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SÂ FIE GRĂBIT SEMĂNATUL!
fel ■

Au rămas circa zece zile In care Insămlnțărlle de toamnă se pot 
încadra în limitele timpului optim. La începutul acestei săptămîni, 
după cum arătau datele centralizate ia Consiliul Superior al Agricul
turii, mai erau de semănat cu grîu și secară 166 000 hectare în între
prinderile agricole de stat și 820 000 hectare în cooperativele agricole. 
Este o suprafață destul de mare care va trebui însămințată în zilele 
care urmează. Mai trebuie avut în vedere si faptul că, în unele locuri, 
viteza de lucru a scăzut deoarece terenurile destinate a se cultiva cu 
cereale de toamnă nu au fost eliberate de plantele premergătoare. De 
aceea atît în nordul țării unde temperatura în cursul nopții a scăzut 
foarte mult, cît și în sud este necesar ca însămînțările să fie urgentate 
în toate unitățile. Aceasta presupune, totodată, și o grijă deosebită pen
tru calitatea lucrărilor care condiționează în cel mai înalt grad nivelul 
recoltelor. Ce se constată în această privință ? Vom prezenta situația 
din două județe situate în două extremități ale țării : Satu Mare și 
Ialomița.

FĂRĂ RABAT

LA CALITATE!

CIFRELE MEDII
un paravan ideal

pentru codași
în județul Ialomița, județ care 

deține cea mai mare parte a Bărăga
nului, există, o njațp. mobilizare ,deț..-. 
forțe la executarea lucrărilor agri
cole. Insămînțarea unor suprafețe 
mari, strînsul și transportul cantită
ților însemnate de produse au făcut 

comitetului ju- 
și organele a- 
să ia măsuri 

ca toate lu-

necesar ca biroul 
dețean de partid 
gricole județene 
temeinice pentru 
' ările din acest sezon să se deslă- 
șl ire în condițiile unei perfecte or
ganizări, cu randament maxim Pînă 
în prezent s-a terminat de recoltat 
în întregime floarea-soarelui, iar 
strînsul porumbului s-a făcut în pro
porție de 42 la sută în cooperativele 
agricole și 44 la sută în întreprin
derile agricole de stat. Tn ce pri
vește tnsămînțarea griului, această 
lucrare s-a făcut pe 53 la sută în în
treprinderile agricole de stat și 89 
la sută în cooperativele agricole.

Aceste cifre globale, care ne-au fost 
furnizate de direcția agricolă, permit 
să se tragă concluzia că lucrările, mai 
ale3 în ce privește semănatul griu
lui In cooperativele agricole, ar fi 
avansate. într-adevăr, sînt multe 
cooperative agricole care au încheiat 
sau sînt pe terminate cu semănatul 
griului — Dor Mărunt. Gheorghe 
Doja, Scînteia. în multe locuri, 
s-a lucrat intens și în cursul zilei de 
duminică. Sărbătorind „Ziua recoltei" 
prin muncă, peste 250 de cooperatori 
din comuna Bucu au recoltat, în a- 
ceastă zi, mari suprafețe cu porumb, 
au însilozat furaje. Aceeași mobiliza
re de forțe a putut fi întîlnită și la coo
perativa agricolă din Ograda, ca și în 
alte locuri. Dar nu trebuie uitat că 
cifrele globale constituie media, și 
aceasta maschează faptul că în unele 
cooperative agricole din județul Ia
lomița lucrările de sezon sint întâr
ziate. Să vedem mai îndeaproape 
care sînt cauzele care determină a- 
ceastă situație. La cooperativa agri
colă Ștefan Vodă s-au recoltat peste 
3 200 de tone porumb, din care nu
mai 1 000 au fost transportate, iar 
restul se găsesc în grămăjoare mici 
pe cimp. De ce numai atît ? Moti
vul invocat de inginerul agronom al 
cooperativei este că nu au mijloace 
de transport. Dar aflăm că la sec
ția de mecanizare există 14 remorci. 
De asemenea, cooperativa are 70 de 
a*elaje și 7 camioane, dar acestea 
nu sînt folosite cu întreaga capaci
tate pentru transportul produselor.

Nu există suficientă preocupare 
nici pentru terminarea semănatului. 
Tn ziua de 5 octombrie, din cele 33 
de tractoare ale secției nr. 2 de la 
I.M.A. Cuza Vodă numai 4 lucrau la 
diferite munci. De remarcat faptul 
că la cooperativa agricolă din co
muna Ștefan Vodă sînt condiții 
deosebit de bune pentru efec
tuarea arăturilor. însă din cauza 
slabei organizări a muncii 
către consiliu] de conducere 
a lipsei de interes pentru 
berarea terenului, lucrarea, nu 
făcut decît pe suprafețe mici 
ceasta se datorește și faptului că 
Sește îndrumarea organelor 
țene. Instructorul uniunii 
tiste nu a mai dat prin această uni
tate de două săptămîni.

Și în alte locuri mijloacele mecani
zate nu sînt folosite cu întreaga lor 
capacitate. La cooperativa agricolă 
din Brîncovenl tractoarele, în nu
măr de 19, nu au lucrat în ultimele 
8—10 zile decît parțial din cauză că 
nu au teren eliberat, ceea ce face ca 
mecanizatorii să nu poată Să-și în
deplinească normele de lucru și să-și 
asigure salariul corespunzător.

Problema cea mai arzătoare care 
se pune pentru agricultura ju
dețului Ialomița o constituie grăbirea 
și terminarea. în limitele timpului 
optim, a însămînțării griului Spu
nem aceasta deoarece pînă la 5 oc
tombrie Ia I.A.S. această lucra
re s-a făcut numai pe 53 Ia 
sută din suprafețele prevăzute 
în plan. Un timp, la Trus
tul zonal S.A.S. Slobozia se afirma

că e prea devreme să se facă semă
natul, ca acum să se aducă motiva
rea că volumul de ..lucrări. e- mare, 
iar mijloacele de.care dispun — in
suficiente. Dacă semănatul ar fj în
ceput mai devreme, mijloacele meca
nizate cît și forța de muncă puteau 
fi folosite mai judicios. Acum cînd 
în întreprinderile agricole de stat 
maj sînt de însămînțat 15 000 hectare 
cu grîu și secară, de recoltat porum
bul de pe 25 000 ha, este normal ca 
unele unități să fie „înghesuite". Dar 
gospodarul bun își face socotelile la 
început și nu la sfîrșit Dacă s-ar fi 
procedat așa, la această dată lucră
rile puteau fi mai avansate. Nu-i tîr- 
ziu totuși ca să se ia măsuri eficiente, 
astfel ca rămînerea In urmă să fie 
recuperată.

Florea CEAUȘESCU

In județul Satu Mare 
s-au însămînțat, pînă 
la 5 octombrie, peste 70 
la sută din cele 51 500 
ha prevăzute a se culti
va cu grîu și secară. A- 
vînd în vedere poziția 
nordică a acestui județ, 
condițiile pedoclimatice 
deosebite este foar
te important ca semă
natul cerealelor . de 
toamnă să se încadre
ze în limitele timpului 
optim. „Ne-am dat 
seama că în coopera
tivele agricole există 
posibilități pentru ur
gentarea insămînțări- 
lor, ne spune tov. ing. 
Nicolae Babici, direc
torul Direcției agrico
le. Folosind mai bine 
forța de muncă și baza 
tehnică, vom putea ter
mina aceste lucrări cu 
mult înainte de terme
nul limită stabilit la 
consfătuirea griului".

In favoarea acestei 
afirmații pledează vi
teza zilnică de lucru, 
care este cu peste 500 
hectare mai mare de
cît cea planificată. Me
rită consemnat, ca un 
fapt pozitiv, felul în 
care se desfășoară anul 
acesta campania însă- 
mințării cerealelor de 
toamnă în Țara Oașu
lui. Țăranii coopera
tori de pe aceste pla
iuri au încheiat aproa
pe în întregime, la 5 
octombrie, însămînța- 
tul griului și al secarei. 
Adică, această lucrare 
s-a terminat mai de
vreme cu o lună și zece

zile, decît în anii an
teriori.

Cele constatate pe te
ren dovedesc însă că 
nu în toate cooperati
vele agricole preocupa
rea pentru grăbirea se
mănatului este însoțită 
de grija pentru efec
tuarea unor lucrări de 
calitate superioară. 
Străbatem una din tar
lalele însămînțate cu 
grîu ale cooperativei a- 
gricole Moftinu Mare. 
Din punct de vedere a- 
grotehnic, pregătirea 
terenului este total ne
corespunzătoare. Bul
gări mari pietrificați, 
denivelări și evident 
greșurile la semănat ce 
apar în astfel de situa
ții. Un aspect identic îl 
întîlnim Ia cooperativa 
agricolă Pișcari. 
se seamănă 
bine zis se 
ză o însămințafe, 
oarece brăzdarele 
mănătorii lăsau 
bele de grîu mai mult 
la suprafață, pripite 
bulgări, decît în adinci- 
mea optimă de 10 cm. 
pentru care era regla
tă. Acest lucru nu sur
prinde deoarece ni
meni din conducerea 
cooperativei nu se afla 
să supravegheze des
fășurarea lucrării. Atît 
inginerul, cît și preșe
dintele (de ce oare a- 
mîndoi) erau plecați 
pentru întocmirea u- 
nor balanțe. „Faptul că 
mai sînt terenuri pre
gătite necorespunzător 
— ne spune ing. Gavril 
Roșu, directorul între-

Aici 
sau mai 

mimea- 
de- 
se- 

boa-

prinderii de mecaniza
re Moftinu Mare, se da- 
torește concepției unor 
specialiști din coopera
tive, care, dintr-o eco
nomie prost înțeleasă, 
renunță la efectuarea 
întregului complex de 
lucrări pentru pregăti
rea superioară a tere
nului. Este vorba prin
tre altele și de coope
rativele Doba, Bogîș și 
Domănești". Pentru ne- 
executarea întregului 
complex de lucrări, 
cei vinovați trebuie 
trași . la răspundere. 
Dar cine răspunde în 
fond de calitatea lucră
rilor ? Inginerul sau 
președintele coopera
tivei. mecanizatorii, 
șefii de secție sau di- 
rertorul întreprinderii 
de mecanizare ? Tov 
Nicolae Babici. direc
torul Direcției agricole, 
este de părere că prin
cipalul răspunzător 
față de calitatea lu
crărilor rămîne ingi- 

> perul. agronom. . Tre
buie adăugat că tu
turor celor ce con
tribuie la desfășurarea 
procesului de produc
ție le revine o răspun
dere egală, deci impli
cit și organelor agrico
le județene.

Calitatea lucrărilor 
este factor esențial al 
mărimii recoltei. Iată 
de ce specialiștii, coo
peratorii și mecaniza
torii trebuie să-i acor
de atenția cuvenită.

Aurel PAPADIUC

de 
Și 

eli- 
s-a 
A- 

lip- 
iude- 

coopera-

O adeverință — știe 
toată lumea — este actul 
cel mai des solicitat de ce
tățean și, ca atare, ar tre
bui să fie și cel mai ușor 
de eliberat. De fapt, lucru
rile stau altfel. Iată, ca 
un exemplu, ce ne scrie 
electricianul Ilie Popa de 
la Combinatul chimic Ișal-< 
nița : „Am alergat patru 
zile — rețineți î patru 
zile 1 — pentru a obține 
o adeverință care-mi era 
necesară la miliție*.

— Eu nu sînt curiera du- 
mitale — i-a spus tovară
șului Popa calculatoarea de 
salarii din secția în care 
lucrează. Mergi la serviciul 
financiar dacă ai nevoie 
de adeverință, 
berează.

Funcționara 
ciar a fost și 
rică •:

— Nu-ți pot 
cerința fără aprobarea șe
fului de serviciu Așteaptă 
dumneata pînă viție.

Dar electricianul avea 
nevoie urgentă de adeve
rință și a insistat.

— Nu înțelegi, omule, nu 
pot merge să-1 deranjez pe 
tovarășul contabil șef nu
mai pentru o hîrtie ca asta!

Omul a bătut patru zile 
la tot felul de uși. a fost 
plimbat din birou în birou, 
fără ca cineva — un func
ționar — să se simtă obli
gat, prin natura serviciului, 
a-i elibera actul de 
avea nevoie.

Am relatat acest caz spre 
a arăta că atitudinea 
rocratică a respectivilor 
funcționari, lipsa lor de so
licitudine au consecințe nu 
numai morale (tracasarea

oamenllor), dar șl mate
riale, datorită sustragerii 
parțiale a acestora din pro
cesul de producție.

