
zut mult.

— Capacitatea anuală to
tală de producție este de 
112 000 mo de prefabricate: 
dar în acest an avem plan 
pentru 75 400 mc, Iar pen
tru anul viitor sarcinile se 
ridică la 77 000 mo, deși in 
1970 ar fi trebuit să lucrăm 
la nivelul capacității pro
iectate — ne-a spus Ingi- 
nerul-șef.

— Ați Intervenit, tn 
vreun fel, pentru înlătura
rea suprastocării, pentru 
ca instalațiile întreprinde
rii să funcționeze la nive
lul capacității de producție 
proiectată ?

— Forurile noastre de 
resort din Ministerul In
dustriei Construcțiilor cu
nosc bine lucrurile, dar 
n-au reușit încă să asigure 
lichidarea stocurilor de 
produse finite și comenzile 
necesare pentru anul vii- 
tor...

Am fost înclinați să dăm 
crezare justificării formu
late de inginerul-șef al în
treprinderii din Călărași. 
Totuși, rămînea un semn 
de întrebare : creșterea im
portantă, de Ia an la an, a 
volumului de investiții în 
industrie, în agricultură și 
în domeniul social-cultural, 
nu declanșează și o „foa
me" de elemente prefabri
cate? Se știe că lemnul

metalul șl alte materiale 
trebuie economisite. înainte 
de a discuta cu beneficia
rii, ne-am adresat forurilor 
de resort din Ministerul 
Industriei Construcțiilor. 
Aici, adjunctul ministrului, 
ing. Mircea Popescu, a a- 
firmat : „Agricultura, be
neficiarul potențial al nos
tru, nu mai solicită tuburi 
din beton precomprimat 
pentru Irigații la nivelul 
posibilităților de fabricație 
de care dispunem. Din cîte 
am aflat, se introduc acum 
noi soluții constructive pen
tru irigații, care nu mai 
necesită tuburi de dimen
siuni mari. Ca urmare, 
pentru anul viitor, Comite
tul de Stat al Planificării

și bănești ale statului. A- 
minteam că întreprinderea 
din Călărași nu are nici 
doi ani de cînd a fost pusă 
în funcțiune i cum de este 
posibil — și Ia această în
trebare așteptăm un prim 
răspuns din partea condu
cerii ministerului — să se 
profileze liniile tehnologice 
pe anumite sortimente de 
prefabricate, care după doi 
ani nu mai sînt solicitate? 
Ce studii de apreciere a ne
cesităților curente și de 
perspectivă s-au aflat la 
baza angajării banilor sta
tului în investiția făcută la 
Călărași ?

Cunoscînd punctele de 
vedere ale factorilor de 
răspundere de la Intreprin-

ancheta economică

© UN PARADOX — ECONOMIA NAȚIONALA 
ARE NEVOIE DE CANTITÂTI TOT MAI MARI 
DE PREFABRICATE DIN BETON, IAR LA CĂ
LĂRAȘI STOCURILE DE PRODUCȚIE FINITĂ 
SE RIDICĂ LA PESTE 17 MILIOANE LEI ® NU 
CERERILE LIPSESC, CI INIȚIATIVA DE A FA
BRICA SORTIMENTELE SOLICITATE ® ÎN 
LOC SĂ ÎNLĂTURE DEFICIENTELE, MINISTE
RUL FACILITEAZĂ CREȘTEREA SUPRADE- 
POZITELOR CU PRODUSE NECORESPUNZĂ

TOARE

a scos din repartizarea 
centralizată tuburile de 

1 000 mm, astfel că la ora 
actuală conducerea ministe
rului nu știe cum să aco
pere cu comenzi capacită
țile existente la acest sor
timent în fabricile de pre
fabricate de la Călărași, 
Craiova și din Capitală", 
în ceea ce privește stocu
rile create la Călărași, ad
junctul ministrului ne-a 
răspuns : „Dacă prefabri
catele nu au putut fi li
vrate, ministerul nostru a 
susținut cererea întreprin
derii de a obține credite 
bancare pentru nevoi tem
porare, pentru a putea con
tinua fabricația0.

Din răspunsurile primite 
am reținut, pînă acum, 
două concluzii. Mai întii, 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor se află azi in si
tuația de a fi construit u- 
nități pentru prefabricate 
în care s-au investit zeci 
de milioane lei, fără să 
aibă garanția utilității lor 
depline, fără să fie in po
sesia unui studiu, unor so
luții certe de perspectivă 
în acest sens. Apoi, minis
terul aprobă finanțarea 
unei producții fără desfa
cerea asigurată, facilitînd 
„umflarea" stocurilor — și 
așa foarte mari create 
pînă acum — deci Imobili
zarea de fonduri materiale

derea de prefabricate din 
beton din Călărași șl din 
ministerul de resort, am 
continuat investigațiile an
chetei noastre la Consiliul 
Superior al Agriculturii — 
principalul beneficiar al 
tuburilor precomprimate și 
al altor prefabricate din 
beton. Discuția cu cadre 
de conducere ale Departa
mentului de îmbunătățiri 
funciare din C.S.A., a dus 
la o răsturnare, dacă nu 
totală, cel puțin parțială a 
justificărilor inginerului-șef 
și ale adjunctului minis
trului industriei construc
țiilor. Unitățile agricole nu 
numai că nu refuză, dar nu 
au primit, în întregime, în 
perioada care a trecut din 
acest an, cantitățile con
tractate de tuburi, existind 
restanțe chiar la tuburile 
mari, de I 000 mm. Este 
drept, în anii următori, va 
scădea cererea pentru a- 
ceste tuburi mari și va 
crește ia tuburile de dia- 
metre mici „Știm că în
treprinderea din Călărași 
are depozitul plin cu pre
fabricate, de nu te poți 
mișca în el — ne-a spus 
tov. Sîrbu — însă cu tuburi 
cu rezistență la presiunea 
de 4 și 7 atmosfere, adică 
declasate, care nu ne tre
buie. Noi avem nevoie de 
tuburi care să reziste la o 
presiune de 10 atmosfere".

în fața realității, pe care 
l-am înfățișat-o, și pe care 
a constatat-o și dînsul in 
urma întîlnirilor pe care 
le-a avut cu cadre de con
ducere din Consiliul Supe
rior al Agriculturii, ad
junctul ministrului indus
triei construcțiilor, ing. 
Mircea Popescu, a recunos
cut, într-o nouă discuție t 
„Intr-adevăr. problema ca
lității produselor ne-a scă
pat un .timp din mînă". 
Ne-am mai notat că inter
venția ministerului va con
sta acum în „stabilirea 
unor prețuri de vînzare 
mai scăzute pentru tubu
rile de 4 atmosfere, astfel 
ca beneficiarii să fia 
interesați să le cumpere". 
Deci, ministerul nu are în 
intenție măsuri hotărîte, 
care să ducă Ia curmarea 
neajunsurilor. Ia evitarea 
producerii unor sortimente 
de proastă calitate, ci pre
conizează să faciliteze doar 
reducerea prețurilor de 
vînzare și, pe această cale, 
desfacerea producției de
clasate. Afirmația adjunc
tului ministrului că situa
ția nu mai este actuală, că 
nivelul calitativ al produc
ției de tuburi s-a îmbună
tățit, este infirmată de în
seși evidențele existente la 
minister. Tn lunile de vară
— deci tn condiții extrem 
de favorabile — la între
prinderea din Călărași în
tre 40 șl 52 la sută din 
volumul producției repre
zintă tuburile declasate de 
4 și 7 atmosfere și cîteva 
procente, tuburile rebut. 
Cauzele? Cele mal multe, 
de ordin subiectiv, care 
puteau fi eliminate.

Ce probleme își așteaptă 
soluționarea cu cea mai 
mare acuitate? In primul 
rînd, să se determine cu 
exactitate t «cesităț sie în 
perspectiva iia iuburi j»rc— 
fabric.. ■
cu ce cu.. , ■...■•.nai'
Con-iilului .••• ?.i ..•••

. gricniw I, ■ benefit
cit ■
ba: se : ■ si
un pj;._; producție,
iar liniilor care — eventual
— vor rămîne neîncărcate, 
să li se găsească modalita
tea cea mai puțin costisi
toare de adaptare a profilu
lui producției la cerințe. 
In al doilea rînd, eliminarea 
stocurilor mari de tuburi cu 
rezistențe scăzute, create la 
Călărași, dar mai ales in
tervenția hotărîtă pentru 
curmarea apariției, zi de zi, 
a altora noi. Justificarea „a 
scăzut cerința de prefabri
cate din beton" constituie 
un motiv prea străveziu 
pentru maldărele de prefa
bricate neutilizate. Este 
timpul să se renunțe Ia a- 
ceastă justificare de loo 
plauzibilă și să se urmeze 
calea sigură pentru crește
rea producției de prefabri
cate și a eficienței ei eco
nomice : realizarea de sor
timente de bună calitate, la 
nivelul exigențelor sporita 
ale șantierelor, ale econo
miei naționale.

Nicolae PANT1LIE

m b b a a b
III. Analizele tardive sau cele ino
portune nu-și mai au nici un rost în 
momentul tn care problemele ma
jore, de perspectivă așteaptă.de mult 
să fie rezolvate în mod corespunză
tor.

Nu se poate trece cu vederea și 
un alt aspect — și anume : de ce 
agenda ședințelor de lucru ale unor 
comitete de direcție — cum se întim- 
plă la uzina de strunguri — este în
cărcată cu cîte două, trei, sau mai 
multe probleme mari ?“ De regulă, în 
cadrul acestor ședințe se rezolvă și 
o seamă de chestiuni curente: ca 
urmare, nu mai rămîne timp sufi
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„Teba". La această din urmă între
prindere a industriei ușoare, este 
foarte grav faptul că în trei luni 
din acest an nu a avut loo nici o 
ședință a comitetului de direcție. 
Un asemenea mod defectuos de a 
munci are consecințe dintre cele 
mai nefavorabile deoarece dimi
nuează rolul comitetului de direcție, 
ca organ de conducere colectivă, îl 
îndepărtează de Ia îndeplinirea atri
buțiilor sale stabilite prin lege, duce 
chiar la discreditarea membrilor a- 
cestuia în fața salariaților. La 
aceste practici se adaugă și pro
cedeul Inadmisibil al unor directori

Cristalizarea tematicii
rilor supranormative. Edificator, In 
acest sens, este cazul Uzinei de va
goane Arad, unde comitetul de di
recție n-a avut în atenție decît spo
radic problemele deosebit de spinoa
se ale organizării superioare a pro
ducției și a muncii. Din cauza pre
gătirii insuficiente a fabricației șl 
lipsei de decalaj Intre secțiile de 
prelucrare și montaj ritmicitatea 
producției lasă mult de dorit, iar 
planul pe 8 luni nu a fost realizat 
Comitetul de direcție, In loc să 
analizeze aceste probleme, să ia mă
surile cuvenite, s-a ocupat de re
zolvarea unor probleme mărunte, de 
dispecerat La fel de nejustificate 
ni se par și prevederile întîlnite în 
planul de muncă al comitetului de 
direcție de la fabrica „Libertatea", 
ca după circa două luni de la încheie
rea semestrului I — deci foarte tîrziu 
— să se studieze modul de îndepli
nire a planului pe primele 6 luni 
ale anului, sau de la „Industria lap
telui", „Industria vinului" și altele, 
ca în a doua jumătate a lunii septem
brie a.c să analizeze stadiul reali
zării sarcinilor de plan pe trimestru]

cient pentru analizarea temeinică a 
acestor probleme majore și. datorită 
oboselii firești, discuțiile lîncezesc, 
nu se asigură o cercetare temeinică 
a studiilor supuse dezbaterii, nu se 
mai ajunge la stabilirea unor soluții 
eficiente,*! profund gîndite. încărca
rea programului și tematicii de lu
cru cu numeroase chestiuni, din care 
o bună parte sînt de domeniul con
ducerii operative, • făcut „nece- 
tară" convocarea a numeroase 
ședințe extraordinare ale comitete
lor de direcție, la intervale scurte 
de timp. De exemplu, la fabrica „Li
bertatea* în 6 luni comitetul de 
direcție a fost convocat de 16 ori tn 
ședințe de lucru în afara progra
mului Situații asemănătoare se în
tîlnesc și la Fabrica de zahăr (13 șe
dințe extraordinare) și în alte uni
tăți industriale.

Există și cazuri situate la cealaltă 
extremă : unii directori — președinți 
ai comitetelor de direcție — amină 
nejustificat ținerea ședințelor la da
tele planificate. Astfel de cazuri s-au 
consemnat frecvent la uzina de 
strunguri, „Industria cărnii* $1 la

de a fixa ei singuri tematica de lu
cru și programul de activitate ale 
comitetelor de direcție. Ca urmare, 
se frînează participarea celor mai 
competente cadre, cu inițiativă și 
spirit de răspundere, la organiza
rea și conducerea activității între
prinderii, condiție t> evitării su
biectivismului si arbitrariului în 
luarea deciziilor Nu întîmplător. la 
ședințele comitetelor de direcție din 
anumite unități — cum ar fi 
„Arădeanca", „Teba", întreprinderea 
de morărit și panificație, O.C.L Ali
mentara — iau cuvîntul, mai ales, 
cadrele de conducere t în unele din 
ele, directorii își expun în așa fel. 
încă de Ia început, punctul de ve
dere, îneît răpesc celorlalți membri 
posibilitatea de a-și spune deschis
părerea asupra problemelor discu
tate Astfel de ședințe se încheie 
fără să se adc..- mS.cri sau 
hotărîri, considjrîn : : . ați-
Ile directorilor au I t . date ■ ți
nute Eficacitatea m >cli < ■ ă-
zută. aplicarea puținelor td
tărăgănată în mod ■ 1 i' cal

Dacă unele pi >leme nu ;a

soluționează la termen și In 
bune condiții, aceasta se datorează 
în bună parte și faptului că repre
zentanții unor ministere și organe 
economice centrale nu acordă sufi
cient sprijin activității întreprinde
rilor și nu iau parte la ședințele de 
lucru ale acestora. Este cu totul ne
corespunzătoare practica foruri
lor de resort din Ministerul Econo
miei Forestiere și Ministerul Indus
triei Alimentare de a trimite dele
gați numai la ședințele în care se 
discută cifrele de plan, după care 
luni în șir nimeni nu mai vine în 
întreprinderi. Nu întîmplător, toc
mai unitățile acestor ministere în- 
tîmpină cele mai mari greutăți în 
realizarea planului. în utilizarea cît 
mai eficientă a potențialului tehnic, 
material și uman de care dispun.