Dar situațiile sînt din cele 
mai diferite.

...Gheorghe Rotarlu din 
București e pensionat de 
boală. Medicii i-au reco

Rotariu ? — ne Intîmpină 
funcționara eare a „rezol
vat" scrisoarea, Eugenia 
Schidu. Am mal primit 
vreo două-trei telefoane. 
Crede că lucrăm numai 
pentru el ? î-am trimis ba
nii la timp, să mă lase Tn 
pace I

Acolo se eli-
de la finan- 
mai catego-
elibera ade-

care

bi-

in ziua de 7 octombrie a.c. a a- 
vut loc la Palatul Republicii șe
dința Consiliului de Stat, prezida
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat.

în afară de membrii Consiliului 
de Stat, la ședință au participat, 
ca invitați, miniștri și conducători 
ai altor organe centrale de stat, 
președinți ai unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Naționa
le, reprezentanți ai presei.

Consiliul de Stat a dezbătut ți 
adoptat următoarele decrete : de
cret privind organizarea și func
ționarea Ministerului Industriei 
Metalurgice ; decret privind orga
nizarea și funcționarea Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de 
Mașini; decret privind organizarea 
și funcționarea Ministerului Indus
triei Chimice ; decret privind or
ganizarea și funcționarea Ministe
rului Petrolului; decret privind 
organizarea și funcționarea Minis
terului Transporturilor; decret 
privind organizarea și funcționa
rea Ministerului Poștelor și Tele
comunicațiilor ; decret privind or-

ganizarea și funcționarea Ministe
rului Industriei Ușoare; decret 
privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Minelor ; decret pri
vind organizarea și funcționarea 
Ministerului Energiei Electrice; 
decret privind înființarea, organi
zarea și funcționarea Ministerului 
Construcțiilor Industriale; decret 
privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Ministerului Indus
triei Materialelor de Construcții; 
decret privind organizarea și func
ționarea Ministerului Industriei 
Lemnului; decret privind organi
zarea și funcționarea Ministerului 
Industriei Alimentare ; decret pri
vind organizarea și funcționarea 
Ministerului Comerțului Exterior ; 
decret privind organizarea și func
ționarea Ministerului Justiției; de
cret pentru stabilirea unor măsuri 
privind îndrumarea, coordonarea și 
controlul în domeniul construcții
lor, arhitecturii și sistematizării.

De asemenea, Consiliul de Stat 
a adoptat următoarele decrete : de
cret privind regimul de pază a 
frontierei de stat a Republicii So-

Locul specialistului

cialiste România ; decret pentru 
modificarea Decretului nr. 221 din 
1 iulie 1960 cu privire la execu
tarea silită împotriva persoanelor 
fizice a plății impozitelor și a ta
xelor neachitate în termen și a 
creanțelor bănești ale organizații
lor socialiste, precum și cu privi
re la executarea confiscării; de
cret pentru modificarea unor dis
poziții din Codul de procedură ci
vilă și din Decretul nr. 779 din 8 
octombrie 1966 pentru modificarea 
unor dispoziții legale privitoare la 
divorț ; decret privind modificarea 
Decretului nr. 281/1954 pentru or
ganizarea și exercitarea avocaturii.

A fost ratificat Acordul de co
laborare culturală și științifică în
tre guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii O- 
rientale Uruguay.

Toate dpcretele adoptate au fost 
în prealabil examinate și avizate 
favorabil de comisiile permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

In continuare, Consiliul de Stat 
a rezolvat probleme curente.

în miezul producției,
acolo unde o cer interesele societății !

Petrolist „de birou"? Nu
Terenul afirmării
sondele si rafinăriile!

5
Consider că pentru dezvoltarea 

noastră economică și socială este de 
o deosebită importanță aprecierea 
formulată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al X-lea al 
partidului : „Trebuie să înțelegem o 
dată pentru totdeauna că nu in 
birou, nu cu hirtiile trebuie să mun
cim, ci în unitățile de producție, în 
institutele de cercetări, în școli". 
Efectiv. în actnaluF stadiu al con
strucției socialiste, in condițiile soli
citărilor pe care le implică progra
mul amplu de progres multilateral 
elaborat de Congres, se impune ca o 
necesitate imperioasă cerința ca spe
cialiștii să ocupe locul potrivit în 
mecanismul economiei naționale,

Ing. Ion M. NICOLAE
adjunct al ministrului petrolului

să-și dedice toate forțele, cunoștin
țele și experiența profesională acti
vității nemijlocit-productive, cer
cetării 
ție, să 
creația 
rituale.

Pentru formarea cadrelor cu pre
gătire superioară, pentru instruirea

științifice legate de produc- 
particițe în mod direct la 
bunurilor rr teriale și spi-

a primit pe ziariștii olandezi

lor în școli și facultăți statul facs 
mari cheltuieli. Mulți dintre ei mun
cesc acolo unde economia națională 
are nevoie. Concomitent, Insă, da
torită unor deficiențe în activitatea 
ministerelor și organelor economice 
centrale, a întreprinderilor și in
stituțiilor, un număr apreciabil de 
astfel de cadre a fost repartizat ne
rațional, iar altele și-au schimbat 
nejustificat locul de muncă, au tre
cut în activități pur • funcționărești 
sau cu alt profil decît specialitatea 
lor, ori chiar inferioare ca pregă
tire, irosindu-se astfel atît forțele 
și capacitatea proprie, cît și inves
tiția socială făcută pentru speciali
zare. Tn timp ce în unele fabrici și 
uzine, îndeosebi din județele perife
rice și din cele în care se realizează 
o dezvoltare industrială mai accen
tuată, se resimte lipsa acută a ingi
nerilor și tehnicienilor — în mi
nistere, in alte instituții centrale și 
locale s-au concentrat mii de specia
liști al căror aport la creația ma
terială, la îndeplinirea marilor sar
cini ale . construcției socialiste est» 
insignifiant.

Fenomenul acesta se face 
și în industria petrolieră. Tn 
tul central a] ministerului 
sute și sute de salariați — 
care foarte mulți specialiști
înaltă calificare si experiență profe
sională — grupați în direcții și ofi
cii funcționale. în direcții generale 
economice organizate pe profil de 
activitate. Direcțiile generate eco
nomice au avut în subordinea lor 
întreprinderi cu gestiuni economice 
proprii, iar în sectorul de foraj-ex- 
tracție au funcționat, în plus, unități 
cu o largă gospodărire socialistă, 
pentru forajul sondelor și extracția 
țițeiului Pe verticala sistemului de 
conducere din ramura noastră au e- 
xistat astfel, pînă aedm, pînă la pa
tru verigi care — pe lingă concen
trarea unor cadre de specialiști spre 
„vîrful" piramidei acestui sistem, de-

simțit 
apara- 

existau 
printre 
cu o

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit marți dimineața pe ziariș
tii olandezi Herman Sandberg, re- 
dactor-șef al ziarului „Het Parool“, 
și Jerome Heldring, redactor-șef al 
ziarului „Niuewe Rotterdamse Cou- 
rant“, care ne vizitează țara la in
vitația Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială, în cadrul căreia 
au fost abordate probleme în le
gătură cu relațiile româno-olande- 
ze, precum și cu apropiata vizită 
oficială în țara noastră a președin
telui Consiliului de Miniștri al O- 
landei, P.J.S. de Jong, și a minis
trului afacerilor externe, J.M.A.H. 
Luns.

(Agerpres) (Continuare în pag. a V-a)
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monstrează (păcat să aceas
tă demonstrație n-a făcut-o 
și subalternei sale I), că 
funcționara ar fi putut — 
printr-o operație financiară 
simplă — să trimită banii 
solicitantului mult mai de
vreme. De Ge n-a făcut-o. 
e limpede t ea îl privește

ESTE INVESTIT
OMUL DE LA GHIȘEU CU 
PUTERI DISCREȚIONARE" ?

mandat să schimbe mediul 
pentru trei luni într-o scri
soare pe care a adresat-o 
Oficiului de ocrotire socială 
al sectorului 1 încă din 23 
iulie, el a cerut acestei in- 
stituții să-i trimită pensia 
în județul Botoșani Acest 
om bolnav a primit drep
turile bănești ce i se cove; 
neau abia după o lună și 
c-îteva zile de la data nor
mală a încasării pensiilor !

— Ce tot reclamă acest

Nu poți să nu rămti stu
pefiat de mentalitatea aces
tei funcționare. Ce în
seamnă „la timp*, dacă 
pensionarul a primit banii 
după 35 de zile ?

- Eu n-am făcut nici o 
ilegalitate - susține func
ționara Am 
strucțiunile

Tovarășul 
nea, director

. recția ocrotirii sociale 
Ministerul Muncii, ne de-

respectat în-

Felician Cor- 
adjunct la Di- 

din

pe cetățean ea pe un „o- 
biect" de care dispune du
pă bunul plac : „I-aro tri
mis banii, să mă lase în 
pace I'

Asistăm. In unele locuri, 
la manifestarea ..puterii 
discreționare" a omului de 
la ghișeu într-un mod atît 
de grosolan de abuziv în- 
cît sfidează cele mai ele
mentare norme de etică 
profesională, de legalitate 
în ultimă instanță. Aceste

locuri sînt — tn ciuda lo
gicii — exact acelea pe 
care publicul le solicită 
mai mult, in care lucrează 
funcționari „specializați" pe 
servicii — sistematizare, 
gospodărie comunală, spa
țiu locativ, construcții și 
fond locativ, notariate, ar
hive eta.

„Tovarășe redactor — ne 
scrie Valeriu Croitorescu, 
din Craiova — am doi co
pii : un băiat de doi ani. 
pe care l-am trimis, din 
lipsă de spațiu, la' Suceava 
și o fetiță de 10 luni, care 
stă cu mine și cu soția, 
într-o cameră neterminată, 
în casa pe care o avem în 
construcție prin întreprin
derea de construcții fond 
locativ Craiova și pe care 
această întreprindere nu 
mî-o mal termină

Oprim aici scrisoarea 
pentru că. în esență, e 
vorba tot despre un sfinx 
al birocrației care ..nu vede 
nu aude nimic" Pe nu
mele lui adevărat acest 
sfinx se numește Mihai 
Crăciunescu E șeful birou
lui devize al sus-amintitei 
întreprinderi si. din luna 
martie și pînă acum, a 
plimbat de zeci de ori pe 
drumuri pe Valeriu Croi
torescu și pe 
spunîndu-1e • 
nistâți acasă 
oamenii să se 
cru* Asa le-n 
lie. așa le-n 
așa le.a spus în iunie 
în iulie pînă rind. exaspe-

Constantin PRIESCU

soția sa. tot 
..Mergeți li- 
Mîîne trimit 
amice de lu- 
spns în anrî- 

spus țn mai. 
și

(Continuare in pag. a II-a)

FUNCȚIA REALĂ A ȘTIINȚELOR SOCIALE: pros
pectarea fenomenelor și contribuția concretă la 

soluționarea problemelor dezvoltării societății

Telegrame
Excelenței Sale

Domnului HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției al Republicii Algeriene 

Democratice și Populare
Am aflat cu profundă tristețe despre pagubele provocate de calami

tățile naturale care s-au abătut asupra Algeriei.
în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu per

sonal, adresez Excelenței Voastre, poporului algerian și familiilor sinis
trate, profunda noastră compasiune în aceste momente dificile.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc pentru mesajul de felicitare pe care mi l-ați trimis cu 

prilejul numirii mele în funcția de prim-ministru al Republicii Ghana.
Sper în mod sincer că relațiile dintre cele două țări ale noastre se 

vor întări în continuare în perioada mandatului meu de prim-ministru 
al Republicii Ghana.

Dr. A. K. A. BUS1A
Prim-ministru al Republicii Ghana
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la bară
șl, în

Multe 
întreprinderi de construcții și 
reparații s-au transformat, în ul
tima vreme, într-o sursă de ve
nituri ilicite pentru elemente ne
cinstite. Este și cazul întreprin-; 
derii de construcții și reparații 
Pantelimon (sectorul 3 din Capi
tală). Timp de un an și jumăta
te, un grup de șase salariați ai 
acestei întreprinderi și-au desfă
șurat nestingheriți „activitatea". 
Materialele însușite și vîndute de 
Victoria Miricescu (principală 
autoare) și Marin Mihale, cu 
sprijinul maiștrilor de șantier 
Aurel Ionescu, Alexa Faifer, 
Vasile Andreescu și loan Cioflan 
(precum și al Gherghinei Ro
man, salariată la Spitalul de a- 
dulți „Pantelimon", și Petre Do- 
bre, șofer la I.T.B.), însumează 
zeci de mii de lei. Cum a fost 
posibilă o asemenea delapidare,, 
fără să se sesizeze nimeni din 
conducerea întreprinderii ? Desi
gur, in procesul public, la care 
vor participa toți salariații, con
ducerea întreprinderii nu va fi
gura printre inculpați. Dar, în 
fața obștei, da ! în sensul a- 
cesta așteptăm și răspunsul. în 
ochii lumii — și nu... de ochii 
lumii.

O realitate neplăcută 
același timp, alarmantă.

De i-ar lua
m coarne

Zilele
Pitești spre București, pe

trecute, din direcția
. I ?o- 

• șeaua din comuna Mătăsaru, a 
trecut un autocamion care trans
porta vite mari. Două dintre 
acestea au căzut pe șosea, ma
șina continuindu-și drumul. 
Una din ele a murit. Cealaltă, 
rănită, a fost dată in grija coo
perativei Mătăsaru. Era de aș
teptat ca, ulterior, cineva să 
vină să-și caute „marfa" pier
dută. Dar nici pomeneală I Zi
lele trec și nimeni nu se plîn- 
ge de pagubă. Vaca paște liniș
tită, așteptindu-șl, în continuare, 
stăpînul. E-n firea ei s-o facă. 
Dar pe dumnealor, care au pier
dut-o, nu-i „paște" nimeni 
nimic ?

Și

La „Băieții 
veseli"

mai, Ins- 
județului 

la bufetul 
Ploiești,

La începutul lunii 
pecția comercială a 
Prahova constata că 
„Băieții veseli" din 
băuturile se diluează cu apă. 
„Băieților" li s-au întocmit do
sare penale, care au fost înain
tate procuraturii. La cîtva timp 
insă, s-a constatat că aceiași 
oameni au introdus în vînzare, 
în mod fraudulos, 50 de sticle 
de coniac. La scurtă vreme 
„băieții veseli" sînt prinși în 
flagrant delict cu un alt.matra- 
pazlîc : vindeau preparate din 
carne alterată. Din nou dosarul 
la procuratură. Dar spre in
dignarea generală, responsa
bilul localului (Ene Stingă) cu 
ceilalți vinovați se aflau tot 
la... vadul afacerilor. Observați 
cită perseverență, la T.A.P.L. 
Ploiești, pentru a-1 menține în 
posturi pe acești indivizi ne
cinstiți. Pînă la urmă, cu mari 
insistențe din partea inspecției 
comerciale, i s-a desfăcut con
tractul de muncă responsabilu
lui. Cu ceilalți, însă, măsurile 
sînt... diluate. Ca băuturile 
care le vindeau.

Un lot de marfă este gata 
de expediție spre depozite 
sau magazine. Produsele ce-] 
formează poartă inscripția 
„C.T.C." — controlul teh
nic de calitate. Aceste trei 
litere constituie garanția o- 
ferită de fabrică în privința 
calității. De cele mai multe 
ori, cele trei litere sînt o 
garanție reală. Dar comer
țul, datorită marii sale res
ponsabilități față de publi
cul cumpărător, și-a luat 
propriile sale măsuri de 
apărare împotriva oricăror 
tentative de încălcare a 
normelor de calitate sta
bilite prin lege. De aceea, 
lotul nu părăsește încă în
treprinderea. Reprezentan
tul comerțului, acreditat pe 
lîngă fabrica respectivă, 
face mai întîi recepția lo
tului și își dă, dacă crede 
de cuviință, avizul favora
bil. Est° prima „sită" din- 
tr-o întreagă rețea Insti
tuită de comerț cu meni
rea de a împiedica pătrun
derea în magazine, la cum
părător, a produselor neco
respunzătoare din punct de 
vedere calitativ.

Evident, în această primă 
„sită" se opresc unele din 
produsele defecte. Dar des
tul de multe trec încă ne
observate, ajungînd să fie 
interceptate abia în bazele 
comerciale. De aceea, me
rită să fie puse în dis
cuție competența cu care 
se face această operație, 
spiritul de răspundere al 
recepțîonerilor din fabrică, 
în 1968, mărfuri în valoare 
de peste 200 milioane lei 
s-au întors la fabricile pro
ducătoare nu pentru vicii 
ascunse, ci din cauza unor 
defecte foarte vizibile. Cum 
își justifică activitatea re- 
cepționerii de la „Clujana". 
de pildă, întreprindere că
reia bazele comerciale i-au 
trimis înanoi, numai în tri
mestrul TT al acestui an, 
încălțăminte în valoare de 
aproape 5 milioane lei ? Sau 
cei de la Fabrica de con
fecții Focșani, care au lăsat 
să plece spre magazine. în 
aceeași perioadă. 4 388 de 
costume și pantaloni1 negli
jent lucrați ? Se mai pot 
da încă numeroase exem
ple de acest fel. care de
monstrează că prima „sită" 
are ochiurile atît de mari 
ineît se poate pune între
barea la ce mai folosește.

Care sînt cauzele lipsei 
de eficiență a acestei prime 
verigi a recepției comer
țului ? „Recepționerii din 
fabrici sînt. de obicei, niște 
tineri slab calificați, care 
nu sesizează decît defectele 
elementare, prea vizibile 
ale produsului — ne spu
nea un specialist din direc
ția tehnică a M.l.U Pentru 
a-i mulțumi este suficient 
ca obiectul să nu fie rupt 
sau pătat"

Reprezentanții direcției 
generale de resort din 
M.C.I. nu sînt nici ei mul
țumiți de efectul muncii 
celor cîtorva sute de recep- 
ționeri Tovarășul Corneliu 
Opincaru, director genera) 
adjunct, ne spunea : „Nu 
înțeleg de ce este nevoie 
de „omni cu ștampila" cum 
i se mai spune, de vreme 
ce activitatea lui se reduce, 
de cele mai multe ori. la 
aplicarea pe facturi a in
scripției „Recepționat" <i- 
neori cu ochii închiși, pen
tru a se face agreabil con

ducerii fabricii ? Cred că 
ar fi mai potrivit dacă în
treprinderea producătoare 
ar răspunde pe deplin de 
calitatea , propriilor pro
duse".

Nu vrem să tragem noi 
concluzia. Oricum, este evi
dent că acest eșalon, așa 
cum s-a dovedit în practică, 
nu-și justifică existența.

Mergînd mai departe pe 
drumul parcurs de mărfuri, 
ajungem la compartimen
tele de calitate ale între
prinderilor comerțului cu 
ridicata. Aflîndu-se la dis-

be, care înlesnesa pătrun
derea în rețea a produse
lor defecte.

Din păcate, îngăduința 
manifestată de organele de 
recepție ale comerțului își 
primește o „replică" simi
lară în fabrică. în contro
lul tehnic de calitate al in
dustriei ușoare sînt cu
prinși circa 4 000 de ingi
neri sau alte cadre de spe
cialitate, o supranumeroasă 
armată cu misiunea să îm
piedice orice încercare de 
compromitere a mărcii fa
bricii cu mărfuri de caii-

controlului
are ochiuri 

prea largi... 
® în fabrici — un eșalon care nu-și Jus
tifică existența © Adevărata recepție de 
calitate o face... cumpărătorul ? © Lipsa 
de promptitudine la semnalele critice ale 
pieței © Unele concluzii în atenția M.l.U. 

și M.C.I.

tanță mal mare de direc
torii fabricilor, de expli
cațiile și argumentele lor, 
salariații care lucrează în 
aceste compartimente sînt 
mai puțin indulgenți față 
de defecte. Dar nici din 
cale-afară de exigenți. Ei 
sînt legați, prin modul de 
retribuție, de îndeplinirea 
de către întreprindere a 
planului. Dacă „taie-n car
ne vie" — mai precis în 
defecte — ce se întîmplă 
cu planul ? Și astfel, din 
treaptă-n treaptă, ■ marfa 
defectă ajunge uneori în 
mîna cumpărătorului.

Dar, la acest nivel, exa
menul la care este supus 
produsul este neiertător : 
cel căruia îi este necesar 
nu-I va cumpăra decît dacă 
este fără cusur. Fără să 
vrem, ajungem astfel la în
trebarea : este normal ca 
adevărata recepție de cali
tate să o facă cumpărăto
rul, în condițiile în care 
atîtea sute de salariați ai 
comerțului sînt plătiți toc
mai pentru această treabă ? 
Este limpede că sistemul 
de recepție al comerțului 
nu se manifestă ca o ba
rieră de netrecut, ca un 
apărător ferm al interese
lor publicului consumator | 
el prezintă unele verigi sla-

tate slabă. Ei se află la ca
pătul benzii de lucru cu 
obligația de a examina, nu 
prin sondaj, ci bucată cu 
bucată, produsele pe care 
imprimă ștampila „C.T.C.". 
Cu toate acestea, după cum 
se poate constata, produ
sele defecte își croiesc 
drum. Cum? Foarte sim
plu : atenția controlorilor 
„ațipește" din cînd în 
cînd ! ca salariați ai fa
bricii respective ei au, 
în primul rînd, interesul 
ca planul să se realizeze 
Zelul lor ar putea pune 
hețe-n roate, ar provoca 
întîrzieri etc., fapte pe care, 
uneori, directorii nu sînt 
dispuși să le tolereze... Pe 
de altă parte, în cazul ne- 
îndeplinirii planului, cîști- 
gul controlorului va fi și el 
diminuat Și astfel, pe pri
mul plan ajung Interesele 
întreprinderii producătoa
re, interesele personale ale 
controlorilor și recepțione- 
rilor. Cît privește intere
sele cumpărătorului, care 
se află la capătul acestui 
lanț și pentru care unii 
produc și alții vînd, ele de
cad uneori pe ultimul plan. 
Este o ciudată inversare de 
raporturi și noțiuni, con
trară normelor etice șl pro
fesionale totodată.

Ne-am Interesat ce s-ar 
putea face pentru așezarea 
piramidei pe baza ei fi
rească ? Preocupări în a- 
cest sens există, s-au for
mulat unele propuneri. 
Bunăoară, am reținut ca 
interesantă opinia tovară
șului ing. Gh. Leuchter, șe
ful serviciului C.T.C., stan
darde, creație din M.l.U,. 
„In prezent — ne spunea 
dînsul — există un ordin 
al ministrului care dă in
dicații cu pretenții genera
lizatoare. Orice fabrică ar 
trebui să aibă dreptul de 
a-și organiza controlul teh
nic de calitate potrivit con
dițiilor sale concrete, gra
dului de calificare al ca
drelor, nivelului de dotare 
etc. Aș mai adăuga că le
gislația reglementînd aces
te probleme conține ele
mente care nu mai sînt ac
tuale : după părerea mea, 
ea ar trebui să fie revăzută 
și adaptată cerințelor mo
derne. In felul acesta, o 
dată cu acordarea de com
petențe lărgite întreprinde
rilor, sporește răspunderea 
lor față de beneficiari și va 
putea fi depășit stadiul în
registrării platonice a re- 
clamațiilor primite de la 
cetățeni, al luării unor mă
suri cu caracter îngust"

Tntr-adevăr. în sfera ca
lității bunurilor produse de 
industria ușoară mai gu
vernează încă metode în
vechite si ineficiente, inca
pabile să răspundă prompt 
la semnalele critice ale pie
ței. Sistemul de comuni
cație între cele două de
partamente — M.l.U. șl 
M.C.I. — este îmbătrînit, 
greoi : trimestrial, comer
țul întocmește o situație a 
respingerilor pe temeiul ca
lității ; aceea privitoare la 
trimestrul I , de exemplu, 
ajunge la serviciul de re
sort din M.l.U. la 20 apri
lie : sînt informați direc
torii generali ai direcțiilor 
industriale, sînt convocat! 
șefii serviciilor C.T.C. din 
fabrici, se iau măsuri orga
nizatorice și administrati
ve ; dar după atîta vreme 
de la producerea faptelor 
încriminate, toate aceste 
măsuri nu mai au eficiența 
cuvenită.

Așa cum se desprinde din 
constatările noastre, cît și 
din părerile consemnate, 
conducerile celor două mi
nistere — M.l.U. și M.C.I. 
— trebuie să reflecteze cu 
seriozitate la mai buna or
ganizare a propriilor ors”>- 
nisme de prevenire a pă
trunderii în rețeaua comer
cială a nroduselor defecte, 
în simplificarea mifînacelnr 
de comunicație între ele. 
In repunerea în drepturi a 
stipulațiilor privind calita
tea pe care Ie cuprind con
tractele economice încheia
te între Industrie și comerț 
șl. în general, la reevalua
rea acestor contracte ca 
principale instrumente de 
lucru între cei doi parte
neri. Pe de altă parte, se 
simte nevoia revizuirii. în 
unele cazuri, a criteriilor 
înseși de apreciere a cali
tății. în prezent atît de e- 
lastice înalt- fiecare le .in
terpretează cum îi convine 
și. de multe ori. nu în in
teresul economiei naționale 
și al publicului cumpără
tor.