în ultimele săptămîni au avut loo 
adunările generale ale salariaților în 
majoritatea unităților economice ale 
județului, desfășurate sub semnul 
exigențelor și sarcinilor economice 
majore înscrise în Directivele Con
gresului al X-lea al partidului. Nu 
insist asupra dezbaterilor purtate | 
relev doar că multe comitete de di
recție au fost criticate pentru modul 
în care aplică principiul muncii și 
conducerii colective. Evident, Comi
tetul județean Arad al P.C.R. va acor
da un sprijin mai susținut și calificat 
comitetelor de direcție și le va ajuta 
să-și îmbunătățească permanent sti
lul și metodele de muncă, potrivit 
indicațiilor conducerii de partid și 
de stat Urmărim întărirea rolului 
de îndrumare și control al organiza
țiilor de partid asupra tematicii și 
programului de lucru al comitetelor 
de direcție asupra modului în care 
propunerile oamenilor muncii își gă
sesc soluționarea neîntîrziată în 
toate întreprinderile. Solicităm. Insă, 
ca ministerele să-și facă datoria și 
să nu uite că pot fi trase la răspun
dere pentru felul în care acționează 
comitetele de direcție din întreprin
derile subordonate Ele trebuie să ni 
se alăture neîntîrziat în activitatea 
de îndrumare și control a muncii co
mitetelor de direcție. în vederea în
făptuirii sarcinilor mari și complexe 
din acest an și din anul viitor, care 
stau în fața unităților economice din 
județul nostru.
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Oameni specializați In domeniul 
lor și In același timp sensibilități 
contemporane de largă cuprindere, 
matematicianul Moisil șl arhitectul 
Doicescu au fost consultați — în nu
mele cititorilor „Scînteii" — într-o 
problemă de actualitate și In ce pri
vește aplicațiile ei practice : fantezia.

La convorbire au mai luat parte 
colaboratorul nostru Ștefan Iureș 
ți cîțiva redactori ai „Scînteii" ; in
tervențiile lor sînt înserate pe scurt 
•ub indicativul „Redacția".

REDACȚIA : Tema pe care v-o 
propunem poate ispiti la discuții 
psihologice, poetice și de tot fe
lul, ceea ce ar întări impresia 
unora că fantezia e pur și sim
plu „o temă de discuție", un de
ziderat oarecare, nobil, dar nu 
indispensabil, nu o necesitate de 
prim rang a vieții noastre de toa
te zilele.

Acad. GR. MOISIL s Nu sînt 
de acord că fantezia ar fi indispen
sabilă în practică. Se poate trăi și 
fără fantezie. Există viață șl fără 
fantezie.

Arh. O. DOICESCU : Numai în 
regnurile inferioare 1 La albină, de 
pildă, care de la începuturi face 
mereu același hexagon, ca un arhi
tect fără fantezie.

GR. M.: De ce doar în regnurile 
Inferioare ? Există și case construite 
fără fantezie. Oamenii trăiesc în ele. 
Se poate ți așa, dar nu e bine. Eu, 
unul, mă bucur că locuieso de vreo 
douăzeci de ani într-o casă care 
poartă, pînă în detalii, marca fante
ziei investite de creatorul ei. Nu 
mi-am permis să schimb nimic la ea | 
am găsit-o pe gustul meu.

RED.: Cine e creatorul casei 
în care locuiți ?

GR. M.: Nu trebuie să-1 căutațl 
prea departe. E aici. Printr-o 
coincidență, e însuși Octav Doicescu.

O. D.: Mulțumesc. Aș vrea totuși 
să spun că termenul de fantezie nu 
mi se pare potrivit pentru meseria 
mea. E- important să existe deosebiri 
între clădiri, cartiere, orașe, dar ceea 
ce vedeți într-o casă gata terminată, 
ceea ce admirați la ea si numiți fan
tezie nu e totuși fantezie.

RED.: Cum l-ați spune dum
neavoastră și de ce ?

O. D.: Arhitectul este șl un con
structor. Vreau să spun că el nu a- 
pare pe un teren gol, cum ar fl 
pentru poef sau matematician o foaie 
albă de hîrtie. Construiesc într-un a- 
numit loc, deci într-un oraș care are 
un anumi* stil, o anumită împrej
muire | chiar dacă aș face un oraș 
pe un teren complet virgin, ar fi 
peisajul înconjurător, țara, obiceiu
rile locuitorilor — în ce măsură merg 
pe jos sau cu mașina etc. — clima, 
cutremurele și atîtea altele. Apoi, 
neapărat, materialul, tehnologia. 
Proiecte care în 1924, cînd le-a 
creat Le Corbusier, erau soco
tite fanteziste, azi, după aproape 50 
de ani, apar depășite, pentru că am 
intrat într-o eră industrială și din 
punct de vedere al urbanisticii. Ar
hitectul se află pe un teren strict 
condiționat, are de rezolvat o pro
blemă precisă și foarte complexă. In 
Joc de fantezie, mi se pare mult mai 
potrivit termenul de ingeniozitate 
sau concept de ansamblu.

RED. : Dar ceea ce spuneți des
pre arhitect e valabil pentru orice 

ființă omenească. Nimeni nu poa
te inventa decît tot pornind de la 
ceea ce există.

GR. M. : E adevărat, chiar banal, 
că tot eșafodajul pe care-1 ridicăm 
In mintea noastră are undeva un 
punct de pornire în realitate. Cred 
însă că profesorul Doicescu a contu
rat aici o problemă de bază, anume 
problema limitelor. Nu mă intere
sează atît termenul — dacă să vor
bim de „fantezie" sau „ingeniozita
te" E însă un fapt că fiecare dintre 
noi sîntem limitați. Arhitectul e în 
primul rînd limitat de un scop. 
O casă care se dărîmă imediat nu 
mai e casă j la fel, o casă nelocui
bilă. Noi sîntem' lipsiți de liberta
tea de a naviga în absolut, dar mi 
se pare că aceste piedici puse fan
teziei nu sînt piedici, ci condiții fi
rești și stimulatoare pentru delimi
tarea și definirea ei.

RED. : Cum ar fi piedica pusă 
y de aer în Calea elicei — piedică 
țț fără de care nu e de conceput 

zborul avionului cu elice.
. GR. M.: Pentru mine, în matema

tică, logica nu-i numai piedică și 
opoziție î o dată ce-i cunoști limba
jul, ea permite dezvoltarea mai li
beră a fanteziei. Matematica umblă 
cu logica exact așa cum arhitectura 
umblă cu cărămida sau betonul. Lo
gica liberează fantezia matematicia
nului asa cum rezistența materiale
lor liberează fantezia arhitectului. 
Un arhitect cu cunoștințele lui Apc- 
lodor din Damasc nu putea construi 
zgîrie-nori sau poduri suspendate.

O. D. : Ați uitat însă că despre 
cărămidă și beton nu se poate vorbi 
la egal. Marmura durează de mii de 
ani, există construcții de cărămidă 
excelent păstrate de secole. Despre 
betonul armat nu avem informații 
decît după vreo 60 de ani de com
portare, dar e fapt că îmbătrînește 
mai repede, durează mai puțin.

GR. M. s Toate procesele civiliza
ției moderne s-au accelerat, și ca 
ivire a unor lucruri noi, și ca dis
pariție a lor. Betonul ține mai pu
țin ca piatra, hîrtia durează mal 
puțin ca pergamentul. E paradoxal, 
vîrsta omului s-a prelungit, dar 
toate mor mai repede. Uzura mora
lă urgentează și mai mult acest pro
ces. Nu văd însă aici vreo contradic
ție față de fantezie. Imaginația nu 
stă numai în ce creezi. Pentru urba
nistică e important și ce dărîmi.

O. D. : Nu putem judeca strict și 
necruțător. Dacă privim cu ochii de 
azi o clădire vecne de 200 de ani, 
ea nu mai corespunde pe plan emo
țional viziunii noastre contempora
ne. Nu vorbesc de o clădire cu im
portanță monumentală sau istorică, 
ci de o casă oarecare, o casă care 
nu e cine știe ce frumoasă, dar are 
demnitatea ei. Cine își la răspun
derea s-o dărîme ?

GR. M.! Un mare urbanist este un 
om care dărîmă fără milă, cu cru
zime. Se pot face rezervații, desi
gur, exceptări, dar urbanistul dărî
mă fără suflet, în numele societății 
și fanteziei, adică în numele con
strucțiilor viitoare, așa cum și le 
imaginează. Și aici există o mare 
piedică. El e obligat să judece în 
numele societății, nu al fanteziei 
sale personale, e dator să-1 anticipe

ze societății nevoile de trai, stilul 
de viață și preferințele estetice.

RED. : Ați scos în relief foarte 
clar relația dintre fantezie și 
idealul social. Credeți că ea se 
pune la fel de puternic în toate 

domeniile ?
GR. M. : Firește că nu, există do

menii mai concrete și altele mai 
abstracte. Am vrut numai să spun 
că latura pe care noi o numim de 
obicei piedică sau limită nu e nu
mai un obstacol, ci și un imperativ.

RED. : Adesea 1 Nu întot
deauna ?

O. D. : Dațl-mi voie să intervin 
aici. Hotărît, nu întotdeauna. Exis
tă limite de natură obiectivă, care

Schimb de opinii între acad. prof. Grigore MOISIL 

și prof. arh. Octav DOICESCU

sînt de netrecut, cum ar fi imposi- 
"bilitatea de a construi fără armătu
ră metalică un anumit gen de cu
polă. Nu e bun arhitectul care nu 
ține seama de limita numită preț de 
cost j în numeroase cazuri, economia 
a influențat în bine silueta unor 
construcții. Există și limite în timp. 
Nici un arhitect n-a conceput pro
iecte în vederea circulației pe per
ne de aer, pînă nu s-a ivit posibili
tatea acestor vehicule. Azi, trebuie 
să prevezi nu numai circulația ori
zontală, dar și cea verticală, tntre 
două și trei niveluri. A socoti din 
oficiu că unele probleme țin de fan
tezia goală, de utopie, înseamnă să 
te osîndești la un utilitarism sărăcă
cios, care pînă la urmă te pedep
sește și pe cale finariCiără f și in
vers. irosirea banului în tipuri ve
tuste de construcții sau podoabe 
inutile se dovedește nerentabilă nu 

numai pe plan financiar, dar și es
tetic. Pînă aici sîntem de acord, nu ?

GR. M. ; Perfect.
O. D. s Pot însă exista șl limite 

care nu sînt de natură obiectivă, 
care țin de oamenii ce avizează un 
proiect. Problema nu e la comanda
mentul social — întotdeauna binefă
cător, pentru că el nu face decît să 
exprime cerințele societății : ce fel 
de clădirp trebuie să faci, cu ce 
scop, cu ce durată, cu ce mijloace, 
în cît timp și cu ce cost, ș.a.m.d. — 
ci la măsura în care acest coman
dament social este bine înțeles și 
bine tradus de cei care îți fao co
manda propriu-zisă, sau care îți 
apreciază un proiect

GR. M.: Impresia mea este că la 
unele grupe de clădiri n-a existat 
prea multă fantezie, la altele o 
„fantezie" nejustificată, risipitoare. 
Balta Albă seamănă eu Mamaia. 
La fel, construcțiile din șoseaua 
Giurgiului. Dar în unele cazuri fap
tul nu mă deranjează prea mult. 
Am impresia că există un fel de 
model al construcției marine, dar 
asemănarea nu mă deranjează, pen
tru că, în cazul de față, e vorba de 
construcții cu un aer vesel. Nu e 
pecinginea aceea pe care o aveau 
acum cîteva decenii, In diferite 
mari orașe, așa-zisele cartiere mun
citorești, severe pînă la mohorîre. 
Ca să ne întoarcem însă la fantezia 
de azi — nu depinde ea tot de ar
hitecți ?

O. D. : tn cifre aproximative, din 
memorie, avem în momentul de față 
vreo 2 100 de arhitecți în funcțiune. 

Nu toți însă sînt atașați ideii de 
creație. După mine, rămîn abia vreo 
600—700, care se frămîntă în prac
tică să găsească soluții constructive. 
Ceilalți, prin natura unor împreju
rări administrative, ajung directori 
sau. In orice caz, au diferite funcții 
tn ierarhia administrativă.

GR. M. : Mi se pare un fenomen 
pozitiv ca funcționarii care aprobă 
planurile arhitecților să aibă, și ei, 
diplomă de arhitecți. Mi se pare că 
e mai bine decît ar avea diplomă in 
drept Cei o mie de „directori" care 
au trecut prin școala dv. nu se poate 
să nu fi prins ceva.

RED. : Nu de asta era tnsă vor
ba Ne întrebam dacă limitele su-

biective puse în calea fanteziei 
sînt evitabile și cum anume.

GR. M. : Eu cred că și aceste limite 
fac parte din riscurile meseriei și 
contribuie la întărirea puterii unui 
adevărat creator, puterea lui de a-și 
imagina

O D : Mi se pare că a ajuta fan
teziei cuiva e o acțiune în primul 
rînd pozitivă, constructivă, a adăuga 
și nu a limita A ajuta fanteziei cuiva 
înseamnă a-i indica acele corzi 
foarte fine cu ajutorul cărora poate 
crea o realitate nouă, emotivă.

GR. M. : Eu nu cred că putem a- 
dăuga la fantezia cuiva. Stimu
larea te poate pune într-o anu
mită stare favorabilă sau nu, dar ce 
produci In starea aceea depinde de 
calitățile și cunoștințele tale.

O. D. : înseamnă că educația tot 
are un mare rol, pentru că dă cu
noștințele și exercițiul. Pornisem 

tnsă de la întrebarea dacă orice fel 
de limite sînt favorabile creației.

GR. M. : Eu cred că un tînăr cu o 
idee tntr-adevăr inovatoare trebuie 
să se izbească de opoziție, nu pentru 
că i-ar prii, dar pentru că fenome
nul este în firea lucrurilor. Dacă faci 
un proiect cu care toată lumea este 
imediat de acord, înseamnă că nu 
te-ai ridicat deasupra banalității, a 
ceea ce se admite în mod comun si 
fără efort la momentul dat. Nu strică 
să fii privit ca fiind puțin „sărit", 
să nu ai imediat un ecou total, să 
te creadă unii posedat de o idee fixă. 
Firește, nu/orice lucru ieșit din co
mun are neapărat și valoare ; dar 
orice lucru de autentică valoare « 
neapărat ieșit din comun

O. D. : E foarte frumos ce spuneți, 
dar ce s-ar întîmpla. dacă ați fi azi 
un tînăr și v-ați alege cu o morală, 
că „nu așa se proiectează" și ați simți 
Intr-un fel neplăcut efectele ieșirii 
din comun? întrebarea asta v-o a- 
dresează un om care vă asigură că 
nici la 65 de ani, după multe bătălii 
de uzură, nu e ușor să suporți cioc
nirile.