Rodica ȘERBAN

FIE

pe

Medicinală
și nu prea

Dată fiind așezarea satului 
Buda din județul Iași, la mar
ginea unei întinse păduri, pră
vălia lui sătească a reușit să a- 
chiziționeze mari cantități de 
plante medicinale (floare de tei, 
măceș, păducel ele.). Dar ce fo
los ? Conducerea cooperativei de 
consum din Lungani — de care 
aparține prăvălia din Buda — și 
mai ales „Plafar" Roman tără
gănează la nesfirșit cererea de 
a ridica aceste plante medicina
le.,, In momentul de față la pră
vălia din Buda sînt 500 kg plan
te medicinale, care se deprecia- 
ză datorită condițiilor neprielni
ce de păstrare. O jumătate de 
tonă ! Oare neglijența dumnea
lor „cîntărește" mai puțin ? A- 
duceți bascula. Să fie pe drep
tate.

Tot cu pește
In scopul ocrotirii fondului 

piscicol, legislația in vigoare in
terzice practicarea pescuitului 
sportiv în iazurile destinate 
creșterii peștelui pentru a fi li
vrat populației. Cu toate acestea, 
pescuitul,, sportiv" in iazuri ia 
proporții. Cu sprijinul conduce
rilor acestor unități care acordă, 
cu ușurință, învoiri diverșilor 
solicitanți. Este situația celor 
două iazuri din comuna Butea, 
aparținînd I.A.S. Tîrgu-Frumos. 
Numai că de data aceasta, in 
urma unui control efectuat de 
Inspectoratul piscicol Iași, con
ducerea întreprindem in cauză 
a fost amendată cu 2 000 de lei 
pentru acordarea de permisiuni 
ilegale. Cum s-ar spune, dum
nealor au picat in... plasă. Ce 
se întîmplă însă la celelalte ia
zuri ? Nu repetați „operația" ? 
Cine știe, poate „mușcă" și al
ții. ~. Și se lecuiesc.

Rubricâ redactată de >
Ștefan ZIDAR1TA 

Gheorqhe POPESCU 
cu sprijinul corespondenților 
Scînteii

ADRESE UTILE PE AGENDA 
TURISTULUI

E toamnă, anotimpul culesului 
viilor și fructelor din livezi. Drume
țiile au acum un farmec deosebit. 
Pentru deservirea turiștilor coopera
ția de consum dispune de o rețea 
specializată de restaurante, braserii, 
bufete, cofetării, patiserii, precum și 
de unități de cazare : hanuri, mote
luri, cabane-, campinguri cu căsuțe. 
Iată cîteva adrese utile celor inte
resați.

ÎN JUDEȚUL GALAȚI, la inter
secția șoselelor ce leagă orașul Ga
lați de Tîrgu Bujor — în comuna 
FOLTEȘTI — vă așteaptă HANUL 
DE LA RĂSCRUCE, o construcție 
realizată în stilul hanurilor moldo
venești, placată cu piatră de riu, 
cu uși și ferestre ogivale, cu prid
voare și cerdac ornamentate artistic. 
Totul reconstituie aici, într-o vizi
une modernă, atmosfera hanurilor 
de odinioară. Cameiele sînt confor
tabile, iar bucătăria oferă renumite 
mîncăruri moldovenești și vinuri din 
podgoriile gălătene. De aici se des
chide o privire panoramică asupra 
frumoasei lunci a Prutului.

ÎN ORAȘUL HAȚEG, care re
prezintă un agreabil punct turistic, 
se află hanul BUCURA, unitate nou 
construită, oferind condiții de con
fort și delicioase preparate cu spe
cific local. Dar Hațegul este inte
resant și prin împrejurimile sale. în 
pădurea Slivuț, din apropiere, este o 
rezervație naturală de zimbri; șo
seaua spre Caransebeș duce Ia fosta 
capitală a Daciei romane — Sarmi- 
segetuza, iar de aici, pe valea Rîu- 
lui Mare, se ajunge în munții Rete
zat. Pe șoseaua spre Caransebeș, în 
vecinătatea urmelor orașului antic 
Colonia Ulpia Traiana Augusta Da
cica, a fost amenajat un camping, 
iar bufetul „ULPIA TRAIANA" din 
SARMISEGETUZA este în perma
nență aprovizionat cu un sortiment 
variat de preparate culinare.

PE ȘOSEAUA TIMIȘOARA- 
MORAVIȚA, la circa 12 km de Ti
mișoara, Ia Șag, într-un cadru natu
ral atrăgător din apropierea rîului 
Timiș, se află CAMPINGUL ȘI 
RESTAURANTUL CU SPECIFIC 
BĂNĂȚEAN „TIMIȘ". Turistul va 
găsi aici specialități culinare ale re
numitei bucătării bănățene, vinuri 
din podgoriile Recaș, Buziaș și Tirol.

ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ, pe 
dealul Huța, pe șoseaua Satu-Mare- 
Negrești, în vecinătatea platoului pe 
care se desfășoară în fiecare an 
„Sîmbra Oilor", sînt amplasate 
CAMPINGUL ȘI HANUL „SÎM
BRA OILOR", cu un restaurant cu 
specific tradițional oșenesc.

Iată și alte date utile turiștilor, 
privitoare la noile unități de cazare 
și deservire ale cooperației de con
sum.

PE ȘOSEAUA BUCUREȘT1-PI- 
TEȘTI, la km 22,5 funcționează noul 
restaurant „VLĂSIA", iar la km 60 
— CAMPINGUL ȘI BRASERIA 
MĂTĂSARU.

LA CIRCA 8 KM DE PITEȘTI, 
spre Rîmnicu Vîlcea — BUFETUL 
ȘI CAMPINGUL VALEA URSU
LUI, iar la circa 25 km de Rîmnicu 
Vîlcea, pe Valea Oltului, spre Sibiu, 
CAMPINGUL ȘI BUFETUL LO- 
TRIȘOR.

CAMPINGUL ȘI BUFETUL 
FÎNTÎNIȚA HAIDUCULUI se află 
la 8 km de Avrig, spre Sibiu, într-o 
poieniță, iar la circa 10 km de Alba 
Iulia, spre Aiud, în vecinătatea cam
pingului Sîntimbru, este situată 
crama cu același nume.

RESTAURANTUL ROMANEȘTI, 
de la km 50, pe șoseaua București- 
Ploiești, oferă preparate culinare de 
bună calitate și vinuri de Valea Că
lugărească.
In fotografie: Noul han BUCURA.
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DAR NU
Piese noi

aprovizionării

Pe rampele gărilor din Capitală 
au început să sosească vagoanele 
cu combustibilul atît de mult aș
teptat de cetățeni. S-ar părea, deci, 
că lemnele și cărbunii se vor dis
tribui cu operativitate depozitelor. 
Iată însă că vagoanele cu material 
lemnos stau încremenite zile la 
rînd. uneori chiar săptămîni, pe 
toate rampele Bucureștiului : sîm- 
bătă, în gara Obor — 81 de vagoa
ne, în gara Progresul — 32 de va
goane, la Herăstrău, Pantelimon, 
Chitila — alte sute de vagoane. 
Potrivit informațiilor de care dis
punem, numai în gara Obor in
tră zilnic 100 de vagoane cu com
bustibil, dar 70—80 rămîn în loca
ție. în luna septembrie au fost blo
cate astfel 795 de vagoane, pentru 
care s-au plătit 322 930 lei locații. 
Motivul ? Nu s-au asigurat din 
timp muncitorii descărcători, iar 
întreprinderea „Combustibilul* 
(director Zamfir Ion) s-a trezit la 
realitate abia zilele trecute, cînd 
la fiecare depozit s-au adunat mii 
de restanțe, încasîndu-se sume im
portante de la cetățeni, cărora nu 
li s-a livrat combustibilul respec
tiv.

Cu ce s-au ocupat conducătorii 
acestei întreprinderi atîta amar de 
vreme dacă n-au fost capabili să-și 
asigure forțele necesare desfacerii 
normale a combustibilului ? Poate 
că într-o astfel de situație consiliul 
popular municipal, conducerea mi
nisterului trebuiau să-l oblige 
pe directorul Întreprinderii să 
iasă, în . fruntea armatei de func
ționari (120 numai în centrală), la 
descărcatul lemnelor? Consecin
țele proastei organizări trebuie să 
le suporte cei vinovați, nu cetă
țenii.

Am 
zile, 
vizita
bustibilul 
ne încredințează că „s-au luat mă
suri*. Printre altele, s-a apelat la 
ajutorul organizațiilor prestatoare 
de servicii. De la Direcția gene
rală de resort din M.C.I.. care di
rijează aprovizionarea cu lemne, 
ni se confirmă același lucru. Foarte 
bine, numai să nu fie foc... de 
paie. Consumatorii din București 
așteaptă ca. în sfîrșit. organizația 
comercială „Combustibilul" să se 
dovedească o întreprindere cu res
pect față de consumatori.

fost, informați că, de două 
stimulați probabil și de 

fotoreporterilor noștri, „Corp
se mișcă. Directorul ei

Noi produse ale fabricii „VIITORUL"
Jucării, bunuri de larg con

sum, folii din polietilenă, rafie 
sintetică — iată cîteva din 
cele peste 600 de sortimente 
care se realizează în prezent 
la fabrica „Viitorul* din Ora
dea. în nomenclatorul ei de 
produse sînt incluse, printre 
altele, 26 de sortimente de ar
ticole tehnice, 105 sortimente 
de menaj, 71 jucării, precum

și zeci de sortimente de perii, 
bidinele, pensule și o mare di
versitate de ambalaje din ma
teriale plaslice.

O creștere mai amplă va în
registra aici în curînd prelu
crarea poliolefinelor șl a 
altor mase plastice superioare 
ce vor fi produse în țară. Pa
ralel se va dezvolta sectorul 
de articole de menaj, de uz 
casnic, de bună calitate.

@ Ei ® B @
(Urmare din pag. I)

rați de atîta tracasare, s-au adresat 
conducerii întreprinderii, pentru 
a-și retrage actele și banii. Ce cre
deți că au aflat ?, Actele lor nicj mă
car nu fuseseră înregistrate : zăceau 
de luni de zile în biroul acestui 
„funcționar" public, care și-a în
casat liniștit leafa — nemeritată prin 
asemenea atitudini I

— De ce tolerați asemenea acte 
grave de indisciplină în serviciu ?

— E de vină și omul nostru — ex
plică Nicolae Strîmbeanu, șeful sec
ției prestații — dar e de vină și ce
tățeanul. De ce n-a venit la mine 
să-mj spună ? De ce nu s-a mai in
teresat de lucrare după ce a de
pus-o la Crăciunescu ?

Asta-i culmea I După ce un func
ționar incorect își permite — cu ce 
drept. ? — să plimbe pe drumuri, luni 
de-a rîndul, un cetățean care a ono
rat anticipat întreprinderii suma de 
zece mij de lei. șeful ierarhic al a- 
cestui funcționar nu găsește cu cale 
să facă altceva decît să-1 l ia în 
brațe pe acest „îngeraș nevinovat". 
Ați observat prin cîți de ce a tre
cut la ofensivă împotriva cetățeanu
lui — și nu a propriului funcționar 
— superiorul chemat să facă drep
tate, să-l sancționeze pe subalternul 
care nu-și face datoria. Să ne mai 
mirăm de ce există 'funcționari care 
nu respectă cetățeanul, care calcă în 
picioare normele de serviciu, care 
promovează în relațiile cu publicul 
legea bunului plac? De asemenea 
funcționari — șt ei nu sînt puțini — 
serviciile administrative, instituțiile 
care lucrează cu publicul, ar trebui 
să se debaraseze cît mai curînd !

Ne oprim, pentru moment, aici cu 
exemplificările spre s încerca să In
vestigăm psihologia mentalitatea a- 
cestnr oameni Mai întîi o cons
tatare : în toate cele trei cazuri 
funcționarii nu au fost trași la răs
pundere de nimeni pentru că nu 
l-au servit la timp pe cetățean 
pentru că l-au purtat pe drumuri, 
pentru că i-au făcut tot felul de și
cane In optica lor — și deci și a su
periorilor lor. din moment ce închid 
ochii în fața faptelor acestor funcțio
nari I — servirea corectă, civilizată 
a cetățeanului nu este încinsă în 
obligațiile de serviciu, iar vinovat e 
cetățeanul pentru că „reclamă", e 
„mofturos", așteaptă să fie servit etc.,

Pe rampa depozitului nr. 20, vagoanele stivuite cu lemne și căr
buni așteaptă. Un singur om, evident, nu le poate descărca.

0
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Nici la depozitul din gara Titan lucrurile nu stau mai lune : lem
nele au sosit (iată-le, în vagoane, la 2 pași de depozit). Dar n-au trecut 
încă „pragul" locației.

'o

TRICOTAJE DE SEZON
îmbrăcăminte de sport — 

fulare, pulovere, căciuli — cu 
desene jakard cu diferite 
contexturi care imită lucrul de 
mînă, toate realizate într-o 
gamă variată de culori, iată 
noutățile fabricii „Drapelul 
roșu" din Sibiu — pe care le 
vom găsi în rafturile magazi
nelor de galanterie.

Creatorii fabricii sibiene au 
conceput în acest an cîteva 
zeci de modele noi de trico
taje pentru femei și copii. De 
reținut că majoritatea acestora 
au și intrat în fabricație încă 
din primul semestru al anului. 
Este vorba de modele noi de 
tricotaje din P.N.A. și lînă.

etc. Cum și pe ce bază a apărut 
această mentalitate ?

— Problema — e de părere Hono- 
rina Cazacu, cercetător principal la 
Centrul de sociologie al Academiei — 
trebuie privită din două unghiuri : 
a) rădăcinile acestor deprinderi vechi 
au ca sursă mentalitatea de odinioa
ră a „slujbașului de stat", instrument 
al puterii care „stăpînește totul", 
deci și oamenii. Unii din funcționarii 
noștri au preluat, în proporții mai 
mari sau mai reduse, această monta

și datorită faptului că nu s-a 
făcut o raționalizare a muncii 
administrative, nu există o organiza
re strict științifică a aparatului func
ționăresc. Studiile sociologice din di
ferite țări — a conchis interlocutorul 
— pledează pentru această raționali
zare ca un factor de cea mai mare 
importanță pe ..plan social, prin con
secințele pe care le are asupra deser
virii publice și a însăși mentalității 
funcționarilor".

...Psihologia funcționarului care lu-

OMUL
DE LA GHIȘEU

litate. O mentalitate care se traduce, 
pe plan social, prin două atitudini di
ferite — de servilism față de șefi, de 
superiori în general, și de dispreț și 
indiferență față de publicul obișnuit ; 
b) există, de asemenea, anumite con
diții care favorizează c comportare 
neumană a funcționarului față de 
cei care i se adresează Mă gîn- 
desc la faptul că aparatul func
ționăresc a fost umflat în mod nejus
tificat ani de-a rîndul atît în econo
mie cît și în administrație, că s-a 
creat astfel o pletoră de oameni prin 
mîna cărora trebuie să treacă în mod 
obligatoriu orice hîrtie. orice act. A- 
ceasta a favorizat menținerea psiho
logiei că el, funcționarul, este „totul", 
că fără el. tu, cetățean, „nu poți face 
nimic", că în ultimă instanță depinzi 
de el.

Alți specialiști pe care i-am consul
tat. — și în primul rînd prof, dr Hen
ri StaliI, șeful catedrei de sociologie 
a Universității din București - sînt 
de părere că „în raporturile func
ționarului cu publicul și-au făcut 
loc practici și atitudini birocratice

crează cum „îl taie capul" atinge, 
fn unele cazuri, limite de-a drep
tul incredibile. Constantin Sutimanu 
din Craiova a cerut instanțelor ju
decătorești reabilitarea pentru o con
damnare (de un an) suferită cu 13 
ani în urmă. Omul a fost chemat în 
fața instanței — cînd la municipiu, 
cînd la județ — timp de aproape doi 
ani. I s-au cerut acte peste acte. în 
dosar s-au strecurat chiar și unele 
erori și acțiunea i-a fost de două ori 
respinsă Culmea este că în acest an 
— după ce conform noului Cod penai 
era reabilitat de drept — a trebuit 
să se înfățișeze din nou în fața a două 
complete de judecată.

— Cum e posibil ca tocmai în jus
tiție, care veghează la respectarea 
legalității, să se petreacă asemenea 
fapte ?

— Judecătorul Constantin Mocanu. 
prezent în ambele complete de jude
cată — ne explică Dumitru Ciolofan, 
președintele tribunalului județean — 
n-a sesizat la prima înfățișare gre
șeala (n-avea ce să sesizeze : era vor
ba de un articol al Codului penal,

pe care era obligat să-l cunoască — 
n.a.). După ce a observat-o, a corec
tat-o la cea de-a doua înfățișare".

lată ce explicație total detașată 
de „obiect" dă președintele tribuna
lului județean. Nici cel mai mic gest 
de dezaprobare a abuzului — pentru 
că e vorba de un abuz — din partea 
conducătorului acestei instituții. 
Ne-am fi așteptat ca măcar președin
tele tribunalului să-roșească de „mio
pia" subalternului său.

...Cetățeanul face o cerere. El nu 
știe întotdeauna care este modalita
tea cea mai rezonabilă de rezolvare 
a ei. Apare însă absurdă și de neac
ceptat situația în care acest lucru nu-I 
știe — sau se face că nu-1 știe — 
funcționarul căruia îi este adresată. 
Superficialitate, necunoaștere sau in
competența — și ele fac casă bună ou 
activitatea multor funcționari publici 
— sînt departe de a fi o scuză. Elo 
sînt culpe care trebuie imputate atît 
funcționarului în cauză, cît și condu
cătorului instituției care l-a promo
vat și care-1 menține in funcție.

O scurtă concluzie. Relațiile publi
cului cu funcționarul se întîlnesc per
manent în două puncte distincte t 
unul este legat de comportarea func
ționarului față de cetățean — și com
portarea aceasta continuă să lase de 
dorit ! — și altul (indiferent de com
portarea funcționarului) este legat de 
modul practic cum i se rezolvă ce
rerea cu care se adresează instituției 
publice. în ambele cazuri, cel care su
portă consecințele este—după cum am 
văzut — cetățeanul.

Adică tocmai cel pe care funcțio
narul trebuie să-l servească prin 
însăși natura muncii sale, NU CA 
O FAVOARE, NU CA UN GEST 
DE MĂRINIMIE, NU CA O CON
CESIE, ci ca O OBLIGAȚIE pentru 
care este PLĂTII DE SOCIETATE, 
și. ca atare, de ÎNSUȘI CETĂȚEA
NUL ÎN CAUZA. Puteri discrețio
nare nu are la noi nimeni — „pu
terile" oricui sînt delimitate de ca
drul legii, iar practicile abuzive ale 
unor funcționari sînt tocmai cazuri 
de încălcare a legii, a normelor și 
regulamentelor de funcționare a 
serviciilor publice

SS ne fie 
folosim 

a

paradox, 
monarhie 
trăsătură 

a demo- 
NU MA

permis, ca 
să folosim un termen 
pentru a sublinia o 
esențială, fundamentală, 
orației noastre socialiste
RIA SA FUNCȚIONARUL - CI 
MARIA SA CETĂȚEANUL 1
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Raid-anchetâ in cooperative agricole de producție
din județele Prahova și Brașov

In această perioadă, una din princi
palele preocupări ale consiliilor de 
conducere ale cooperativelor agricole 
de producție, ale organelor și organi
zațiilor de partid este ca, paralel cu 
intensiiicarea ritmului lucrărilor de 
sezon, să asigure livrarea integrală a 
tuturor produselor contractate cu sta-

tul. Raidul întreprins în județele Pra
hova și Brașov pune în evidență iap- 
tul că alături de numeroasele coope
rative agricole care își îndeplinesc 
punct cu punct obligațiile asumate prin 
contracte sînt altele în care această 
îndatorire nu este onorată cu prompti
tudine. Este în interesul iiecărei coo-

perative agricole, ai membrilor acesto
ra, ca și al întregii economii naționale, 
sa iie luate măsuri pentru realizarea 
integrală a prevederilor contractuale, 
în scopul îmbunătățirii aprovizionării 
populației și a industriei cu produse 
agroalimentare și al realizării venitu
rilor bănești prevăzute în cooperati
vele agricole.

• Ne-am înțeles, am iscălit - e lege! Nu numai 
semnătura ne obligă, ci și conștiința răspun 
derilor noastre față de stat, față de societate
® Am îndeplinit 
prevederi; este 
® Dacă fiecare

contractul, vom 
și în avantajul 
caută explicații,

da și peste
nostru
datoria cine

9
■

Am fost mal tntîi oaspeții coopera
torilor din comuna Bărcănești-Pra- 
hova. Localitatea este frumoasă, bo
gată, arată ca un oraș în miniatură. 
Discutăm cu Ioniță Pricopie și Toina 
Drăghici — primul, președintele coo
perativei, al doilea, inginer agronom. 
Ne interesăm de recolta de legume 
din acest an, de îndeplinirea contrac
telor. Sîntem informați că în acest 
an au avut amenajate 80 hectare de 
grădină, că' deși timpul 
prea prielnio cooperativa 
rezultate destul de bune, 
din vînzarea legumelor 7 
mate la aproape 2,5 milioane lei, a- 
-''Ică la 40 la sută din veniturile to- 
ule ale cooperativei.

— De angajamentele 
v-ați achitat ? — l-am 
președinte. Omul pare 
de întrebare.

— Cum să nu ne achităm 7 Ne-am 
înțeles, am iscălit — e lege I Respec
tarea contractului este o obligație 
serioasă, de la care nici nu ne trece 
prin minte să ne abatem. Ne obligă 
nu numai semnătura, ci și conștiința 
răspunderilor noastre față de stat, 
față de societate. Pentru asta trebuie 
însă să muncești cu seriozitate, cu 
simțul răspunderii. Tn sectorul legu
micol am organizat, tn așa fel lucru-

nu a fost 
a obținut 
Veniturile 
Sînt est.i-

contractuaie 
întrebat pe 
nemulțumit

rile, încît nu ne-au lipsit pînă acum 
deloc brațele de muncă. Am trans
format grădina într-o sursă de veni
turi sigure. Acolo lucrează numai 
oameni specializați, nu cu ora, și 
după „pofte", ci atît cît e nevoie.

Cuvintele președintelui sînt întări
te din plin de fapte : cooperativa din 
Bărcănești și-a onorat obligațiile a- 
sumale, nu numai la legume, ci la 
absolut toate produsele agroalimen- 
tare, contractate. Este rezultatul fi
resc al hărniciei și seriozității acestor 
oameni. Cooperatorii din Bărcănești 
ne-au vorbit și despre calamități na
turale, despre greutăți, dan, în ace
lași timp, ne-au întărit convingerea 
că nu și-au încrucișat brațele nepu
tincioși. Au muncit zi și noapte, s-au 
zbătut și au ieșit la capăt cu obrazul 
curat și, în plus, cu 2,5 milioane Ici 
cîștig Fiecare legumicultor a fost, 
ca urmare, bine răsplătit, cooperativa 
acordînd prime suplimentare peste 
veniturile obținute la ziua muncă, 
sume care au oscilat între ‘ """ 
6 000 Iei.

La cooperativa din comuna 
din același județ, și în multe alte coo
perative am găsit situații identice cu 
cele descrise mai sus.

Ne-am oprit și la Codlea, lîngă 
Brașov.

I 000 și

Bucov,

N-ara cine munci, spune președintele I
N-are, sigur că n-are cine, dacă membrii consiliului, „dau exemplu' j 

pleacă la opt, iar la 10... iuga la sediu. Atunci și dumnealor, „eroii" din foto
grafia noastră, ziua-n amiaza mare, au priponit „caii" la poarta bufetului, 
înăuntru aglomerație mare, așa că au „ocupat poziții" și alături, în fața 
băcăniei.

Ceea ce este demn de relevat și se 
impune auzului cadrelor de condu
cere din acele cooperative agricole 
care nu-și onorează obligațiile asu
mate, est.e, că la Codlea, ca în nenu
mărate alte localități ale patriei, coo
peratorii ne oferă dovada armoniei 
depline a intereselor generale ale so
cietății, cu interesele cooperativei a- 
gripole și ale membrilor acesteia.