GR. M. : Mie îmi plac. îmi place să 
mă bat — nu cu mîinile, firește, dar 
dacă n-ai avea un cap luptător, viața 
ar fi mult mai plicticoasă. Eu nu con
test că omul colțos, care apără azi, 
în interesul societății și al viitorului 
ei, idei neobișnuite — eu nu contest 
că acest om poate întîlni uneori ob
stacole, frecușuri, dureri, poate avea 
de pierdut uneori în comparație cu 
conformistul care flatează pe toată 
lumea. Studenților mei le-am spus : 
sumele care dau procentele cele mai 
importante sînt sumele pe care NU 
le cîștigi tn tinerețe.

O. D. : Mi se pare însă că, tn felul 
acesta, înlocuim fantezia și talentul 
omului prin capacitatea lui de a re
zista Ia lovituri.

GR. M.: Această capacitate face 
parte din talent. Omul trebuie să aibă 
cap destul de tare pentru a rezista 
la lovituri. Dacă n-a ținut, înseamnă 
că acel cap nu era destul de tare

RED. : Sau că lovitura era prea 
puternică...

GR. M. : In teorie, dar dacă o să 
privim în practica noastră socială, o 
să vedem că nu există decît rar lo
vituri atît de teribile. Cu secole- în 
urmă ți se tăia capul, legenda spune 
că meșterul și-a zidit nevasta de vie. 
Azi, un tînăr fantezist, care s-a certat 
cu superiorii săi pentru o idee ne
obișnuită, riscă să fie mutat, știu- eu, 
la Vaslui Sînt și acolo clădiri, locuri 
frumoase, nu mi se pare chiar atît de 
rău. De fapt Insă, eu n-am auzit, la 
noi, de vreun om care să fi fost dat 
afară din cauza fanteziei.

O. D. : Nu cred că putem expri
ma lupta pentru fantezie numai sub 
formă de lovituri și rezistență la ele.

GR. M. : Departe de mine intenția 
de a rezuma lupta la vîrstă. „Bătăio- 
zitatea" e poate mai mare la maturi, 
pentru că se simt mai siguri pe me
seria lor. Și ca matur ai îndoieli : dar 
te îndoiești sîmbătă seara, și luni 
dimineața lucrezi din nou.

RED. : Credem că sublinierea 
greutăților și a căilor de a le de
păși e binevenită, pentru că ne 
întîlnim cîteodată cu un anume 
tip de birocrat, care știe în toata 

privințele „cum ar fi bine", ce 
măsuri ar trebui luate, dar — 
în practică — e un flecar, colec
ționează un lung șir de „cauze" șl 
acoperiri pentru care, în sectorul 
său, lucr.urile nu merg bine.

GR. M. : De aceea spuneam că pa 
omul cu adevărat capabil limitele 
abia îl stimulează. Evident, morala 
nu e „puneți, fraților, piedici 1", ci 
„dacă dați de piedici, depășiți-le !“ 

RED. : Ce credeți că este de fă
cut. pentru a da, în viața noastră 
cotidiană, un rol mai mare fante
ziei necesare și indispensabile, 
fanteziei care ne ajută să mergem 
înainte mai repede, mai bine și 
mai frumos ?

O. D. : Calea de încurajare a fante
ziei este dialogul, comunicarea. Fă-1 
să explice de ce vrea cutare lucru așa 
și nu altfel. Nu impune părerea ta, 
nu-1 lăsa nici măcar s-o ghicească, 
înainte de ai aflat-o și înțeles-o pe 
a lui. Fii gata, oricînd, să adopți 
punctul de vedere al altuia, dacă îl 
constați mai întemeiat decît al tău.

GR. M. : Sînt lucruri dezarmant 
de simple, dar pe care unii n-au tă
ria să le facă în practică. în toate 
activitățile umane, dialogul e impe
rios necesar.

O. D.: Există un dialog cu materia, 
unul cu timpul, cu epoca. Eu mă re
fer însă la dialogul cu semenii tăi, 
subalternii sau șefii tăi, colegii tăi, 
societatea ta

RED. : Socotim că diferite or
ganisme ale muncii colective — 
comitetele de direcție și celelalte 
forme preconizate de partid — 
pot fi de un ajutor imens pentru 
promovarea acestui dialog.

O. D. : Firește că da. Trebuie însă 
ca fiecare membru, fiecare partici
pant, să aibă sentimentul că hotărl- 
rea ce se va lua depinde și de el.

GR. M.: Lucrul cel mai important 
este ca oamenii să-și dea seama ce 
au de cîștigat de pe urma fanteziei. 
V-am spus că se poate trăi și fără 
ea Tocmai aici e primejdia. E impor
tant să ne dăm seama cît putem cîș- 
tiga sau cît putem pierde.

RED : înțelegem ideea dv. Am 
adăuga un exemplu : constructorii 
halelor industriale din chimie au 
cheltuit multă ingeniozitate pen
tru a face hale mereu mai econo
mice, mai ieftine, mai comode etc. 
După un număr de îmbunătățiri 
succesive, unul s-a întrebat însă : 
„Dar de ce este nevoie de hale ? 
Oare nu pot lucra aceste agregate 
fără nici o hală, în aer liber?" 
Pe calea rutinei se obținuserăv.-de 
la deceniu la deceniu, îmbunătă
țiri mici, cu eforturi mari. Pe 
calea fanteziei, o schimbare ra
dicală. Știința secolului XX de
monstrează tot mai des că dru
mul cel mai bun pentru a fi rea
list este să mizezi pe fantezie.

O. D. : Repet, nu pe fantezie, ci pe 
ingeniozitate tn rezolvarea unei pro
bleme date.

GR. M. : Putem să-1 spunem fante
zie, ingeniozitate, originalitate sau, 
pur și simplu, „acel ceva". Principa
lul este să avem „acest, ceva" și să-1 
folosim.

■ RED. : Fapt este că tn curștil'-a- 
cestei discuții — pentru care vă 
mulțumim călduros, în numele 
cititorilor și al nostru — n-ați 
făcut economie de „acest ceva".

E un incendiu pe undeva... Ei și ? !...
Desen de EUG. TARU

Măcar această pedeapsă
Subofițerului de miliție Alexandru Co- 

ciobea i-a dat de bănuit atitudinea tînărului 
Nicolae Bumbu, întîlnit' pe peronul gării din 
Alba lulia. I-a cerut legitimația.

Nu avea, dar avea la sin o pungă de nailon 
cu 3 500 lei, furați în aceeași noapte de la 
magazinul „Spicul". Cariera tînărului a în
ceput în noaptea de 8 spre 9 iunie 1969, cînd 
a furat de la o alimentară din Hunedoara 
mărfuri în valoare de 800 de lei. Apoi, a spart 
la Sebeș un bufet, pe urmă un magazin de 
lactate, de unde a sustras 2 500 lei și așa 
mai departe : spargeri la București, Brașov. 
Ploiești, Pitești, Sfintu Gheorghe...

La anchetă, s-a descoperit că acest șir de 
„recorduri" s-a dezlănțuit la sfîrșitul anului 
de învățămint. Bumbu a rămas repetenl în 
clasa a șasea a școlii generale numărul 5 din 
Hunedoara.

Tatăl său (Nicolae Bumbu, din Hunedoara, 
str. Gr. Preoteasa nr. 24), cînd a auzit că 
băiatul a rămas repetent, i-a spus :

— Să-ți iei lumea în cap și să te duci 
vezi cu ochii I

Bumbu-fiul va fi pedepsit conform 
Cum rămîne insă cu părinții ? Au și 
răspundere pentru educația pe care

unde

legii, 
ei o 
i-au

POȘTA PAGINII
o riguroasă respectare a adevărului faptic. 
Dincolo de fapte, mai putem discuta - diu
rnii) să respectăm adevărul.

Ionel SANDU
comuna Scutelnici-Buzâu

i

dat-o, și înainte de repetenție și după. Pe 
cale legală, firește, pot fi mai greu încadrați 
in vreun delict — dar am ținut ca vinovății 
să fie pedepsiți măcar prin 
in fața opiniei publice, și de 
mis rîndurile de față.

semnalarea lor 
aceea v-am tri-

maior 
Alba lulia

MATEȘ loan

Adevărul își cere drepturile
După citirea articolului „Complicitatea fal

sei compasiuni" am rămas pe ginduri. Cum 
poate explica faptul că șaizeci de oameni 
apucă să semneze declarații prin care cau- 
să conteste o vină clar dovedită ? Cum 
unii, întrebați pe urmă de reporter, măr-

se. 
se 
tă 
de
turisesc că nici nu știu bine despre ce au 
scris ?

In ciuda revoltei pe care o încerc, vreau 
să precizez că nu mă ridic contra milei în 
sine. Chiar dacă ți-e milă de un om care nu 
merită milă, chiar dacă încerci să-i iei apă
rarea pe nedrept, e totuși, dreptul tău să în
cerci. Cu o singură condiție însă, foarte mare 
și foarte importantă : să respecți adevărul. 
Poți invoca circumstanțe atenuante pentru 
un om vinovat, poți să ai dreptate sau nu în 
privința acestor circumstanțe, a compătimirii 
pe care o simți — dar n-ai voie să minți. 
In cazul de față, condamn mila, ca fiind ne
potrivită — dar nu pot condamna acest sen
timent decît pe cale morală. Minciuna însă 
s-ar cere condamnată și pe cale juridică. în
cercarea de a induce in eroare autoritățile 
mi se pare un delict.

In asemenea chestiuni, unde e vorba de 
fapte grave, de viața și soarta unor oameni, 
conviețuirea socială este de neconceput fără

Pâriîiți și copii
Mă bucură faptul că ați scris de cîteva ori 

despre raporturile dintre părinți și copii, des
pre maturi care își părăsesc copiii sau fii 
recunoscălori care fug de acasă ori nu-și 
grijesc părinții la bătrinețe.

Vă propun să tratați un capitol mai 
întîlnit în presă : înfierile. Există cazuri 
Irem de emoționante ale armoniei dintre 
pil și părinții ce l-au înfiat, iubiri filiale
părintești cu nimic inferioare acelora care 
au la bază și legătura de sînge. Ființa 
umană e o ființă nobilă, cu sentimente de o 
putere și puritate demne de respect și admi
rație. Ar fi plăcut să regăsim aceste senti
mente 
ci te va

ne- 
în-

rar 
ex- 
co- 
sau

în paginile presei și în ce privește 
cazuri .expresive de adopțiune.

prof. Gheorghe I. CĂPITAN 
str Renașterii 73 — Arad

redacției. Sugestia e binevenită. Con-
a

Nota
siderăm această temă drept o obligație 
noastră, pe care o vom onora.

I
I
*

V

f
JI
J

*

ț

.—i

S-ar putea spune că ac
tivitatea umană — atît cea 
soicială, cît și cea indivi
duală — e un șir neîntre
rupt de decizii, decizii 
transpuse, mai de vreme 
sau mai tirziu, în realitate. 
Cînd un individ își amînă, 
își uită, ori își dizolvă în 
comoditate propriile de
cizii se spune despre el că 
este un nehotărît iar con
secințele — neplăcute sau 
chiar dureroase — le su 
portă singur. Cînd, însă, 
decizia este emanația unui 
om sau colectiv angrenat 
într-o activitate socială, 
cînd hotărîrca vizează de
clanșarea, modificarea ori 
perfecționarea unei acțiuni, 
de asemenea socială, atunci 
aplicarea neîntîrziată și 
întocmai a hotărîrii luate 
devine o chestiune de in
teres general. Dar faptele 
pe care le vom relata nu 
au nevoie de prea multe 
explicații...

în primăvara anului 1968 
mai mulți salariați ai șan
tierului de construcții și 
instalații al centralei ter
mice Craiova au sesizat 
organelor superioare de 
partid și conducerii Minis
terului Energiei Electrice 
o serie de nereguli exis
tente pe șantier : neorîn- 
duiala ce se observa în 
activitatea de construcții- 
montaj, gravele abateri de 
la disciplină și urmarea lo
gică a acestora — rezulta
tele slabe obținute în 
producție. Ceea ce pă
rea curios și, deopotri
vă, neliniștitor, era fap
tul că cei care conduceau 
șantierul (directorul gene, 
ral, inginerii șefi, contabi
lul șef) cunoșteau starea de 
lucruri, dar — fie pentru 

că se învățaseră cu ea, fie 
pentru că erau prea co
mozi — nu intreprindeau 
nici o acțiune de aducere 
a activității pe drumul nor
mal.

Ca urmare a sesizărilor, 
în întreprindere a sosit un 
grup de control al .M.E.E., 
condus de inspectorul ge
neral Gh. Popescu, care 
constată deplinul adevăr al 
celor sesizate. La o cer
cetare atentă și profundă a 
faptelor reies nu numai 
lipsurile de mult știute.(și 
sesizate 1), ci și un șir de 
fapte ce intrau sub inci
dența codului penai. Pen
tru că altfel cum puteau fi 
calificate procedeele șe
fului de lot de la secto
rul confecții metalice, Lau- 
rențiu Pătrașcu, care făcea 
pontaje fictive rudelor și 
prietenilor, ridica perio
dic (și nemotivat) catego
riile de salarizare ale unor 
angajați „onorifici" ai în
treprinderii. Mina dreaptă 
a lui Pătrașcu era norma- 
torul Ion Tătaru, „omul cu 
condeiul sprinten", acela 
care ridicase cu mult efec
tivele secției dar... numai 
pe ștatele de salarii.

Grupul de control a mai 
consemnat că în timp ce 
se îndeletniceau cu astfel 
de treburi, acești dovediți 
escroci găseau timp pen
tru a pedepsi pe cel care 
se ridicau împotriva fără
delegilor lor. Tratamentul 
aplicat celor incomozi 
(„vorbăreți" ziceau ei) era 
felurit Neasigurarea cu 
comenzi era una din me
tode, dar se foloseau și 
altele mai drastice : deta
șarea, desfacerea contrac
tului de muncă...

Cum s-au putut petrece 

asemenea lucruri ? Nu știa 
conducerea șantierului ? Ba 
da, dar atît inginerul-șef 
Ion Enăchescu, cît și direc
torul general Ștefan Cova- 
liu n-au luat nici o măsură. 
De ce ? Mulți din cei cu 
care am stat de vorbă spu
neau că între cei citați 
există o strînsă prietenie. 
Prieteniile sînt greu de do
vedit...

i

La neregulile constatate 
echipa de control pune o 
concluzie firească : luarea 
unor măsuri energice pen
tru curmarea abuzurilor și 
restabilirea disciplinei, pen
tru redresarea producției. 
Propunerile corpului de 
control sînt însușite de co
legiul ministerului, care tra
sează sarcini precise prin- 
tr-un plan de măsuri și 
hotărăște sancționarea ce
lor vinovați (ing. Enăchescu, 
Pătrașcu, Tătaru), schim
barea directorului general. 
Măsurile sînt aprobate do 
conducerea M.E.E.

Situația părea limpede i 
măsuri energice atît pentru 
a pune ordine pe șan
tier și a Îmbunătăți 
activitatea productivă, cît 
și pentru a restabili 
climatul de muncă. Ro
lul sancțiunilor urma să 
fie și educativ : a preveni 
noi abuzuri și, totodată, a 
crea o atmosferă favora
bilă criticii constructive.

Ajunși la acest punct al 
desfășurării acțiunii se cu
vine să medităm asupra 
rosturilor unui control (mai 
ales al unuia de nivel mi
nisterial), asupra eficienței 
lui. Pe lîngă caracterul pur 
tehnic al oricărei acțiuni 
de control — important 
pentru restabilirea condi
țiilor normale, optime ale 
procesului de producție, 
nu poate fi minimalizat 
aspectul uman, etic, în 
adoptarea unor măsuri 
chibzuite (chiar dacă une
ori sînt drastice 1) menite 
să asigure echilibrul, 
coeziunea, forța colectivu

lui. Privită din acest 
unghi, latura educativă a 
sancțiunii nu este doar o 
revendicare teoretică.

Iată însă că în iulie 1968, 
M.E.E. aprobă măsurile 
despre care am vorbit, iar 
tn 15 octombrie 1968 (peste 
trei luni, deci) se constată 
că o serie din măsurile ho- 
tărîte de conducerea mi
nisterului (printre care 

sancționarea lui Pătrașcu șl 
Tătaru) n-au fost îndepli
nite de Direcția generală 
construcții și montaje e- 
uergetice.

Ce-a intervenit, cum de 
s-au stopat măsurile ? In
format de această „întîr- 
ziere", adjunctul ministru
lui energiei electrice, A- 
drian Georgescu, trimite 
cu rezoluția „f. urgent" di
rectorului general al 
D.G.C.M.E., Claudiu Nanu, 
dispoziția de a realiza in
tegral și imediat măsurile 
de sancționare aprobate.

De ce a fost necesară a- 
ceastă Intervenție? Pentru 

că, „explică" directorul 
Nanu :

„Lui L. Pătrașcu a tre
buit (!) să i se încredințeze 
lucrările de termoficare din 
orașul Pitești, rămase tn 
urmă, astfel am apreciat (!) 
că nu mai este cazul de a 
aplica sancțiunea"

Rămîhem consternați I 
Oare semnatarul acestei 
fraze cunoaște regulamen

tul de ordine interioară al 
ministerului în care lu
crează ? Altminteri cum 
de a fost posibil ca hotărî- 
rile colegiului să fie igno
rate, contrazise cu un cras 
subiectivism, de către un 
subordonat ! Avem de-a 
face cu o gravă încălcare a 
obligațiilor de serviciu, 
menită să transforme mă
suri de mare importanță 
într-un simplu petic de 
hîrtie 1

Și cine a trebuit să 
salveze activitatea șantie
rului din Pitești ? Lauren, 
țiu Pătrașcu, cel care, la 
Craiova, f”rase din avutul 

statului. Care au fost 
rezultatele ? Nu numai 
că neregulile au rămas, 
ba au și proliferat (vom 
vedea), iar cei criticați 
au socotit asta drept 
o încurajare de a trece la 
atac. Văzînd că controlul 
nu are nici o urmare, cei 
rămași pe pozițiile lor au 
pornit răfuiala. Așadar, 

cine a îndrăznit să-1 cri
tice ? Astfel, treptat, au 
fost îndepărtați pe diferite 
motive din întreprindere 
oameni cinstiți ca Florin 
Veteleanu. Eugen Enache, 
Marin Gulie. înlăturarea a- 
cestora s-a făcut acoperit, 
cu acte și justificări în 
regulă : restrlngerea activi
tății, detașare etc. Dar nu
mai un miop nu putea să 
vadă adevărul. în timp ce 
unii erau îndepărtați, se 
făceau noi angajări.

Aceasta a fost soarta ce
lor care au sesizat I Ce s-a 
întîmplat însă cu vino
vății ? „Indispensabilul" 

Pătrașcu (de ce n-a fost 
acționat de la început pe
nal ?) ajunge la Pitești. 
Aici se pune pe treabă se
rios : în timp ce cîțiva din 
cei mai buni muncitori ai 
șantierului . dați afară își 
căutau serviciu, Laurențiu 
Pătrașcu strînge maiștrii și 
pleacă în timpul servi
ciului la un chef în a- 
ceeași lună îl pontează 
fictiv pe C. Nieoară (cum
nat). Mai tîrziu nu înre
gistrează un accident de 
muncă al fratelui său. pon- 
tîndu-1. în timpul unei luni 
întregi, prezent. Apoi ridi
că nelegal încadrarea gine
relui său N. Alexandrescu 
(după cum se vede, avea 
sub ordine toată familia), 
primește cadouri pentru 
alte măriri de salariu pe 
care le face, folosește la 
Pitești mașina autobazei 
Craiova („cu care mă obiș
nuisem". după cum decla
ră), plătește 16 000 lei în 
olus fratelui și ginerelui 
său pentru lucrări neexe
cutate. După cum se vede, 
Pătrașcu a folosit fructuos 
„răgazul de liniște" obținut 
prin bunăvoința D.G.C.M E.

In urma unui alt control, 
dosarul lui Pătrașcu a de
venit, în sfîrșit, de compe
tența procuraturii. Dar ca
zul lui nu face decît să 
ilustreze mai pregnant ne
regulile din întreprinderea 
citată. Deosebit de grav 
este că mai mulți oameni 
au fost persecutați (detașați 
fără motiv, dați afară). Da
torită ncaplicării hotărîrilor 
luate de colegiul ministeru
lui, în întreprindere s-a 
instituit o domnie a bu
nului plac, s-a creat o 
atmosferă în care oa
menii cinstiți, cei ce au 
pus la suflet soarta produc

ției și a colectivului sesl- 
zînd lipsurile, au avut de 
suferit. Se dovedește încă 
o dată că animarea „sine 
die" a sancțiunilor duce 
la apariția, prin reacție in 
lanț, a altor nereguli și 
abateri mai grave.

Nu putem trece cu vede
rea eforturile unor cadre 
cu munci de răspundere 
din M.E.E. pentru a judeca 
obiectiv situația, pentru a 
restabili adevărul, pentru a 
lichida abuzurile. Dar ce 
se poate spune, totuși, des
pre tntîrzierea cu circa 
jumătate de an a efi
cienței controlului, a' pune
rii definitive la punct a 
lucrurilor. intîrziere în 
care conducerea direcției 
generale de resort își are 
partea arătată de vină ?

Tovarășul ministru al 
energiei electrice. Octavian 
Groza, cu care am discutat 
recent, a apreciat drept 
gravă superficialitatea cu 
care directorul general 
Claudiu Nanu a acționat 
în punerea în practică a 
măsurilor hotărîte de con
ducerea ministerului, îm
părtășind punctul de ve
dere că „oricare ar fi ra
țiunile de producție, ele nu 
pot conduce la încălcarea 
disciplinei". Lămurirea pînă 
în amănunt a acestui caz, 
pe care este hotărîtă s-o 
facă conducerea ministeru
lui. va ajuta evident la 
curmarea oricăror practici 
asemănătoare.

„Mal bine mai tîrziu, de
cît niciodată". Dar cina 
mai poate fi de acord — în 
epoca noastră de adîncl și 
rapide prefaceri — cu acest 
străvechi dicton ?

Radu GHEORGHIU



SCINTEFA — miercuri J octombrie 1969 PAGINA 5

PRIMIRE
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Gheorghe Radulescu, a primit 
marți la amiază pe Otto Wolff von 
Amerongen, președintele Comitetu
lui pentru Est al economiei vest<er- 
mane, președintele Conferinței Came
relor de Comerț și Industrie din R.F.

★
Otto Wolff /on Amerongen a fă

cut o vizită tn țara noastră, intre 
20 și 30 septembrie, la invitația Came
rei de Comerț a Republicii Socialiste 
România.

Ip adest timp oaspetele a fost primit 
2a Ministerul Comerțului Exterior de

a Germaniei, care face o vizită tn 
țara noastră.

La Întrevedere, care s-a desfășu
rat Intr-o atmosferă cordială, a parti
cipat Marcel Popescu, vicepreședinte 
al Camerei de Comerț.

★
ministrul Cornel Burtică, a avut în
trevederi cu membri ai conducerii 
Camerei de Comerț, ai unor între
prinderi de comerț exterior și a vi
zitat „Expoziția Realizărilor Econo
miei Naționale — România ’69".

(Agerpres)

SOSIREA III CWIlJli 1 PKiOIITM
COMISIEI DE EIERDIE MICĂ 1 $.0.1.

Răspunzînd vizitei făcute In no
iembrie anul trecut în Statele fi
nite ale Americii de acad. Horia 
Hulubei, președintele Comitetului 
pentru energia nucleară, marți la 
amiază a sosit în Capitală dr. Glenn 
T. Seaborg, președintele Comisiei de 
energie atomică a S.U.A., însoțit de 
un grup de specialiști și experți.

★
La Comitetul pentru energia nu

cleară au avut Ioc, marți după-amia- 
ză, convorbiri între delegația de ato- 
miști români, condusă de acad. Horia 
Hulubei, și delegația atomiștilor ame
ricani, condusă de dr. Glenn T. Sea
borg. Au fost analizate stadiul înde
plinirii prevederilor memorandumu
lui de cooperare încheiat anul trecut 
între cele două instituții și posibili
tățile de lărgire a colaborării și 
cooperării tn domeniul cercetărilor 
științifice și aplicațiilor pașnice ale 
energiei nucleare.

Cu acest prilej a fost semnată o 
Convenție privind împrumutarea de 
către Comisia americană pentru ener
gia atomică Comitetului român pen
tru energia nucleară a unei surse de 
radiații de Cobalt-60 destinată cerce
tărilor științifice.

★
în cursul aceleiași zile, dr. Glenn 

T. Seaborg, împreună cu ceilalți spe
cialiști și experți americani au făcut 
o vizită la Expoziția Realizărilor 
Economiei Naționale — „România 
1969". Savantul american a apreciat, 
’i, acest prilej, realizările obținute în 
ara' noastră în domeniul dezvoltării C;

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

cu ciștiguri
TRAGEREA LA SORȚI 

DIN 30 SEPTEMBRIE 1969

Pe aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost salutat de acad. Horia jHulu- 
bei, de membri ai Comitetului pen
tru energie nucleară, academicieni 
și alți oameni de știință.

A fost prezent Leonard Carpenter 
Meeker, ambasadorul Statelor U- 
nite ale Americii la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Industriei, precum și rezultatele spe
cialiștilor români în ce privește cer
cetarea științifică și realizarea apa
raturii necesare aplicațiilor practice 
ale fizicii nucleare. Oaspetele a vizi
tat, de asemenea, Muzeul Satului. în 
cursul vizitelor a fost însoțit de prof. 
Ioan Ursu, prim-vicepreședinte al 
Comitetului pentru energia nucleară, 
precum și de Leonard Carpenter 
Meeker, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.

★
Acad. Horia Hulubei a oferit la 

Snagov un dineu în cinstea dr. 
Glenn T. Seaborg.

Au participat Ion Ursu, prim-vice- 
președinte al Comitetului pentru 
energia nucleară, Ștefan Bîrlea, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
național al cercetări! științifice, aca
demicieni și aiți oameni de știință, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost prezenț! ambasadorul 
S.U.A. la București, membri ai am
basadei, precum și specialiștii și ex- 
perții care însoțesc pe savantul ame
rican în vizita în țara noastră.

In timpul dineului, dr. Glenn Sea
borg a înmînat academicianului Ho
ria Hulubei, din partea Consiliului 
de conducere al Societății americane 
de fizică, Diploma de membru de 
onoare al acestei societăți.

Cronica
Marți, 30 septembrie 1969, George 

Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, a primit 
în audiență pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Regatului 
Laos în Republica Socialistă Româ
nia, Phagna Bonasy, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
aoreditare.

★
Marți a plecat spre Sofia o dele

gație a Academiei Republicii Socia
liste România, condusă de acad. Mi
ron Niculescu, președintele Academi
ei, care, la invitația Prezidiului Aca
demiei de Științe a R.P. Bulgaria, va 
participa la festivitățile prilejuite de 
aniversarea a 100 de ani de la în
ființarea acestui for de știință. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa, se 
aflau academicieni, profesori univer
sitari, oameni de știință.

Erau de față membri ai Ambasadei 
Republicii Populare Bulgaria la 
București.

★
Delegația de personalități științifice 

în domeniul economic din Franța, în 
frunte cu Francois Perroux, directo
rul Institutului de știință economică 
aplicată din Paris, care a participat 
la Colocviul româno-francez pe tema 
„Planificarea, metodele și tehnicile 
sale", a părăsit marți dimineața Ca
pitala. La plecare, oaspeții francezi 
au fost salutați de Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului Econo
mic, Mihai Levente, directorul Insti
tutului de cercetări economice al A- 
cademiei, Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț, de academicieni 
și membri corespondenți ai Academi-

el, specialiști șl cercetători în dome
niul științelor economice din țara 
noastră. Erau prezenți, de asemenea, 
Bernard Dejean de la Batie, însărci
nat cu afaceri ad-interim al Franței, 
și membri ai ambasadei franceze la 
București.

★
La invitația Comitetului Executiv 

al UCECOM, Slavcio Peșev, preșe
dintele Uniunii Centrale a Coopera
tivelor Meșteșugărești din R. P. Bul
garia, Lajos Râv, președintele Uni
unii Centrale a Cooperativelor Meș
teșugărești din R. P. Ungară, Ivan 
Zary, vicepreședinte al Uniunii Coo
perativelor Meșteșugărești din Slova
cia, au făcut o vizită în țara noastră. 
Oaspeții au avut convorbiri cu 
membri ai conduceri! UCECOM, pri
vind dezvoltarea relațiilor de cola
borare cu organizațiile cooperației 
meșteșugărești din aceste țări, au vi
zitat „Expoziția Realizărilor Econo
miei Naționale — România ’69", pre
cum și unități cooperatiste.

★
Prof. dr. docent Petre Vancea, 

membru corespondent al Academiei, 
a fost aleă recent membru titular al 
Societății germane de oftalmologie 
din Heidelberg — R.F. a Germaniei 
— pentru lucrările sale originale, e- 
laborate în această specialitate.

★
La Muzeul de artă din Constanța 

a avut loc marți vernisajul expozi
ției artelor decorative din U.R.S.S. 
Sînt prezentate peste 600 de lucrări 
în ceramică, lemn și metal, covoare, 
țesături și obiecte de artizanat.