An de an, cooperatorii din Codlea, 
livrează statului, pe bază de con
tract, cantități sporite de produse a- 
gricole, contribuind la aproviziona
rea populației cu cartofi, legume, 
lapte, carne și a industriei cu ma
terii prime. Veniturile realizate de 
pe urma produselor contractate, care 
se ridică ia 8 milioane lei anual, sînt 
folosite pentru retribuirea muncii 
cooperatorilor și pentru dezvoltarea, 
in continuare, a producției vegetale 
și animale Ceea ce caracterizează 
cadrele de conducere de aici este se
riozitatea cu care analizează de fie
care dată posibilitățile de care dis
pune unitatea pentru contractarea cu 
statul a unor cantități sporite de 
produse și, în același timp, răspun
derea cu care onorează obligațiile 
asumate

Analizînd contractele încheiate cu 
diverse organizații de stat, constatăm 
că, în toate cazurile, stadiul livrărilor 
se află la zi sau chiar în avans și 
că, la unele produse, s-au depășit 
prevederile. Cîteva exemple. La grîu

șl secară, prevederile contractuale au 
fost depășite cu 120 tone. La cartofi, 
cooperatorii au vîndut, pină în pre
zent. 2 100 tone din cele 2 793 tone 
contractate, urmînd/ca, in zilele ur
mătoare, să livreze întreaga cantita
te prevăzută. Aceleași rezultate pozi
tive se întilnesc și în cazul produse
lor animaliere. în primele trei tri
mestre, cooperativa din 
vîndut statului 672 
25 000 kg smîntînă 
carne. Preocuparea 
ter permanent, de 
gațiile contractuale 
r^sul direct de a mări propriile ve
nituri i-au determinat pe cooperatori 
să aplice măsuri pentru depășirea 
producției planificate și a livrărilor 
la contract. Din sectorul zootehnic au 
fost vîndute peste prevederile con
tractuale 184 hl lapte, 6 500 kg smîn
tînă și 8 000 kg carne. Ca 
în perioada amintită sumele 
din valorificarea produselor 
Here se ridică la 3 milioane 
niturile totale realizate din 
te, pînă la 1 octombrie, se 
la 5,7 milioane lei. De subliniat, că 
anul trecut, cooperativa a obținut din 
vînzarea produselor pe bază de con
tract nu mai puțin de 8,1 milioane 
lei, cu 1,5 milioane peste prevederi, 
ceea ce a permis să se mărească va
loarea zilei-muncă și să se aloce im
portante sume pentru lucrări de in
vestiții destinate creșterii producției 
în viitor.

Care sînt raționamentele care de
termină pe cooperatori -;să .acorde o 
importanță majoră contractării unor 
cantități sporite de produse și res
pectării cu strictețe a stipulațiilor pe 
care contractele le conțin 7

— Aici nu este vorba numai de 
caracterul juridic al acestor contrac
te, ci de mai mult — ne-a declarat 
tovarășul Otto Preidt, președintele 
cooperativei. Este vorba de o înda
torire patriotică, de onoare, față de 
stat, față de întreaga societate, pen
tru sprijinul multilateral pe care-1 
acordă țărănimii, fără de care 
nici noi, cei din Codlea, nici cei din 
oricare altă cooperativă' agricolă n-am 
fi putut obține niciodată rezultatele 
pe care le înregistrăm, n-am ti atins 
nivelul de viață pe care-1 avem as
tăzi.

Cîteva exemple, la care s-a refe
rit președintele, sint deosebit de con
cludente. în cadrul acestei unități lu
crează efectiv 16 tractoare și cîteva 
zeci de mașini agricole ale statului. 
An de an, co?rarrativa primește din 
partea statului îngrășăminte chimice, 
ierbicide. Numai anul trecut pe pă- 
minturile cooperativei s-au adminis-

Codlea a 
hl lapte de vacă, 
și 147,5 tone de 
asiduă, cu carac- 
a-și onora obli- 
și, desigur, inte-

urmare, 
încasate 
anima

lei. Ve- 
contrac- 
cifrează

Ce este aici 7 „Grădina" de le
gume a cooperativei din Nego- 
iești. Printre buruienile care a- 
jung pînă la brîu e greu să mai 
găsești o roșie sau un gogoșar !

— Au fost calamități, se tînguie 
președintele. A plouat, a bătut 
grindina... și n-are cine munci...

Dar aici ce este 7 Seră și 
grădină frumoasă, doar se vede ! 
Este a cooperativei credeți 7 
Nu, a „cooperatorului" Nicolae 
Mihalache (punem în ghilimele 
pentru că el cooperează mai mult 
in familie). în grădina lui n-a 
plouat prea mult, n-a fost secetă, 
n-a bătut grindina 7

Se vede că nu 1 „Grindina" » 
bătut doar spiritul de răspunde
re al președintelui și al consiliu
lui de conducere al cooperativei.

trat peste 500 tone de Îngrășăminte 
chimice.

— Aceasta este doar o fațetă a a- 
jutorului acordat de stat țărănimii 
muncitoare, completează 
Constantin Bogdan. Pe 
te acestea, cooperatorii sînt 
ciarii direcți ai unor realizări de sea
mă, ai Îmbunătățirilor social-cultu- 
rale. Intre altele, este vorba de in
troducerea apei potabile pe toate 
străzile, acțiune încheiată recent, de 
pavarea unor străzi și executarea u- 
nor trotuare, de înființarea unui li
ceu teoretic și a unei școli generale, 
frecvenlate de copiii cooperatorilor. 
Pentru standardul de viață în plină 
creștere al cooperatorilor — mărtu
rie sînt sutele de case noi pe care 
tronează antenele aparatelor de ra
dio și de televizoare fabricate de in
dustria noastră.

inginerul 
lîngă toa- 

benefi-

preocupările uniunii județene nu intră
contractelor ?și îndeplinirea

• Cu scuze și cu motive nu umpli nici piața,
nici buzunarul
® Un proverb prea mult îndrăgit de condu
cerile unor cooperative restanțiere: „Cînd îi dai, 
îi fată vaca, cînd îi ceri, îi moare vițelul**

(Koto l M. Cioc)

lată-ne, într-o bună dimineață, la 
Negoiești, o altă comună din raza 
orașului Ploiești Ne-am îndreptat 
spre sediul cooperativei. în curte și 
prin birouri țipenie. Așa și trebuie 
să fie ne-am gîndit noi. Toată lumea 
e probabil la cîmp, lucrează zi și 
noapte pentru strîngerea recoltei 
Dar nu ne terminăm bine gîndul și, 
stîrnind nori de praf, frînează chiar 
în fața sediului cooperativei un mi
crobuz TL. .
soane, oameni foarte bine dispușii 
președintele cooperativei, secretarul 
comitetului comunal de partid, un in
structor al uniunii județene a coo
perativelor de producție etc. Acestor 
forțe li s-au alăturat curînd altele : 
inginerul agronom al cooperativei, 
secretarul comitetului de partid din 
această unitate etc. Aflăm că tova
rășii vin de pe cîmp (la ora 10,45 I 7) 
unde au fost mobilizate (de ei) forțe 
serioase pentru recoltatul porumbu
lui și legumelor. N-am văzut cum a 
fost „recoltat" porumbul, dar ne-am 
deplasat la grădina de legume. For
țe 7 Cîteva femei în vîrstă Grădina 
ca aspect 7 - ■ _
deii grași se veștejesc și cad sin
guri pe jos, roșiile sînt nerecoltate..

Ne întoarcem în biroul președinte- 
ui

— Aveți contract cu OL F -ul 7
— Da. avem
— Exact, cum stați cu îndeplinirea 

sarcinilor contractuale 7
Aflăm un lucru aproape de necre

zut : cooperativa din Negoiești (sîn
tem în luna octombrie 1) a livrat cam

ne terminăm bine gîndul și.

Din el sar vreo 6—7 per-

Priviți fotografia I Ar-

30—33 la sută din cantitățile de 
gume contractate. Acest bilanț 
face să crezi, că, pur și simplu, 
din Negoiești iau sarcinile contrac
tuale în... glumă sau că, din cine știe 
ce motive, comuna e mai „sărăcuță", 
mai prost dotată, că poate nu are 
pămînturi prea bune Cînd colo, lu
crurile stau invers : cooperativa din 
Negoiești cultivă legume prin tradi
ție, are pămînturi bune și mai în
tinse decît vecinii lor din Bărcănești. 
Pe ogoarele cooperativei lucrează 12 
tractoare, zeci de alte mașini agri
cole ; cooperatorii primesc 
și îngrășăminte chimice de la stat, 
satul este electrificat, are " . . ” 
dispensar, cinematograf. într-un cu- 
vînt, o cooperativă cu mari posibi
lități.

— De ce nu vă onorați contractele?
— în primul rînd. ne-au tras îna

poi precipitațiile abundente (pre
ședintele)

— Sămînța nu a fost de bună ca
litate (inginerul agronom)

— Ceapa și castraveții au fost com
promise...

— Roșiile nu corespund calitativ...
— Nu avem brațe de muncă..
Dacă nu-i opream, credem că nu 

ne-ar fi ajuns carnetele pentru a în
semna pomelnicul greutăților „o- 
biective" Din toate cîte ni s-au spus 
un singur lucru ar putea sta în pi
cioare : calamitățile naturale. Dar 
cînd te uiți prin grădinile personale 
ale cooperatorilor parcă nici acest 
argument n-ar mai fi valabil De ce? 
După cum se vede și în fotografie.

credite

5 șțoll,

aicl producția a fost bună, s-a recol
tat și se recoltează la timp și ni
meni nu se plînge de ploi prea mul
te sau de secetă, de grindină, nimeni 
nu se plînge că nu și-ar fi vîndut cu 
preț bun marfa pe piața neorganizată 
din cauza... cauzelor obiective. Atunci, 
ce se întîmplă 7 De ce cooperativa 
din Negoiești nu-și onorează contrac
tele 7 După cele văzute sîntem în
dreptățiți să afirmăm că, mai pre
sus de orice calamitate, la Negoiești 
stă lipsa de organizare și un con
damnabil dezinteres față de îndepli
nirea sarcinilor asumate. De ce se 
plînge președintele de lipsa brațelor 
de muncă 7

Ar fi cit se poate de firesc ca, tn 
primul rînd, președintele, membrii 
consiliului de conducere, toți cei din 
birouri și din alte sectoare să mun
cească efectiv în cîmp la recoltatul 
porumbului și al legumelor, să fie 
exemplu de urmat pentru toți coope
ratorii Așa cum am amintit, la gră
dina de legume lucrau doar cîteva 
femei Dar unde sînt bărbații satu
lui, cei care nu l lucrează în alte 
părți 7 t-am Intîlnit unde vrei și nu 
vrei, pe ulițe, la sediu, la bodegă, 
numai la recoltat nu

Ne uităm la președintele acestei 
mari unități agricole Pur și simplu 
nu știe de să răspundă, ce justificări 
să mai aducă

Tn această situație, trebuie să fie 
ajutat atîl președintele, cît și consi
liul de conducere de către adunarea 
generală a cooperatorilor, care prin- 
tr-o analiză temeinică a faptelor, să 
determine îndeplinirea obligațiilor

contractuale. Ar fi trebuit ca aceas
tă analiză s-o facă pînă acum atît 
comitetul comunal de partid, cît și 
organizația de partid din cooperativă. 
Dacă pînă acum secretarii celor două 
organe (Uie Dincă și Gh. Mihalcea) 
au „așteptat să vină alții din afară" 
să organizeze munca politică și edu
cativă au datoria ca, împreună cu 
toți comuniștii, cu cadrele de condu
cere, să determine formarea unei 
opinii combative care să impună res
pectarea riguroasă a îndatoririlor 
față de stat.

Pe ogoarele cooperativei există 
încă mari cantități de porumb, ardei, 
ceapă și rădăcinoase nerecoltate. A- 
cum sarcina principală a conducerii 
cooperativei este să organizeze în 
așa fel activitatea în cîmp încît zil
nic cantitățile recoltate să ia dru
mul organizațiilor comerciale pentru 
a impulsiona ritmul onorării contrac
telor restante.