(Agerpres)

LISTA DE CÎȘTIGURI ÎN OBIECTE 
la depunerile pe librete de economii cu dobîndă ți cîștiguri 

TRAGEREA LA SORȚI PENTRU TRIMESTRUL IU 1969

Două decenii de la crearea
Chinei populare

Poporul chinez sărbătorește astăzi 
împlinirea a două decenii de la pro
clamarea Republicii Populare Chi
neze.

încununare a îndelungatei lupte 
pline de eroism și sacrificii, desfă
șurată de acest popor sub conduce
rea încercatului său partid comu
nist, pentru eliberarea națională și 
socială, pentru răsturnarea vechiului 
regim reacționar și infrîngerea domi
nației imperialismului, victoria re
voluției populare și crearea marelui 
stat socialist chinez constituie unul 
dintre cele mai de seamă evenimen
te ale istoriei contemporane. Aproa
pe un sfert din populația globului 
și-a dobîndit astfel eliberarea națio
nală și socială. Inaugurînd o eră 
nouă în dezvoltarea Chinei și în des
tinele poporului chinez, proclamarea 
Republicii Populare a zdruncinat din 
temelii pozițiile imperialismului în 
lumea întreagă și in mod deosebit 
în Asia, a avut ca urmare întărirea 
considerabilă a forțelor sistemului 
mondial socialist și ale clasei munci
toare internaționale, a mișcării de e- 
liberare națională, a luptei pentru 
progres social și pace în întreaga 
lume.

Devenit liber și stăpîn pe propria 
sa soartă, demonstrind marile sale 
capacități creatoare, poporul chinez, 
călăuzit de partid, a înfăptuit adinei 
transformări revoluționare în toate 
domeniile vieții sociale, desfășoară 
o operă constructivă de proporții fără 
precedent pe vastele întinderi ale pa
triei sale, obținînd succese de seamă 
în făurirea vieții sale noi, socia
liste.

Cu hărnicia șl talentul care li sint 
caracteristice, poporul chinez 
transformat in scurtă vreme 
intr-un puternic stat
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1 71601 21 100 000 100 000
1 03718 26 75 000 75 000
1 44900 16 50 000 50 000
1 26470 21 25 000 25 000
1 79544 42 10 000 10 000
1 54850 21 5 00(1
1
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g 04 5 000 10 000

80 487 45 2 000
80 037 36 2 000 320 000
80 949 37 1 000
80 708 26 1000
80 093 04 1000
80 854 44 1000 320 000

800 36 08 800
800 00 19 800
800 63 06 800 1 920 000
2 8871 TOTAL: 2 830 000

(Agerpres)

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 
2, 3 și 4 octombrie. în țară : Vreme 
schimbătoare cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, mai 
frecvente în nord-vestul țării. Vînt 
potrivit din sectorul vestic. Tempe
ratura în creștere la început apoi în 
scădere. Minimele vor fi cuprinse 
între 3 și 8 grade în jumătatea de 
nord a țării și între 8 și 15 grade 
în sud, iar maximele vor oscila 
între 15 și 25 grade Ceață slabă, 
în București: Vreme schimbătoare 
cu cer temporar noros. Vor cădea 
ploi slabe în a doua parte a inter
valului. Vînt potrivit Temperatura 
în scădere ușoară.

■
cinema

Cîștigurile revin, întregi, obliga
țiunilor de 200 lei. Obligațiunile de 

,100 lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 
1/4, respectiv 1/8 din cîștigurile de 
mai sus în valoarea cîștigurilor este 
cuprinsă și valoarea nominală a 
obligațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin fi
lialele C.E.C.

LISTA DE CÎȘTIGURI 
la depunerile pe librete de economii 

cu cîștiguri
TRAGEREA LA SORȚI 

PENTRU TRIMESTRUL III 1969

Calcularea și înscrierea cîștiguri
lor în librete se face de către filia
lele C.E.C. după normele stabilite 
prin regulament.

Nr. crt.
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

cîștigătoare

Procentele 
de cîștig

1 372 250’/»
2 . 326 200»/.
3 900 100»/.
4 540 50»/.
5 555 25»/»
6 187 25»/.
7 986 25»/.
8 034 25»/»
9 881 25»/.

10 647 25»/.
11 998 25»/.12 732 25»/.13 957 25»/.14 012 25»/.15 404 25»/.

0 La nord prin nord-vesti PATRIA —
9 ; 12; 15; 18; 21, FESTIVAL — 8,20; 11,30;
14.30 ; 17,30 ; 20,30.
o Angelica și sultanul : REPUBLICA —
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, BUCU
REȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Omul care valora miliarde : LUCEA
FĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21,45, GLORIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, TOMIS — 9 ; 11,15;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Omul, orgoliul, vendetta : FAVORIT
— 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, FEROVIAR
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCEL
SIOR — 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ; 17,15 ; 20. 
O Maraton : VICTORIA — 8,30 ; 10,45 ;
13.15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
e My fair lady : CENTRAL — 9,30 ; 13;
16.30 ; 20.
• Memento t LUMINA — 9,30—15.45 în 
continuare, 18,30 ; 20,45.
• Un glonte pentru general ; GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, AURORA —
9.30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, FLOREASCA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
0 Program pentru copil : DOINA — 
9—10.
• Comisarul X șl banda „Trei cîlnl
verzi" : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Micii luptători : UNION — 15,30 ; 18; 
20,30.
O Tigrul s GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 13,15 ; 20,30, VOLGA — 9,15—16 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA — 
9,15—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Dragoste la Las Vegas : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15 ; 17,45 ; 20. 
COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Vîrsta ingrată : BUZEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30, PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
0 Creola, ochli-țl ard ca flacăra t DA
CIA — 8,15—20,45 în continuare.

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat anunță că la tragerea de a- 
mortizare a asigurărilor mixte de 
viață din 30 septembrie 1969, au 
ieșit următoarele opt combinații de 
litere : Y.B.F.; H.N.Z.; O.K-O. ; 
N.N.E.; O.B.A.; M.O.K.; A.R.I- ; 
W.V.B.

Toți asigurații care au polițele în 
vigoare și au trecute în ele una 
sau mai multe din aceste combi
nații ale căror litere sînt înscrise 
în ordinea ieșirii la tragere, se vor 
prezenta la unitățile ADAS, pen
tru a-și primi sumele cuvenite.

MOM

tv

11,45 — Transmisia mitingului din 
Piața Romană, cu ocazia deschiderii 
noului an universitar. 14,00 — Fotbal : 
Rapid-Vittorla Setubal (repriza a Il-a) 
din cadrul competiției „Cupa euro
peană a tîrgurlior". Transmisiune de la 
Stadionul „23 August". 14,45 — Desene 
animate. 15,00 — Program de cîntece 
și jocuri populare cu Ștefania Stere, 
Ioana Cristea, Marlca Feher, Nicolae 
Sabău și un grup de dansatori. Di
rijor Ionel Budlșteanu. 15,30 — Fotbal : 
Steaua-Glasgow Rangers — din cadrul 
competiției .Cupa Cupelor". (In pauză 
buletin sportiv și publicitate). Trans
misiune de la Stadionul „23 August-. 
11,15 — Marek Pistruiatul — film serial 
pentru copii. 17,40 — România în finala

Nr. cîștigurilor Nr. libretului 
cîștigător

Valoarea cîștigurilor
parțială totală

1 1334321 10.000
1 165412 10.000
1 629090 10.000
1 1403330 10.000
1 1208074 10.000
1 1050147 10.000
1 1797483 10.000
1 1720104 10.000
1 281620 10.000
1 642587 10.000
1 1459378 10.000
1 709401 10.000 120.000

Terminația
libretului
cîștigător

20 24497 5.000
20 58414 5.000 200.000

200 (cu 4 ochiuri) 3943 1.887Cîștiguri 
în 200 ( — idem — ) 4929 1.887 754.800

aragaze : 200 (cu 3 ochiuri) 5497 1.709cu butelie 200 ( — idem — ) 1916 1.709 683.600
200 7385 1.000
200 8805 1.000 400.000
200 9864 500
200 5123 500
200 4113 500
200 5327 500
200 1575 500
200 4684 500
200 0935 500 700.000

2.652 TOTAL CIȘTIGURI ÎN OBIECTE : 2.858.400

Cîștigurile ieșite la sorți se acor
dă integral libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal 
cu cel puțin 10 la sută din valoarea 
cîștigului, Dacă soldul mediu trimes
trial este mai mic de 10 la sută din 
valoarea cîștigului, se acordă un ciș- 
tig de 10 ori mai mare decît soldul 
mediu trimestrial al libretului.

Titularii libretelor de economii cu 
dobindă și cîștiguri ieșite la sorți pot

O Soarele vagabonzilor : BUCEGI — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, ARTA
— 9—15,30 în continuare ; 18 ; 20,30.
o De 2x8 minute despre Timișoara ; 
De Ia Prislop la Gutln ; Puii în pri
mejdie ; Pe Arleș ; Mugurii ; Nămo
lul de Techlrghiol ; Variațiuni ; Săru
tări — TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
o Noaptea generalilor t UNIREA —
15.30 ; 19, FERENTARI — 15,30 ; 19.
O Sherlok Holmes : LIRA — 15,30 ; 18 : 
20,30.
© Cavalerii aerului 1 DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 ; 20.
0 Rlo Bravo : PACEA — 15,30 ; 19.
O Prințul negru : VIITORUL — 15.30 : 
18 ; 20,30.
O Omul momentului : MOȘILOR —
15.30 ; 18 ; 20.30, RAHOVA — 15.30 ; 18 : 
20,30.
O Discuție bărbătească : MUNCA — 18 ; 
18 ; 20.
O Omul cu ordin de repartiție 1 FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Profesioniștii : VITAN — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
o O chestiune de onoare : POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20,30, CRlNGAȘI — 15.30 ; 
18 ; 20.15.
0 Bun pentru serviciul auxiliar ; COS
MOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.

alege, in cadrul listei de obiecte și 
în limita valorii cîștigurilor ce li se 
cuvin, obiectele preferate.

Obiectele se vor ridica de la filia
lele C.E.C, de care depind unitățile 
care au emis libretele cu dobîndă și 
ciștiguri ieșite la sorți.

Diferențele în plus sau în minus 
între valoarea obiectelor alese și va
loarea cîștigurilor se lichidează în 
numerar, la înmînarea obiectelor.

De cîștigurile în aragaze cu butelie 
beneficiază titularii libretelor de e- 
conomii cu dobîndă și cîștiguri ale 
căror numere curente au termina
țiile ieșite la sorți pentru aragaze, 
cu condiția să aibă un sold mediu 
trimestrial de cel puțin 10 la sută 
din prețul de vînzare al aragazului 
cu butelie.

Pentru a beneficia de aragazele cu 
butelii, titularii libretelor cîștigă
toare trebuie să se prezinte în ter
men de 30 de zile de la data tra
gerii, la filialele C.E.C. care țin fi
șele de cont ale libretelor respec
tive.

_____ _  „ ' t socialist,
rezultat *al eforturilor făcute pe ca
lea industrializării socialiste, în 
nii puterii populare s-au dezvoltat 
importante centre industriale, ca 
Anșan și Șenian, Pekin și Șanhai, 
Tiențin și Canton, au apărut pe cu
prinsul țării mari uzine, fabrici, hi
drocentrale și șantiere, au fost do- 
bindite remarcabile izbinzi în crea
rea și dezvoltarea unui șir de ramuri 
industriale de prim ordin. O largă 
gamă de produse de bază — 
utilaje industriale de proporții,
mașini-unelte moderne de mare ran
dament, mașini agricole, genera
toare electrice, avioane, automobile, 
mașini electronice de calcul, apa
rate de precizie etc. — sînt pro
duse astăzi cu succes, permițînd 
R.P. Chineze să-și satisfacă cea mai 
mare parts din necesarul de mașini 
din producția proprie. Concomitent, 
au fost dobîndite realizări de seamă 
in dezvoltarea diferitelor sectoare 
ale științei și tehnicii, a numeroase 
ramuri ale industriei ușoare, ca și 
în pregătirea de cadre cu înaltă ca
lificare necesare economiei națio
nale in continuă diversificare și 
creștere.

Importante schimbări s-au petre
cut și în viața satului chinez. Re
organizarea pe baze noi, socialiste a 
agriculturii, vastele lucrări hidro
tehnice — regularizarea cursurilor 
de apă, crearea de sisteme de iri
gație, baraje etc. — sporirea pro
ducției de mașini agricole și Îngră
șăminte chimice au creat 
pentru dezvoltarea continuă 
ducției agrare.

Victoria revoluției 
realizările Chinei 
zintă o contribuție

a-

condiții 
a pro-

ca și 
repre-

teatre

0 Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Idiotul — 20. (sala 
Studio) : Năpasta — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : Vi
teazul — 20, (sala din str. Alex. Sa- 
hla) : Tandrețe și abjecție — 20.
O Teatrul „C. L Nottara" : Ce scurtă 
e vara — 19,30.
oTeatrul „Țăndărică- (sala din str. 

Academiei) : Vrăjitorul din Oz — 17. 
O Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Birlic —. 19.30.

Cupel Davls. Rezumatul filmat al tn- 
tîlnirll de tenis dintre S.U.A.-România, 
desfășurată la Cleveland. 19,00 — An
chetă internațională pe tema „Noi 
metode de planificare Internă șl în 
comerțul exterior", realizată cu ocazia 
colocviului româno-francez „Planifi
care, metodele și tehnicile sale". 19.30 
— Telejurnalul de seară. 20,15 — Actua
litatea în agricultură — ediție specială. 
20,30 — Tele-cinemateca : „Cralnque- 
bille", în regla Iui Ralph Habib. Adap
tare pentru ecran a nuvelei scriitoru
lui Anatole France. Din distribuție 
cităm pe Pierre Mondy. Prezintă Că
lin Căliman. 22,00 — Reflector. 22,15 — 
Teleglob. Imagini filmate din R. P. 
Chineză. 22,30 — Convorbiri literare. 
t> Cercetarea literaturii la Institutul 
„George Călinescu" Interviu cu prof, 
univ. Al. Dima. o Toamna în viziunea 
unor mari poeți : Bacovia e Revista 
revistelor. Prezintă Victor Frunză. 0 
Micromedallon comemorativ : B. Fun- 
doianu (25 de ani de la moarte). Pre
zintă Paul Daniel, e Actualități lite
rare. 23,00 — Telejurnalul de noapte. 
23,10 — închiderea emisiunii.

chineze, 
populare 
de seamă la în

tărirea forțelor socialismului în lume, 
la cauza progresului, la lupta po
poarelor împotriva imperialismului, 
pentru libertate, pace și socialism.

Pătrunși de ideile internaționalis
mului proletar, ale solidarității fră
țești cu toate popoarele ce au pășit 
la construirea lumii noi, oamenii 
muncii din țara noastră sînt animați 
de calde sentimente de prietenie și 
simpatie față de poporul chinez, se 
bucură din inimă de toate succesele 
dobîndite de China populară, sub 
conducerea partidului său comunist, 
tn aotivitatea consacrată edificării 0- 
rînduirii socialiste. Poporul ro
mân acordă o înaltă prețuire rela-

FOTBAL: Astăzi, pe stadionul

„23 August

Rapid și Steaua
încearcă să obțină calificarea

Astăzi, pe stadionul „23 August" 
din Capitală, se desfășoară unul 
dintre cele mai interesante cupla
je fotbalistice internaționale din ul
timii ani. Două echipe fruntașe ale 
soccerului din țara noastră — Rapid 
și Steaua — încearcă să obțină cali
ficarea în turul următor al compe
tițiilor europene intercluburi la care 
participă („Cupa europeană a tîrgu- 
rilor" și „Cupa cupelor").

Golul înscris de Neagu, tn prima 
partidă cu Vittoria Setubal, poale 
cintări greu în balanța calificării, știut 
fiind faptul că, în eventualitatea unei 
victorii cu 2—0 a giuleștenilor, de 
pildă, acest gol din deplasare va 
avea valoare dublă. La Rapid, după 
întilnireă cu Universitatea Craiova, 
linia de mijlocași — Dumitru, An- 
gelescu — a devenit indisponibilă, 
creîndu-se astfel dificultăți în ce pri
vește alinierea unui „unsprezece"
care să fie reprezentativ pentru po
sibilitățile 
pioni.

Vittoria 
se afirmă 
Manuel Tavares, unul dintre 
cienii federației 
gea ' , .
lorii jucătorilor Jose Maria, Arcanjo, 
Joao Jacinto și mai ales a fundașu
lui Conceițao. „Conceigao, ne spunea 
dînsul. este unul dintre cei mai buni 
apărători pe care i-a avut vreodată 
fotbalul portughez și nu știu de ce 
antrenorul Jose-Maria 
l-a inclus încă pe lista 
va întilni România la 
12 octombrie". Vittoria 
încă de luni la București, ceea 
demonstrează dorința oaspeților de a 
avea toate condițiile pregătirii par
tidei de astăzi.

Desigur, Steaua are o situație mult 
mai grea decît Rapid. Și aceasta nu

actuale ale foștilor cam-

Setubal 7 O formație care 
în campionatul portughez, 

tehni- 
lusitane, ne atră- 

recent — atenția asupra va-

Antunes nu 
lotului care 
București, la 
Setubal este 

ce

numai pentru că la Glasgow n-a reu
șit aproape nimic, ci și pentru că 
Rangers este o echipă mult mai 
puternică decît Vittoria Setubal. De 
34 de ori campioană a Scoției, de 18 
ori cîștigătoare a „Cupei Scoției", for
mația lui Stein se numără printre 
team-urile de prestigiu in fotbalul 
britanic și chiar pe continent. Nume
le complet al adversarei de astăzi 
al Stelei este The Rangers F.C. Li
mited. Clubul a fost înființat acum 
86 de ani și dispune de un lot de 
40 de profesioniști, printre care nu
meroși internaționali în frunte 
Greig, McKinnor, Stein și 
ton. ‘ ’ 
una 
care

Și ....................................
zintă la întîlnirea de astăzi cu go
luri în formația standard. Lipsesc 
Creiniceanu și D. Nicolae, primul 
accidentat, cel de al doilea ieșit com
plet din formă. Cu toate acestea, și 
giuleștenii și Steaua pot nădăjdui 
calificarea. Scriind acest lucru nu 
ne gîndim numai Ia avantajul tere
nului, ci și la acele calități tehnice 
demonstrate de către unii dintre 
jucătorii celor două formații bucu- 
reștene în cadrul echipei reprezenta
tive, și mai ales 
calități printr-o 
superioară

Programul de 
August" începe la ora 13, cu meciul 
Rapid-Vittoria Setubal. La ora 15,30 
(a fost rezervat timp pentru pre
lungiri) este programată partida 
Steaua-Glasgow Rangers.

înainte de a încheia să amintim că 
UTA joacă astăzi, la Varșovia, retu
rul meciului cu Legi a.

cu
Johns- 

Evident, Glasgow Rangers este 
dintre cele mal bune echipe 
ne-au vizitat.
Steaua, ca și Rapid, se pre-

la înzecirea acestor 
mobilizare psihică

pe stadionul „23

Valentin PAUNESCU

țfilor de prietenie și colaborare e- 
xistente între țările și partidele noas
tre, relații bazate pe idealul comun 
al construirii socialismului, pe res
pect reciproc, pe principiile marxism- 
leninismului și internaționalismului 
proletar. Manifestîndu-se pe planuri 
multilaterale, aceste legături sînt po
tențate de contactele și convorbirile 
cordiale, tovărășești dintre reprezen
tanții conducerilor de partid și de 
stat din cele două țări.

O evoluție ascendentă au cu
noscut relațiile economice dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză. Acor
dul dintre cele două țări privind 
schimbul de mărfuri și plățile pe 
anul 1969, document semnat în iu
nie a.c. la București, prevede o 
nouă creștere a livrărilor reciproce 
în raport cu anul precedent. După 
cum se prevede In acord, România li
vrează R.P. Chineze mașini-unelte, 
autocamioane și piese de schimb 
pentru acestea, cargouri, țevi de oțel, 
produse petroliere și chimice și alte 
mărfuri. La rîndul ei, R. P. Chineză 
livrează țării noastre laminate de 
oțel, mașini-unelte, scule, produ
se minerale și chimice, textile, bu
nuri de consum și alte mărfuri. Pa
ralel cu relațiile economice, se dez
voltă colaborarea româno-chineză 
pe tărîm tehnico-științific și cultural, 
au loc schimburi de specialiști și 
documentație'1 In diferite dome
nii, vizite reciproce ale unor oa
meni . de cultură etc.

Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — „înregistrează 
o continuă dezvoltare legăturile de 
colaborare frățească între România șl 
Republica Populară Chineză... Se ex-

tind relațiile economice, politice, cul
turale, tehnico-științilice între celo 
două țări, se dezvoltă relațiile to
vărășești între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Chinez. 
Partidul și guvernul consideră că 
dezvoltarea multilaterală a priete
niei și colaborării româno-chineze, 
pe măsura progresului economic șl 
cultural obținut de țările noastre, 
corespunde interesului ambelor noas
tre țări, cauzei socialismului și păcii 
în lume“.

In mesajul trimis Congresului al 
X-lea al P.C.R. de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
odată cu urările de noi succese adre
sate poporului român, se arată 1 
„Ne exprimăm convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare dintre 
poporul chinez și poporul român se 
vor dezvolta pe baza marxism-leni- 
nismului ți 
proletar".

Țara noastră 
cu consecvență
nai pentru restabilirea 
legitime ale R.P. Chineze la O.N.U., 
ca o cerință esențială a realizării u- 
niversalității acestei organizații șl a 
creșterii eficienței sale, avînd în ve
dere rolul important pe care China 
populară trebuie 
internațională.

De ziua marii 
Chineze, poporul 
poporului chinez 
prietenie frățească și îi adresează din 
toată inima sincere felicitări pentru 
remarcabilele realizări de pînă acum 
tn construcția vieții noi, urîndu-I 
succese mereu mai mari tn activi
tatea dedicată înfloririi continue a 
Chinei socialiste.

internaționalismului

a militat șl militează 
pe plan internațlo- 

drepturilor

să-1 joace în viața

sărbători a R.P, 
român transmite 

un cald mesaj de

Recepția de la Pekin
A-
Cu

PEKIN 30 — Corespondentul 
gerpres, I. Gălățeanu, transmite : 
prilejul celei de-a XX-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare Chi
neze, premierul Consiliului de Stat, 
Ciu En-lai, a oferit o recepție în 
marea sală a Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină.

' “ 1 de
de stat, reprezentanți 

armatei și ai oamenilor mun- 
Erau prezente delegații)» de

Au fost prezenți conducători 
partid și 
ai 
cil.

partid și de stat străine care se află 
la Pekin pentru a participa la mani
festările prilejuite de cea de-a XX-a 
aniversare. A participat, de asemenea, 
reprezentantul guvernului român, Au
rel Duma, ambasadorul țării noastre 
la Pekin. Au fost de față membri ai 
misiunilor diplomatice «creditați tn 
capitala chineză.

Cu acest prilej, premierul Ciu Erw 
lai a rostit o cuvîntare.

Vizita reprezentantului guvernului
.■ SjE: o".

român la Combinatul metalurgic
și siderurgic din Pekin

PEKIN 30. — Corespondentul A- 
gerpres. I. Gălățeanu, transmite : Re
prezentantul guvernului român la 
manifestările prilejuite de a 20-a a- 
niversare a proclamării Republicii 
Populare Chineze, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Pekin, 
Aurel Duma, a vizitat, împreună cu 
soția, la 30 septembrie. Combinatul 
metalurgic și siderurgic din Pekin, 
important obiectiv industrial din Chi
na. Colectivul acestui combinat a 
lansat Ia începutul lunii septembrie 
chemarea Ia întrecere în producție 
întreprinderilor cu același profil din 
întreaga țară. In timpul vizitei, re
prezentantul guvernului român a fost 
însoțit de Ciao Kuan-hua, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.. Oas
peții au fost întîmpinați de Tu Sili 
Gie, președinte al Comitetului revolu
ționar, și de alți membri ai comitetu-

lui. Au fost vizitate diferite întreprin
deri ale combinatului : cocseria, hala 
convertizoarelor, laminoarele și unul 
dintre cuptoarele de fontă. Peste tot 
se văd rezultatele obținute de cei 
peste 30 000 de membri ai acestui com
plex industrial, creșterea capacității 
și continua sa extindere.

La primire, ca și pe parcursul vizi
tei, oamenii muncii din combinat au 
scandat : „Trăiască prietenia dintre 
poporul chinez și poporul român", 
„Intîmpinăm cu căldură pe reprezen
tantul guvernului român", „Transmi
tem salutul nostru călduros poporu
lui frate român".

La încheierea vizitei, ambasadorul 
Aurel Duma a mulțumit pentru pri
mirea prietenească și explicațiile date 
și a urat colectivului combinatului 
noi și importante succese în activi
tatea sa.

Republica Cipru 
la a 9-a aniversare

La fiecare început de octombrie, 
poporul cipriot sărbătorește procla
marea independenței țării sale. Re
zultat al luptei neîntrerupte dusă 
timp.de peste un secol împotriva stă- 
pînirii coloniale, sărbătoarea inde
pendenței prilejuiește tinerei repu
blici mediteraneene o privire de an
samblu asupra principalelor sale re
alizări în munca de reconstrucție șl 
dezvoltare economică și socială. Se 
pot consemna astfel succese apreci
abile în industrie și agricultură, în 
construcții, învățămînt, amenajări 
turistice. Desigur, aceste rezultate ar 
fi cunoscut o pondere și mai mare 
dacă poporului cipriot nu i s-ar fi 
impus încă din primii ani ai inde
pendenței prezența pe teritoriul său 
a trupelor și bazelor militare străi
ne, dacă nu ar fi fost întreținute 
în mod artificial disensiunile Intre 
cele două comunități ale insulei.

In prezent eforturile sînt îndrepta-

te spre depășirea obstacolelor ce 
împiedică consolidarea economică și 
politică a țării. Al doilea plan de cinci 
ani (1967—1971) prevede creșterea 
anuală a produsului național total 
cu 7 la sută. In agricultură se urmă
rește sporirea producției cu 50 la 
sută și dublarea exportului de pro
duse agricole ; se vor dezvolta, de 
asemenea, cu precădere, ramurile 
producătoare de mărfuri pentru ex
port. Importante investiții au fost 
alocate lărgirii și reutilării porturi
lor Larnaka, Famagusta și Limasol ) 
la Nicosia este în curs de construcția 
un important centru de cercetări a- 
gricole. un institut de dezvoltare a 
serviciilor veterinare etc.

Este un tablou grăitor al muncii 
harnicului popor cipriot,țal dorinței 
sale de progres social, de destindere 
și înțelegere cu toate popoarele iu
bitoare de pace

In Capitală au început marți di
mineață lucrările Colocviului de mi- 
crobiologie româno-francez, organi
zat în cadrul programului de cola
borare culturală, științifică și tehnică 
intre cele două țări. După cuvîntul 
rostit de prof. dr. Ion Mesrobeanu, 
directorul Institutului „Dr. I. Canta- 
cuzino", participanții au fost salutați 
de Alexandru Calomfirescu, adjunct 
al ministrului sănătății, acad. Aurel 
Moga, președinte al Academiei de 
științe medicale, acad. Th. Burghe- 
le, rector al Institutului medico- 
farmaceutic București, precum și de 
prof. dr. Pierre Mercier, directorul 
Institutului „Dr. Pasteur" din Paris. 
Timp de trei zile se vor dezbate 
probleme de microbiologie, proble
me privind organizarea cercetării 
științifice în institutele „Dr. I. Can- 
tacuzino" și „Dr. Pasteur".

★
Marți dimineața au început în Ca

pitală lucrările celui de-al II-lea

științifice
Congres european de medicină spor
tivă, organizat de Consiliul național 
pentru educație fizică și sport și Uni
unea societăților de științe medical» 
din Republica Socialistă România, 
sub auspiciile Federației internațio
nale de medicină sportivă. La această 
manifestare științifică participă aca
demicieni, cadre didactice, medici 
sportivi, antrenori, precum și specia
liști din 20 de țări. Vor fi dezbătută 
probleme actuale ale medicinii cul
turii fizice, medicinii educației fizic» 
și a sportului de masă și de perfor
manță.

★
Tn Capitală au luat sfîrșit marți 

lucrările Seminarului național de 
matematică, consacrat unor proble
me actuale ale matematicii moder
ne : „Spațiile analitice". Au partici
pat, alături de matematicieni ro
mâni. numeroși specialiști din străi
nătate.

(Agerpres)

timp.de


o N.u. Dezbaterile dăm
Adunarea Generală

NEVV YORK 30. — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : 
Mărfi dimineața, la Națiunile Unite au continuat dezbaterile de politică ge
nerală din cadrul celei de-a XXIV-a sesiuni a Adunării Generale.

Luînd cuvîntul, ministrul afacerilor 
externe al Ugandei, Sam Odaka, a 
condamnat politica de apartheid, co
lonialismul și rasismul, practicate în 
unele țări din Africa, și a demascat 
sprijinul economic acordat regimuri
lor rasiste din acest continent. Vor
bitorul a relevat apoi că nu pot fi 
concepute soluții durabile probleme
lor majore internaționale contempo
rane atîta timp cit Republicii Popu
lare Chineze nu i se vor recunoaște 
drepturile sale legitime la O.N.U. 
ți în celelalte organizații și orga
nisme internaționale.