Am amintit de exemplul pe care 
II oferă cooperativa agricolă din 
Codlea, a cărei prosperitate trece 
prin filiera contractelor încheiate și 
realizate cu depășiri la produsele 
vîndute și la banii încasați. O com
parație se impune. Vă propunem să 
reflectați asupra celor ce urmează i 
Cooperativa din Stupini. situată, a- 
semenea Codlei, în zona preorășe
nească a Brașovului, are aceeași su
prafață și dispune de condiții dintre 
cele mai bune pentru a obține pro
ducții ridicate atît din sectorul ve
getal, cît și în zootehnie. Dacă posi
bilitățile sînt, în general, asemănă
toare, între cele două cooperative 
există deosebiri esențiale în modul 
tn care este înțeleasă necesitatea de 
a onora contractele, în optica prin 
care consiliile de conducere privesc 
această obligație și, în același timp, 
îndatorire patriotică. Dar, să vă pre
zentăm faptele. Cooperativa a con
tractat cantități mult inferioare în 
comparație cu vecinii din. Codlea și 
mai ales față de posibilitățile reale 
de care dispun. Dar, ceea ce ne pare 
de-a dreptul de neînțeles, este un 
alt aspect. Deși mult mai mici, ean- 
titățile de produse contractate nu 
sînt nici ele onorate. Din cele 1870 
tone cartofi de toamnă contractați, 
cooperativa a livrat pînă acum 
doar 700. O situație nesatisfăcă
toare se întîlnește și la produsele 
animaliere, în special la lapte. Deși 
cooperativa are cu 100 vaci mai mul
te, a vîndut I C.I.L.-ului abia ju
mătate din cantitatea de lapte și 
smîntînă livrată de cooperatorii din 
Codlea. Nerealizarea prevederilor 
contractuale se ridica la 59 000 1 lapte 
și 5 000 kg smîntînă Rămase în urmă 
sînt și livrările la carne.

Am căutat să aflăm care sînt cau
zele acestei stări de lucruri. Ni s-au 
invocat tot felul de motive : în cazul 
cartofilor ni s-a spus „terenul a con
ținut o umiditate excesivă, iar să- 
mînța a fost degenerată". Pentru Un
surile din zootehnie s-a invocat lipsa 
pășunilor și menținerea în efectiv a 
unor vaci sterile. Ceea ce surprinde 
este faptul că însuși secretarul or
ganizației de partid. Vasile Vulcă- 
neanu. consideră că această situație 
se datorează doar unor cauze obiec
tive

— Este o încercare de a fugi de 
răspundere — a declarat Inginerul 
Ovjdiu Preda, vicepreședinte al u- 
niunii județene a cooperativelor de 
producție. Nimeni altcineva, decît 
consiliul de conducere și cadrele de 
specialiști ale unității, nu este de 
vină că aici s-au însămînțat cartofi 
degenerați. Este de neconceput a- 
ceastă situație la o unitate care se 
află la numai 2 km distanță de Insti
tutul pentru cultura cartofului și a 
sfeclei de zahăr. Adevărul este că 
consiliul de conducere nu s-a zbătut 
să procure sămînță de calitate'.

După părerea tovarășului Preda 
nici celelalte motive nu au temeiuri 
reale.

Din situația Intîlnltă la această u- 
nitate se desprinde clar tendința dă
unătoare a consiliului de conducere 
de a trata cu ușurință nepermisă o- 
bligațiile pe care le-a asumat prin 
contracte.

Deficiențele în organizarea produo- 
ției se cumulează cu lipsa de răspun
dere pentru stricta respectare a obli
gațiilor contractuale, ceea ce dăunea
ză atît intereselor statului, ale în
tregii societăți cît și dezvoltării coo
perativei și implicit intereselor pro
prii ale cooperatorilor.

Cooperativa din Stupinl este situa
tă lîngă Brașov, deci aproape de se
diul organelor agricole județene 
care au între altele sarcina să ve
gheze la îndeplinirea punct cu punct 
a contractelor.

Este necesar ca Uniunea județeană 
a cooperativelor agricole de produc
ție ârașov să acorde un spri
jin eficient pe linia îndeplinirii 
contractelor de către fiecare coope
rativă agricolă, la toate produsele, 
în termenele stabilite. Din _ acest 
punct de vedere, printre obligațiile 
principale ale uniunii se înscrie 
controlul asupra activității consiliilor 
de conducere, asupra modului cum 
acționează acestea pentru organiza
rea temeinică a muncii, la recoltarea, 
transportul și livrarea produselor 
contractate.

Obligațiile contractuale stabilite 
între producători și comerț — între 
C.A.P.-uri și I.L.F.-uri, în speță _ — 
au un caracter de lege. In consecin
ță, ca orice acord ele nu pot fi so
cotite nici un moment ca facultative, 
îndeplinirea contractului cu statul 
este în interesul fiecărei cooperative, 
al tuturor cooperatorilor, al între
gii societăți și nimeni n-are dreptul 
să se sustragă de Ia această răspun
dere față de societate. Criticate în 
repetate rînduri în presă pentru 
neîndeplinirea unor asemenea obli
gații, organele agricole au răspuns 
că au luat măsuri, că au trimis spe
cialiști pe teren. Foarte bine I Ase
menea oameni am întîlnit și noi pe 
teren. Dar dacă-i întrebi pe unii din
tre ei ce fac — răspund cam așa t 
„mobilizăm oamenii la muncă'. Pre
zenta lor în sat trebuie să se concre
tizeze în ajutor efectiv, politio și or
ganizatoric, care să determine for
marea unei puternice opinii pentru 
respectarea riguroasă în fiecare sec
tor de activitate a obligațiilor con
tractuale. Munca acestor oameni tri
miși în control nu se măsoară prin 
informări ci prin rezultatele con
crete obținute în îndeplinirea obliga
țiilor față de stat, pe perioada cît 
specialistul de la județ sau munici
piu, de Ia Consiliul Superior al Agri
culturii sau LTniunea Națională se 
află în teren.

în această perioadă este imperios 
necesar ca organele de partid, de 
stat și agricole, să-și concentreze 
eforturile pentru sprijinirea eficien
tă a cooperativelor agricole atît în 
ceea ce privește efectuarea Ia timp 
a lucrărilor agricole de sezon, cît si 
pentru a asigura livrarea întregii 
cantități la toate produsele agricole 
contractate cu statul, 
perseverență pentru 
practică a îndeplinirii 
contractelor în fiecare 
ganele de partid și agricole au da
toria de a explica consiliilor de con
ducere, cooperatorilor că ridicarea 
nivelului de trai al țărănimii se 
poate realiza numai prin armonizarea 
intereselor acesteia cu interesele ce
lorlalte categorii ale populației, în 
cadrul efortului general de creștere 
a bunăstării întregului ponor.

Gh. GRAURE 
N. MOCANU 
P. CONSTANTIN

Acționînd cu 
organizarea 
integrale a 
unitate, or-
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FUNCȚIA REALA
A ȘTIINȚELOR SOCIALE

prospectarea fenomenelor și
contribuția concretă la soluționarea 
problemelor dezvoltării societății

La Congresul al X-lea al P.C.R. a fost criticată râmînerea în urmă 
care se manifestă în domeniul științelor sociale, arătîndu-se că aceste 
ftiințe nu îndeplinesc încă decît sporadic și înfr-o măsură prea redusă 
o funcție de cercetare propriu zisă, de prospectare a problemelor 
concrete ale dezvoltării societății noastre — cercetare care să-și 
aibă finalizare socială.

_ Pornind de la criticile si exigențele formulate de Congres, „Scîn- 
teia" și-a propus să deschidă în paginile ziarului o dezbatere asupra

cauzelor deficiențelor din acest sector ți asupra modalităților prin 
care ar putea fi asigurată sporirea contribuției științelor sociale la 
mersul înainte al societății noastre.

Publicînd astăzi un articol în legătură cu cercetarea economică, 
solicităm tuturor celor care au un cuvînt de spus — cadre din institu
tele de cercetare, de la catedrele de științe sociale, specialiști din 
diverse sfere ale activității sociale — să participe la această 
dezbatere.

6

Investigația economică 
în fața cerințelor vieții

Se poate spune fără teama de a 
fi învinuiți că vorbim pro domo că 
niciodată știința economică n-a tosi 
solicitată în așa măsură ca azi să 
contribuie nemijlocit la dezvoltarea 
economică. Creșterea nemăsurată a 
complexității. fenomenelor și proce
selor economice mărește implicațiile 
și efectele oricărei decizii în aces' 
domeniu t se multiplică posibilitățile 
și căile de a ajunge la un rezultat 
anumit, bineînțeles cu variante dife
rite de eficiență Știința economică 
este o forță capabilă să contribuie. . 
prin formele și căile sale specifice, 
la optimizarea soluțiilor, Ia accele
rarea dezvoltării economice și so
ciale. în aceste condiții, noi. econo
miștii, ca și celelalte cadre din do
meniul cercetării științifice, ne sim
țim nu numai chemați, ci și datori, 
obligați prin însăși poziția noastră 
în societate să ne angajăm eu toate 
forțele și într-un mod nou, eu efi
ciență sporită, la realizarea amplu
lui program elaborat de partid pen
tru dezvoltarea economiei noastre 
naționale. Cerința exprimată la Con
gresul al X-lea al partidului, ca cer
cetarea științifică din domeniul știin
țelor sociale să ofere material pen
tru concluzii tn vederea soluționării 
problemelor dezvoltării societății 
noastre definește într-o formă con
cisă întreaga răspundere ce revine 
cadrelor de pe acest front, inclusiv, 
sau mai bine-zls în primul rînd, eco
nomiștilor. Traducerea ei în viață 
necesită o răsturnare de situații, o 
inversare a raporturilor, cercetarea 
economică trebuind să se transforme 
dintr-o activitate cu precădere a des- - 

. crierii și explicării, cum a fost pînă 
acum la noi, într-o activitate cu pre
cădere a previziunii și a deciziei. 
A împleti într-un tot unitar aceste 
funcții ale științei economice — a 
descrie, a explica, a prevedea și a 
decide — cu preocuparea pentru 
precumpănirea ultimelor, este un 
proces ce necesită multe eforturi, o 
schimbare de mentalitate, de metode 
și mijloace.

Ar fi greu să enumerăm. în li
mitele unui articol, deficiențele și cu 
atît mai mult toate exigențele care 
stau azi în fața muncii de cerce
tare în domeniul economic. De alt
fel, ele au fost larg relevate în dez
baterile organizate de economiști în 
ultimul timp. Din aceste dez
bateri se desprinde însă o conclu
zie extrem de importantă, care poa
te,_ după părerea noastră, să consti
tuie și un punct de reper pentru 
orientarea viitoare a cercetării eco
nomice : elaborarea de noi teze și 
teorii, înlăturarea unor reprezentări 
învechite, neconfnrme cu realitatea, 
nu pot avea loc atîta timp cît vom 
merge din nou pe o abordare gene
rală, „pe un front larg", a proble
melor teoriei economice și dacă nu 
vom fî desfășurat mai întîi sau si
multan și o activitate vastă și sus
ținută de cercetare „sectorială”, pe 
probleme sau domenii, dacă nu vom 
fi analizat, pe baza prelucrării unui 
vast material faptic — ca în lucră
rile monografice — fiecare latură 
mal importantă a vieții economice. 
Pentru a fi mai explicit, voi da un 
exemplu. Economiștii dezbat de mult 
timp problemele legii valorii și căile 
perfecționării sistemului de prețuri. 
Se confruntă, după cum se știe, mai 
multe grupe de opinii, care susțin 
fiecare un anumit tip de prețuri. 
Dar n-am întîlnit pînă acum în lite
ratura noastră de specialitate o 
încercare de a arăta, comparativ, 
cum ar arăta modelul de preț „tip 
valoare", modelul „tip preț de pro
ducție" etc. și de a recalcula princi
palii indicatori economici, în primul 
rînd produsul social și venitul na
țional, în aceste prețuri, pentru a 
putea fi judecate astfel, în mai mare 
cunoștință de cauză, implicațiile fie
căruia. Evident că o asemenea sar
cină nu era în puterile unul singur 
individ | ea putea fi făcută însă de 
un colectiv complex, iar publicarea 
principalelor concluzii și date ar fi 
imprimat un caracter mai concret și 
mai fundamentat discuțiilor 
valoare și preț.

fată de ce, după 
creșterea preocupării 
darea fundamentată

Conf. univ. dr. Gh. CREȚOIU

tn primul rînd din viață, din fapte, 
care au un . caracter concret și se 
cer analizate, tn fond, dacă econo
miștii au primit 
lucrarea „Ritmul creșterii 
mice" sau unele lucrări din cadrul 
colecției „Biblioteca oeconomica", a- 
ceasta s-a datorat tocmai faptului că 
concluziile teoretice decurg aci din 
analiza și sinteza unui mare număr 
de fapte.

cu vie satisfacție 
econo-

ferințele personale. Dimpotrivă, cred 
că rezultatele cercetării vor fi cu 
atît mai bune cu cît fiecare cerce
tător se va angaja în această ac
țiune nu numai cu întreaga lui ca
pacitate intelectuală, ci și cu pasiu
nea sa t iar pentru aceasta trebuie 
să existe o apropiere, dacă e posi
bil pînă la identificare, a preocupă
rilor și pasiunilor individuale cu 
sarcinile ce decurg din planul de