Ministrul afacerilor externe al 
Cehoslovaciei, Jan Marko, și-a ex
primat speranța că Tratatul de ne- 
proliferare a armelor nucleare va in
tra în vigoare cit mai curînd posibil 
și a subliniat realismul și importanța 
proiectului de convenție privind in
terzicerea proiectării, fabricării, sto
cării și folosirii armelor chimice și 
bacteriologice, elaborat de statele so
cialiste și supus dezbaterilor O.N.U. 
El a arătat că Cehoslovacia se pro
nunță în favoarea extinderii coope
rării economice cu țările europene și 
din celelalte regiuni ale lumii. în 
altă ordine de idei, el a cerut să se 
pună capăt încercărilor de a se adu
ce așa-zisa „problemă cehoslovacă" în 
fața Adunării Generale a O.N.U.

Ministrul afacerilor externe al Da
nemarcei, Poul Hartling, a abordat în 
special problemele europene, arătînd 
că în decursul anului trecut în a- 
ceastă zonă nu s-au realizat progre
se reale spre soluționarea probleme
lor cruciale. „Singura cale spre o a- 
devărată destindere, a relevat vor-

întrevederi ale ministrului 
de externe al României

Ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, șeful delegației ro
mane la cea de-a XXIV-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., a fă
cut luni după-amiază o vizită secre
tarului de stat, William Rogers, la 
sediul misiunii permanente a S.U.A. 
la Națiunile Unite. Cu acest prilej a 
avut loc o întrevedere în cadrul că
reia, potrivit declarației făcute de 
Corneliu Mănescu ziariștilor fost

-a xtvinauia race ceea ce orice stat 
membru al O.N.U. trebuie să facă, 
pentru că este de datoria tuturor 
statelor mari și mici de a-și aduce 
propria contribuție la aplicarea re
zoluției Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967. întîrzierea găsi
rii unei căi convenabile tuturor păr
ților angajate în acest conflict nu 
este în interesul țărilor din această★

în seara zilei de 29 septembrie mi
nistrul afacerilor externe al Austriei, 
Kurt Waldheim, a oferit în saloanele 
hotelului St. Regis din New York un 
dineu de lucru în onoarea șefilor de
legațiilor unor state europene.

Au participat șefii delegațiilor tu
turor statelor coautoare ale rezoluției 
privind „acțiuni pe plan regional în 
vederea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate între statele euro
pene aparținînd unor sisteme social- 
politice diferite", rezoluție inițiată 
de România și adoptată în unanimi-

varna Consfătuire 
a reprezentanților 

unor târî socialiste _>

asupra problemelor 
biologiei și medicinei 

cosmice
VARNA 30 (Agerpres). — în confor

mitate cu programul de colaborare 
privind cercetarea și utilizarea spa
țiului cosmic în scopuri pașnice, în
tre 22 și 27 septembrie 1969 a avut 
loc la Varna, în Republica Populară 
Bulgaria, o consfătuire a grupului 
de lucru permanent al țărilor socia
liste și un simpozion, consacrate 
problemelor biologiei și medicinei 
cosmice.

Au luat parte reprezentanții R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovace, R. D. 
Germane, R. P. Polone, Republicii 
Socialiste România. R.P. Ungare și 
U.R.S.S. Participanții la consfătuire 
au trecut în revistă rezultatele lucră
rilor comune executate în anii 1968— 
1969 de către țările care colaborează 
în problemele fiziologiei cosmice și 
securității zborurilor cosmice împo
triva radiațiilor. Au fost definitivate 
planurile existente ale lucrărilor care 
vor fi executate în comun și, de ase
menea, au fost puse de acord pro
gramele de cercetări științifice pen
tru perioada următoare. Au fost con
cretizate formele și metodele 
schimburilor de informații științifice, 
aparatură de cercetare și preparare.

Grupul de lucru a constatat cu 
satisfacție îndeplinirea cu succes a 
programelor convenite privind cer
cetările comune, valoarea științifică 
și practică a rezultatelor obținute și 
posibilitățile mari care există pentru 
rezolvarea în comun a problemelor 
actuale ale biologiei și medicinei 
cosmice.

Consfătuirea grupului de lucru și 
simpozionul privind biologia și me
dicina cosmică s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de deplină înțelegere 
reciprocă 'și prietenie frățească. 

bitorul, este continuarea dialogului 
dintre Est și Vest. De aceea, țara 
mea va urma o politică menită să 
ducă la realizarea unor fructuoase 
dezbateri bilaterale și multilaterale 
între Est și Vest". El a subliniat că 
Danemarca sprijină convocarea unei 
conferințe pentru problemele secu
rității europene, pentru că o consi
deră drept una dintre cele mai po
trivite metode de a promova destin
derea și cooperarea pe planul rela
țiilor regionale și. internaționale.

Ultimul vorbitor al ședinței de di
mineață, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Chile, Gabriel Valdes, 
a declarat că războiul din Vietnam 
aduce mari prejudicii întregului sis
tem al principiilor și valorilor 
umane. Vorbitorul și-a exprimat 
speranța că acestui război i se 
va pune capăt în curînd și a 
subliniat că realitățile lumii con
temporane impun necesitatea ca 
Republica Populară Chineză să fie 
reprezentată la Organizația Națiuni
lor Unite.

Abdur Rahman Pazhwak, reprezen
tantul permanent al Afganistanului la 
Națiunile Unite, a subliniat contribuția 
adusă de O.N.U. la pacea și securitatea 
lumii.

Exprimîndu-și speranța în încetarea 
războiului din Vietnam, reprezentan
tul Republicii Democratice Con
go (Kinshasa), Cyrille Adoula, mi
nistru al afacerilor externe, a subli
niat că acest război nu poate fi rezol
vat decît pe baza respectării dreptului 
poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta.

zonă. După părerea noastră, rezolu
ția menționată este o bună bază în 
vederea rezolvării conflictului.

Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat al Statelor Unite, 
Robert McCloskey, a făcut ziariști
lor o declarație în care a arătat 
printre altele că William Rogers a 
făcut ministrului de externe, Cor
neliu Mănescu, o trecere în revistă 
•> '"’țiativelor diplomației americane

•oblema situației din Orientul 
piat.

' revederea a fost calificată drept 
roasă, deschisă și utilă.

★
•ți la prînz, Corneliu Mănescu 
it o vizită ministrului afaceri- 

xțerne al Republicii Democratice 
Congo (Kinshasa), Cyrille Adoula, la 
sediul misiunii permanente a R. D. 
Congo pe lîngă Națiunile Unite. în 
cadrul acestei întrevederi, cei doi 
miniștri au abordat o serie de pro
bleme majore de interes comun 
aflate pe ordinea de zi a sesiunii ac
tuale a Adunării Generale, proble
me ale relațiilor internaționale și I 
bilaterale dintre România și Congo.1

★
tate de Adunarea Generală a O.N.U. 
în anul 1965.

Au mai luat parte, de asemenea, 
șefii delegațiilor și reprezentanți ai 
Olandei, Turciei, Poloniei, Ceho
slovaciei și Italiei.

Cu acest prilej a avut loo un 
fructuos schimb de păreri asupra 
oglindirii problemelor europene în 
lucrările celei de-a XXIV-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., a 
eforturilor convergente care se fac 
pe plan european în vederea îmbu
nătățirii climatului politic.

CONFERINȚA LABURISTĂ
I

DE LA BRIGHTON
Atît în ce privește at

mosfera, cit și modul de 
abordare a punctelor de 
pe agendă, conferința a- 
nuală a Partidului laburist 
nu prezintă deosebiri esen
țiale față de anii prece- 
denți. Sute de rezoluții 
prezentate de diverse or
ganizații laburiste și sin
dicale sint pînă la urmă 
comprimate într-un număr 
mai restrîns, astfel încît 
textul nou să satisfacă și 
pe autori și pe membrii 
comitetului executiv. Un 
exemplu elocvent l-a 
oferit astfel adoptarea 
încă din prima zi, luni, a 
unei rezoluții care exprimă 
opoziția față de orice, 
fel de legislație antisin- 
dicală prezentă sau vii
toare. Textul lasă im
presia unei cedări din par
tea comitetului executiv, 
care l-a acceptat, l-a reco
mandat spre votare și, în 
consecință, voturile expri
mate au reprezentat aproa
pe unanimitatea. Și totuși, 
atunci cînd a luat cuvîn
tul, Barbara Castle, mi
nistru pentru problemele 
productivității și folosirii 
forțelor de muncă, a ex
primat intenția administra
ției laburiste de a conti
nua aplicarea controversa
tei legi a prețurilor și ve
niturilor. Reacțiile declan
șate imediat au luat pro
porții și unii lideri sindi
cali nroeminenți, ca Jack

Ajutor economic 
acordat R. 0. Vietnam 

de către Suedia
STOCKHOLM 30 (Agerpres). — 

Vorbind la cel de-al 24-lea Con
gres al Partidului Social-Democrat 
din Suedia, Torsten Nilsson, mi
nistrul de externe suedez, a făcut 
cunoscut că țara sa va acorda în 
viitorii trei ani un ajutor economic 
de 40 milioane dolari Republicii 
Democrate Vietnam. „Suferințele 
poporului vietnamez au lăsat asu
pra noastră, a tuturor, o impresie 
adîncă și stăruitoare*, a spus mi
nistrul. El și-a exprimat convinge
rea că hotărîrea guvernului de a 
acorda acest ajutor Republicii De
mocrate Vietnam „este sprijinită 
cu vigoare de opinia publică". El 
a adăugat că guvernul suedez 
speră „să ofere o contribuție cu
prinzătoare și Vietnamului de sud 
cînd luptele vor înceta*. Vorbito
rul a criticat cu severitate războ
iul dus de Statele Unite în Viet
nam. „Resurse enorme — a subli
niat Nilsson — au fost cheltuite în 
războiul din Vietnam, un război 
pe care tot mai mulți americani îl 
consideră a fi o teribilă gre
șeală*.

HANOI SO (Agerpres). — Intr-un 
comentariu al ziarului Nhan Dan din 
Hanoi se subliniază că măsurile 
privitoare la retragerea, in două e- 
tape, a 60 de mii de mili
tari americani din Vietnamul 
de sud nu reprezintă un pas 
înainte, dacă se (ine seama de 
faptul că S.U.A. au in această țară 
un corp expediționar cu un efectiv 
de aproximativ 500 000 de oameni. 
In același comentariu se relevă că 
„dreptul la autodeterminare" e- 
nunțat de administrația saigoneză 
și de S.U.A. și „alegerile libere" ce 
se preconizează a fi organizate în 
Vietnamul de sud nu reprezintă 
decît o manevră politică, deoarece 
ele ar urma să se țină sub contro
lul administrației de la Saigon șl 
ăl autorităților militare americane 
din Vietnamul de sud. In încheiere, 
ziarul subliniază că poporul vietna
mez este ferm hotărît să-și conti
nue pînă la capăt lupta pentru do- 
bîndirea independenței.

ÎNCETAREA DIN VIATĂ
*

A LUI SZIRMAI ISTVAN
BUDAPESTA 30 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția M.T.I., 
la Budapesta a încetat din viață, 
în vîrstă de . 63 de ani, în urma unei 
crize de cord, Szirmai Istvan, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., veteran al mișcării 
muncitorești internaționale.

Jones și Hugh Scanlon, au 
inițiat de îndată consultări 
pentru a-și stabili poziția 
lor față de noua situație 
creată, pornind de la fap
tul că luna trecută con
gresul sindicatelor a res
pins integral politica labu
ristă a prețurilor și veni
turilor. Concomitent, cîțiva 
membri ai comitetului exe
cutiv au cerut formal o în

tanță neacoperită între tex
tul rezoluțiilor adoptate și 
politica pusă în practică.

Deși s-au scurs doar 
două zile din calendarul 
conferinței, s-au acumulat 
de pe acum semne sufi
ciente spre a confirma e- 
forturile depuse de liderii 
laburiști de a evita accen
tuarea disensiunilor și de 

1 a atrage un consens cît

CORESPONDENȚA DE LA LIVIV RODESCU

trunire specială a acestuia 
pentru a clarifica și aplana 
neînțelegerile ivite.

Urgența unei soluții este 
cerută de faptul că în șe
dința de azi se va dezba
te importantul document 
al conducerii laburiste inti
tulat „Agendă pentru o 
generație" care, printre 
altele, conține și cîteva pa
ragrafe referitoare la men
ținerea actualei linii ofi
ciale în ce privește limi
tarea revendicărilor sindi
cale în domeniul salariilor. 
Va urma desigur votarea 
unei rezoluții, vor fi rostite 
discursuri și se vor trage 
unele concluzii, mai mult 
sau mai puțin optimiste. 
Dar, mulți dintre partici
panții cu care am stat de 
vorbă afirmă că de fapt, ca 
și la conferințele anterioare, 
există și în prezent o dis

mai larg din partea dele- 
gaților pentru actuala și 
viitoarea strategie a Parti
dului laburist. Procedeul 
pare cît se poate de firesc, 
dacă se ține seama că au 
mai rămas cel mult 19 
luni pînă la scadența fi
nală a alegerilor generale, 
iar conferința de la Brigh
ton servește drept platfor
mă ideală pentru lansarea 
campaniei electorale.

Acest start a fost sem
nalat marți, cînd, de la tri
buna conferinței, premierul 
Harold Wilson, liderul 
Partidului laburist, a ros
tit o amplă cuvîntare 
conținînd elementele spe
cifice ale competiției 
pentru voturile alegători
lor. Prezentînd un ta
blou amplu și elogios al 
înfăptuirilor britanice în 
cei cinci ani de guverna

EGIPTUL - FAVORABIL
RELUĂRII MISIUNII

JARRING
NEW YORK 30 (Agerpres). — Gu

vernul Republicii Arabe Unite ar fi fa
vorabil reluării misiunii ambasadorului 
suedez Gunnar Jarring, reprezentantul 
special al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat — a ară
tat ministrul de externe al R.A.U., 
Mahmud Riad, într-o conferință de 
presă ținută la New York. în opinia 
ministrului egiptean, Jarring ar trebui 
să acționeze ca intermediar pentru ne
gocierea modalităților de aplicare in
tegrală a rezoluției din noiembrie 1967 
a Consiliului de Securitate. Riad a 
declarat că R.A.U. este gata să accepte 
crearea de zone demilitarizate între 
Israel și R.A.U, cu condiția ca acestea 
să se afle de ambele părți ale fron
tierei.