„Partidul nostru cere lucrătorilor din domeniu! 
științelor sociale să-și concentreze activitatea pen
tru studierea fenomenelor care caracterizează dez
voltarea actuală a țăriil noastre, să-și aducă contri
buția la generalizarea experienței construcției so
cialiste, să abordeze problematica nouă pe case o 
ridică dezvoltarea societății omenești în epoca con
temporană. Avem nevoie în domeniul economiei, 
filozofiei, sociologiei, istoriei, dreptului, de cerce
tări cu adevărat științifice, care să ofere material 
pentru concluzii în vederea soluționării probleme
lor dezvoltării societății noastre".

despre

părerea 
pentru 
a problemelor 

pe baza unor analize ample, în care 
concluziile să nu fie formulate a 
priori, ci să decurgă din analiza 
respectivă, constituie una din pre
misele fundamentale ale îmbunătă
țirii cercetării științifice. Altfel, din 
nou nu vom nu tea evita formulările 
generale, concluziile prefabricate, care 
ar urma doar să fie susținute eu date 
(și... ce nu se poate argumenta cu ci
frele arbitrar al»se și prelucrate?), 
însăși operațiunea de abstractizare, 
care în cercetarea economică se im
pune ca principala metodă, presu
pune prin natura ei desprinderea 
unor concluzii, a unor generalizări 
teoretice nu din alte generalizări, ci

mea, 
abor-

reluat mai ales de către ge
nerația enesciană, 
acest raport creații 
sînt „Horia" de Sabin Dră- 
goi, „Alexandru Lăpușnea- 
nu“ de Zirra, „Ovidiu" de 
C. C. Nottara, „Fata de la 
Cozia" de Monția și foarte 
multe altele reprezintă un 
moment nou. Dar adevărata 
dezvoltare a operei istorice 
o vom întîlni la generația 
postenescianâ și mai cu 
seamă în perioada Româ
niei de astăzi, socialiste. 
„Pană Lesnea Rusalim" de 
Paul Constant.inescu și ope-

pozitoruluî — ea apare mai 
pregnant conturată în ra
port cu alte lucrări desti
nate de el teatrului liric. Și 
tn aceasta constă succesul 
major, incontestabil, al 
creației sale.

Sentimentul patriotic ai 
datoriei în fața posterității 
reiese aci pregnant, iar De- 
cebal nu apare ca un per
sonaj obsedat de ideea mor- 
ții, ci, dimpotrivă, el are 
din plin acea atitudine se
nină pe care i-o conferă 
mulțumirea că și-a dus mi
siunea pînă la capăt cu

brală contemporană a diso
nanțelor dure, pe care 
nu le rezolvă pe baze 
tradiționale i în egală mă
sură se remarcă tendin
ța de a evidenția comparti
mentele alămurilor și ■ in
strumentelor de percuție. 
Privită în ansamblu, opera 
sa are un puternio colorit 
național, atît prin muzică 
cît și prin sensul libretului 
tratat, și continuă tradiția 
marilor opere romantice 
ale veacului trecut

Dincolo de unele lun
gimi — mai ales în pri
mul tablou, mai precis sec
țiunea de balet — și unele 
inegalități de substanță mu
zicală (abuzul de „unisoa- 
ne"). opera este unitară și 
oferă intej-preților un bun 
prilej de a tălmăci o artă 
scrisă cu dăruire și simpli
tate. Se detașează pregnant 
Nicolae Florei (Decebal), cu 
o voce de mare calitate, 
bine timbrată, cu un am
bitus impresionant. în ace
lași tînm dublată de un joe 
de scenă sobru și interiori
zat.. Nicolae Florei este un 
pasionat interpret al mu
zicii noastre — fie ea popu
lară, fie ea cultă — și în 
acest sens oferă un exem
plu demn de urmat. Am fi 
nedrepți, dacă nu am evi
denția și aportul remarca
bil al altor internreți, ca 
Traian Ponescu, Tulia Bu- 
ciuceanu. Elisabeta . Necul- 
ce-Carțîș. Viorel Ban, Mi
hai. Panghe, Valentin Lo- 
ghin — interpreți valoroși, 
care prin concepția unitară 
a redării au obținut mult 
rîvnita idee de „specta
col monolit" Regia lui Jean 
Rînzescu a excelat îndeosebi 
prin acel „clar-obscur rem- 
brandtian", de esență baro
că — după părerea noastră 
cu totul adecvat, prin sim
plitatea cu care a îmbinat 
multiplele scene, simplitate 
care ne evocă simbolurile 
populare. La toate aces
tea adăugăm expresivita
tea și noblețea reținută a 
decorurilor iui Ton Ipser, 
ca și omogenitatea și cali
tatea aleasă a interpretării 
corale, datorită unui muzi
cian cult, multilateral: Ste- 
lîan Olaru. Paul Popescu 
ne-a impresionat prin tăl
măcirea robustă și siguran
ța cu care a stăpînit am
plul ansamblu vocal-instru- 
mental

Tn concluzie, opera ro
mână se poale mîndri cu 
o realizare autentică și pli
nă de semnificații majore, 
ale cărei ecouri, al cărez<w 
spirit de autentic patrie 
tism vor străbate cu certi
tudine drumul spre specta
tor, răspunzînd sentimente
lor lui, înnobilîndu-I.

P.S.: După succesul pre
mierei care a inaugurat 
stagiunea, pe cînd premiera 
operei „Zamolxe" (după It. 
Blaga) de Liviu Glodeanu ?

în acest an, Iubitorii mu
zicii românești au fericitul 
prilej de a putea audia 
două ample creații de ope
ră. care să tălmăcească prin 
mijloace de expresie origi
nale, alcătuite cu o certă 
măiestrie, străvechea spiri. 
tualitate a poporului nos
tru, purtîndu-ne spre sur
sele milenare ale formării 
sale Ne referim la „Dece
bal" de Gheorghe Dumi
trescu și la „Zamolxe" de 
Liviu Glodeanu. Din capul 
locului subliniem că, deși 
limbajul diferă sub foar
te multe aspecte ale t.eb- . 
nicii componistice, 
nutul 
mun, 
și o 
redau, 
un patos grav și profund, 
sufletul unui popor de-a 
lungul zbuciumatei sale 
existențe, mergînd spre o- 
bîrșiile tainice unde, după 
cum ar spune George Căli- 
nescu. „un neam își pierde 
urmele în umanitate..."

Despre spiritualitatea tra
că s-a scris mult în de
cursul istoriei Nu putem 
concepe arta sonoră româ
nească de azi fără a avea 
mereu în fața noastră fla
căra incandescentă a aces
teia. Din acele străfulgerări 
— ne spunea regretatul 
George Breazul, la cursu- 

pe care le 
____,____  „.‘“3 azi în 
conștiința românească, stră- 
bătînd veacuri de trans
formări. de încercări, de 
înfrîngeri și biruințe, s-a 
alcătuit cu vremea sufletul 
muzical al românului au
tentic, caracteristici, mărtu
rie vie și concludentă asu
pra firii, asupra geniului, 
asupra aspirațiilor poporu
lui. Platon însuși reliefa 
într-un dialog următoarele: 
„...cîntecul acesta, Harmeni- 
de. l-am învățat în oaste de 
la un doctor trac, unul din 
ucenicii Iui Zamolxe, des
pre carP se spune că are 
nuterea .să te facă nemuri
tor. Dar — adăugă el — 
Zamolxe, regele nostru, 
care e zeu, spune că pre
cum nu se cade să încer
căm a vindeca ochii fără 
să ne ocupăm de cap, ori 
capul fără trup, tot astfel 
nu se cade să încercăm a 
vindeca trupul fără să ve
dem de suflet (...). Cu cînte- 
ce de vrajă să ne curățăm 
sufletul 1“

Opera istorică are, încă 
tn secolul trecut, puternice 
rădăcini în madrigalul dra
matic românesc de tipul 
baladei i far în acest sens 
lucrările compozitorilor 
înaintași ca Tacob Mure- 
șianu și Gheorghe Dima re
prezintă grăitoare mărturii 
Prima creație muzical-sce- 
nică închegată ne este ofe
rită însă de Eduard Cau- 
della, prin dramaticul său 
„Petru Rareș". reprezentat 
de curînd la Iași Simbolul 
luptei „spre mai bine 
vremurile de bejenie

conți- 
lor are ceva co- 

unindu-le un drum 
simțire comune Ele 

printr-o artă de

rile sale — p- 
descoperim pînă

iar sub 
cum

Opera Română
și-a deschis
stagiunea

cu o memorabilă
premierâ

DECEBAL"
de Gheorghe Dumitrescu

Doru POPOVICI

demnitate, chiar dacă suc- 
cesul i-a fost refuzat. Fiind
că, după cum se relevă în 
vechile cronici, „nu s-a 
născut și nici nu se va naș
te vreodată putere sau 
minte omenească care să 
poată despărți sau distruge 
ceea ce de veacuri a fost 
unit pentru posteritate".

Opera proprîu-zisă tră
iește prin momente vibran
te, susținute de o melodică 
pregnantă — în momen
tele lirice, de o mare 
puritate folclorică, tn cele 
dramatice sinuoasă, cu ten
dințe spre cromatism — o 
ritmică ce apelează în ge
neral la „parlando giusto' t 
un limbaj predominant ar
monic și o instrumentație 
robustă, culminînd cu mo
mente de amplă intensi
tate sonoră. în genera) tn 
deplină concordanță cu tex
tul literar. Gheorghe Du
mitrescu a folosit uneori și 
asperitatea armonico-tim-

țămîntul superior, trebuie 
în marea majoritate a 
planurile de cercetare ale 
erau formate prin însumarea opțiu
nilor individuale ale cadrelor didac
tice, care adesea erau așa de diferi
te îneît planul nu constituia de fapt 
decît o listă de teme și nu un tot în
chegat. care să reunească și să cana
lizeze forțele colectivului către un 
țel bine definit. Cu alte cuvinte, nu 
catedrele se încadrau într-un 
într-o temă de plan — care să 
flectat nemijlocit o cerință socială, 
ci planul era adaptat, ajustat, potri
vit unor preferințe individuale 
Neexistînd o comandă socială fer
mă, a suferit întreaga muncă de cer
cetare. De aceea consider impe
rios necesar ca cererea 
în domeniul cercetării 
să fie formulată, ca 
și scadențe de realizare, în 
meni preciși și fermi, 
organ sau unele organe instituțio
nale coordonatoare, cărora le-ar re
veni astfel și menirea de a asigura 
valorificarea rezultatelor cercetării 
Cred că în domeniu) cercetării eco
nomice ar fi necesare două linii 
principale de coordonare : una ar 
trebui să fie realizată de un organ 
central care ar urma să stabilească 
întreaga tematică pentru științele 
sociale, mai ales temele teoretico- 
ideologice generale i alta ar urma să 
asigure legătura permanentă sau cel 
puțin sistematică între catedre și 
alte unități de cercetare, pe de o 
parte, și instituțiile economice cen
trale. pe de altă parte i această le
gătură sau colaborare ar urma să 
se instituie pe baza interesului re
ciproc pentru rezolvarea unor pro
bleme. Cred că ar 
văzută obligativitatea 
parte din temele care 
planul de cercetare să 
pe bază de contracte încheiate eu or
ganele economice centrale și cu în
treprinderile economice

Cred că un rol însemnat în spori
rea eficienței cercetării economice ii 
vor juca atît creșterea interesului și 
cererii din partea beneficiarilor, a 
organelor economice și întreprinderi
lor, cît și mărirea promptitudinii și 
mai ales a calității lucrărilor reali
zate de cercetători.

arătat că 
cazurilor, 
catedrelor

sociafă 
economice 

tematică 
ter- 

de un

ne-

rele monumentale ale Iul 
Gheorghe Dumitrescu — 
„Ion Vodă cel Cumplit", 
„Răscoala", „Fata cu ga
roafe" și „Decebal", cea mai 
realizată după părerea 
noastră — constituie o grăi
toare mărturie.

Tntr-o ambianță etică 
înălțătoare, ca o rază de 
lumină încredințată
pieirii, șl-a conceput Gheor
ghe Dumitrescu opera „De
cebal". alcătuită din ur
mătoarele tablouri : „Să
getătorii de nori', „Mînia 
lui Zamolxis", „Zvochița", 
„Nunta", „Cornul de aur 
al lui Decebal", „Trădarea", 
„Zorile- și „Flăcările Sar- 
misegetuzei' După cum a- 
firma Gheorghe Dumitres
cu într-un recent interviu 
acordat revistei „Muzica", 
„ideea jertfei" stă la baza 
fiecărui libret al său. Am