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către 

ambasadorul român

DELHI 30 (Agerpres). — La 30 
septembrie, ambasadorul român la 
Delhi, Petre Tănăsie, a prezentat scri
sorile de acreditare președintelui In
diei, Varahagiri Venkata Giri. După 
ceremonie, președintele s-a întreținut 
cordial cu ambasadorul român.
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încordare în Gibraltar. Fatru nave de război spaniole au ancorat 
luni în apropiere de Gibraltar. Acțiunea intervine cu 48 de ore înainte de a 
expira termenul stabilit într-o rezoluție a Adunării Generale a O.N.U. pentru 
predarea către Spania a'administrației Gibraltarului. Se semnalează, pe de altă 
parte, sosirea în Marea Mediterană a unor nave de război britanice, precum și 
unele concentrări de trupe britanice în Gibraltar.

0 plenară a C.C. al P.C. 
din Austria a avut lo° în zilel« 
de 29 și 30 septembrie. Plenara a dez
bătut problemele de politică internă 
și, mai ales, cele legate de pregătirea 
pentru alegerile parlamentare din 1 
martie 1970. In expunerea sa, preșe
dintele partidului, Franz Muhri, s-a 
referit la principiile politice care stau 
la baza pregătirilor în vederea alegeri
lor parlamentare și la alte probleme 
actuale de politică internă.

Delegația Consiliului 
popular al municipiului 
București condusă de Dumitru 
Popa, primarul general al Capitalei, 
care se află în Suedia, a făcut luni o 
vizită la Comitetul de sistematizare

re laburistă, în domeniile 
economic, social, cultural, 
științific, el a atacat pe 
întregul parcurs al cuvîn- 
tării sale concepțiile adver
sarilor conservatori în 
problemele politicii in
terne și externe, pen
tru a sublinia astfel o 
gamă întreagă de mo
tive care să justifice în
crederea laburiștilor într-o 
victorie în alegeri. Mare 
parte din argumentele sale 
s-au bazat pe ultimele 
cifre oficiale care arată in
diciile unei redresări a ba
lanței externe de plăți. In 
acest context, el a afirmat 
că Marea Britanie poate 
privi viitoarele . negocieri 
pentru aderarea la Piața 
comună de pe pozițiile 
unei consolidări economi
ce, adăugind însă că 
„dacă în cadrul acestor 
negocieri vom obține ter
meni satisfăcători pentru 
Marea Britanie, atunci ne
gocierile vor avea succes".

Delegații la conferință 
au adoptat mai multe re
zoluții in probleme ex
terne. Una dintre ele con
damnă constituția adop
tată de regimul rasist din 
Rhodesia și cere guvernu
lui britanic să propună 
Consiliului de Securitate 
adoptarea unor sancțiuni 
mai drastice împotriva gu
vernului de la Salisbury.

bonn CONSULTĂRI ÎN VEDEREA FORMĂRII 
UNEI NOI COALIȚII GUVERNAMENTALE

BONN 30 (Agerpres). — La Bonn 
s-a desfășurat marți, a doua zi după 
cunoașterea rezultatului alegerilor de 
duminică, o intensă activitate poli
tică. Principalul eveniment l-a con
stituit hotărirea conducerii Partidului 
Liber Democrat de a Intra imediat 
în tratative cu liderii Partidului So
cial Democrat în vederea formării 
unei noi coaliții guvernamentale. Ini
țiativa unor asemenea tratative a 
fost luată încă luni de Willy Brandt, 
președintele P.S.D.G., care și-a a- 
nunțat intenția de a candida pentru 
postul de cancelar al R. F. a Germa
niei. Instanțele supreme ale P.S.D.G. 
au aprobat marți această inițiativă.

Este interesant de remarcat că de
cizia adoptată de conducerea llber- 
democrată specifică întîietatea ce o 
acordă tratativelor cu social-demo- 
crații, lăsînd în subtext să se înțe
leagă că tratative similare ar putea 
fi inițiate și cu Uniunea Creștin De
mocrată. De altfel. Comitetul de , con
ducere al Uniunii Creștin Sociale, a- 
ripa bavareză a partidului actualului 
cancelar, s-a pronunțat marți pentru 
«3 coaliție cu liber-democrații, apre
ciind totodată că reînnoirea „marii 
coaliții" cu social-democrații „nu este 
de dorit".

In cursul serii s-a anunțat din Bonn 
că au și început negocierile între so
cial democrați și liber democrați cu 
privire la formarea unei coaliții care 
să înlocuiască actualul guvern.

★
WASHINGTON 30 (Agerpres). — 

Consiliul directorial al Fondului Mo
netar Internațional (F.M.I.), întrunit 
la Washington, a acceptat luni în 
mod oficial măsurile monetare ale 
R. F. a Germaniei, în cadrul cărora 
cursul mărcii încetează temporar să

și planificare a dezvoltării orașului 
Stockholm. Ambasadorul României în 
Suedia a oferit în cinstea delegației 
un cocteil.

Unitățile de artilerie ale 
Armatei Populare Chineze 
de Eliberare din sectorul Fuiaen 
au primit ordin să suspende în zilele 
de 1—3 octombrie bombardarea insu
lelor Quemoy, Tatan, Erhtan și altele, 
pentru a permite compatrioților, pre
cum și soldaților și ofițerilor forțelor 
ciankaișiste să sărbătorească cea de-a 
20-a aniversare a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, a anunțat a- 
genția China Nouă.

întrevedere Kim Ir Sen- 
El-Atassi. Kim Ir Sen, secretarul 
general al Comitetului Central al Par
tidului Muncii din Coreea, președin
tele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, a avut marți o întrevedere cu 
Noureddin El-Atassi, șeful statului și 
al guvernului sirian, secretarul general 
al partidului Baas, care întreprinde o 
vizită în R.P.D Coreeană.

Ansamblul Teatrului de 
operetă din București, care 
întreprinde un lung turneu în Europa, 
se află în prezent în Olanda, unde a 
susținut al doilea spectacol cu opereta 
„Contesa Maritza". Pe lîngă un pu
blic numeros, în sală au fost prezente 
oficialități ale vieții culturale și ar
tistice olandeze, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai Minis
terului Culturii, precum și ambasadori 
din peste 20 de țări acreditați la Haga. 
Spectacolul s-a bucurat de un succes 
deosebit.

Delegația de juriști ro
mâni condusă de ministrul justiției, 
Adrian Dimitriu, care întreprinde ’ o 
vizită în Belgia, s-a întîlnit cu J. Ba- 
yot, prim-președintele Curții de casa
ție, W. J. Ganshof, procuror general, 
și cu alți înalți magistrați belgieni. In 
după-amiaza aceleiași ziie, ambasado
rul român la Bruxelles, Al. Lăzăreanu, 
a oferit în cinstea delegației române 
un cocteil.

Lucrările de restaurare a 
moscheii EI Aksa Ierusa- 
lim, unul din cele mai importante 
sanctuare ale lumii islamice, avariată 
în urma unui incendiu izbucnit în 
cursul lunii trecute, urmează să în
ceapă miercuri și vor dura probabil 
două săptămîni.

Numărul victimelorîn unna 
catastrofalelor inundații ce s-au abătut 
asupra mai multor regiuni tunisiene s-a 
ridicat la 311 morți. Totodată, se arată 
într-un comunicat oficial, au rămas 
fără adăpost 79 589 locuitori și au fost 
distruse 30 916 locuințe. Mai multe lo
calități se află încă izolate. 

fie susținut de Banca Centrală vest- 
germană, urmînd să fie stabilit în 
mod liber, pe baza cererii și ofertei 
de pe piețele internaționale de de
vize. In declarația dată publicității 
de Consiliul directorial al F.M.I. se 
adaugă recomandarea ca paritatea 
fixă a mărcii să fie restabilită cit 
mai curînd. „Paritatea flotantă" a 
mărcii intră în vigoare începînd de 
marți, cînd, după cum s-a anunțat, 
bursele de devize din R.F.G., închi
se cu prilejul alegerilor parlamen
tare, vor fi redeschise.

★
Comisia unică a Pieței comune s-a 

întrunit luni într-o ședință extraor
dinară, pentru a examina hotărîrile 
luate în R. F. a Germaniei în legă
tură cu marca vest-germană șl mă
surile menite să preîntîmpine tul
burări pe piața agricolă a organi
zației economice vest-europene.

Neliniște fată de urinările 
previzibile ale exploziei 

nucleare de pe insula

WASHINGTON (Agerpres). — Ho
tărîrea S.U.A. de a proceda mîine la 
o experiență nucleară subterană în 
insula Anchatka, din apropierea sta
tului Alaska, continuă să stîrnească 
vii proteste atît în Statele Unite cît 
și în țările învecinate. Luni, în zia
rul „New York Times" a apărut o 
scrisoare adresată de locuitorii statu
lui California către locuitorii statu
lui New York — cele mai populate 
state ale S.U.A. — în care se cere 
să se adreseze un protest comun îm
potriva acestei experiențe. „A- 
ceastă explozie nucleară subte
rană, cea mai puternică de pînă 
acum, care depășește de zeci de 
ori forța bombei atomice arun
cate asupra Hiroșimei — se spu
ne în scrisoare — poate să pro
voace mișcări seismice din cele mai 
grave, pe lîngă infestarea apelor și 
aerului".

La rîndul lor, mai mulți savanți 
audiați în Comisia senatorială pen
tru afacerile Externe și-au exprimat 
temeri față, de efectele acestei ex
plozii.

Agenția Associated Press informea
ză că locuitorii insulei canadiene 
Vancouver au trimis telegrame de 
protest președintelui Nixon. Diferi
te organizații canadiene au adresat 
telegrame asemănătoare Casei Albe.

j Centenarul Academt 
ț Bulgare de Științe
I La 1 octombrie în 
i Bulgaria se aniversea- 
’ ză un eveniment cul- 
4 tural de seamă — îm- 
i plinirea a 100 de ani 
1 de la înființarea ce- 
l lui mai înalt for ști- 
1 ințific al țării — Aca- 
J demia Bulgară de Ști- 
l ințe. Nașterea el este 
' legată de orașul Bră- 
I Ha, unde a fost înte- 
i meiată, în 1869, Aso- 
) ciația Literară Bul- 
l gară, care avea ca țel 
! principal, printre al- 
ț tele, studiul limbii, 
i literaturii și istoriei 
> poporului bulgar, sti- 
( mularea dezvoltării 
) sale spirituale. In 
) 1878, după ce Bulga- 
1 rla a fost eliberată 
’ de sub dominația o- 
l tomană, asociația își 
i mută sediul la Sofia, 
* iar in 1911, în urma 
i reorganizării sale, ca

pătă denumirea pe care 
o poartă și azi.

In perioada de di
nainte de eliberare, 
instituția a cunoscut 
o dezvoltare lentă. A- 
bia în anii puterii 
populare, in procesul 
construirii socialismu
lui, Academia a înre
gistrat un adevărat 
avint, transformîndu- 
se într-o puternică pîr- 
ghle științifică de în
făptuire a politicii 
partidului și guvernu
lui bulgar in dome
niul științei. In cele 
36 de institute ale 
sale și 7 laboratoare 
centrale își desfășoa
ră activitatea un nu
măr de peste 5 000 de 
savanți și lucrători ști
ințifici. In biografia 
Academiei sint înscri
se realizări de seamă 
care constituie o con

Poporul nigerian aniversează azi nouă ani de la dobindirea inc 
pendenței șase ani de la proclamarea republicii. In perioada care 
trecut, poporul Nigeriei a depus eforturi pentru consolidarea indepe 
denței, pentru dezvoltarea economiei și a culturii, pentru progres i 
cial. De peste doi ani teritoriul acestei țări este, după cum se știe, te 
trul unui pustiitor conflict, in condițiile secesiunii biafreze. Opinia p 
blică progresistă își exprimă speranța în reglementarea acestei situa] 
pentru ca poporul nigerian să-și poată consacra toate energiile mun 
pașnice, constructive, in vederea întăririi sale politice, d propașz 
economice.

în fotografie : O imagine rfîn capitala țării — Lagos.

Adunări 
festivă 

la Moscc 
cu prilejul celei de 
aniversări a apariț 
mulul număr let „ 

„Scînteii"
La 30 septembrie a avut 

ziariștilor din Moscova o a 
tivă organizată de Uniune; 
lor sovietice de prietenie, d-. .• 
de prietenie sovieto-român 
Casa centrală a ziariștilor, 
celei de-a 25-a aniversări 
primului număr legal t , 1
„Scînteia".

Au fost prezenți G. I. 
adjunct al ministrului cons 
mașini grele, energetice și 
porturi, prim-vicepreședintt 
ției de prietenie sovieto-roi 
activiști ai asociației, repr< 
Uniunii ziariștilor sovietici 
niei jpublice din Moscova, 
au fost prezenți, de asem 
Ciubotarii, însărcinat cu 
în Uniunea Sovietică, și al 
tori ai Ambasadei române 
cova.

Adunarea a fost deschis; 
Grebnev, vicepreședinte al 
de prietenie sovieto-româr 
șef-adjunct al ziarului „Izi

Despre drumul străbătu 
teia“, despre rolul pe cai 
are ca exponent al opiniei 
România a vorbit S. Roi 
pondentul ziarului la Mos

A luat apoi cuvîntul Al 
nescu, redactor șef al ziai 
teia“, care a mulțumit orj 
pentru atenția pe care a' 
acestei aniversări.

Din partea ziarului „Pr .. 
Mihailov, șef de secție, 
lectivului redacțional al „I 
succese în activitatea sa c

După adunarea festivă i 
rentate filme document; r
nești.

Convorb 
ungaro 

finlande;
BUDAPESTA 30 (Ag 

Președintele Republicii Fin 
Kekkonen, i-a făcut mai 
președintelui Adunării de 
Ungare, Cyula Kallai, trar 
ția M.T.I, Cu acest prilej 
un schimb de păreri priete: 
au participat ministrul al 
teme al Finlandei, Ahti K ' 
ministrul afacerilor extern 
Ungare, Janos Peter.

tribuție de preț la dez 
voltarea diferitelor ra 
muri ale științei bul 
gare. Academia Bul 
gară de Științe și- 
cîștigat un binemerl 
tat prestigiu peste ho 
tare. Ea are legatul 
de colaborare cu aca 
demiile și alte forui 
de știință din țării 
socialiste europeni 
printre care și cu A 
cademia Republicii Sa 
cialiste România.

în legătură cu ani 
versarea acestui cer, 
tenar, pentru festivi 
tățile care vor ave 
loc la Sofia au. sos 
numeroși oameni d 
știință de peste hota 
re reprezentind cel 
mai înalte foruri ști 
ințifice din 57 de țar

Gh. IEVA
Sofia, 30 septembrie

. 3ȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Sclntell", Tel. 17 60 10 17 60 20. Abonamentele «« iac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi și Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii


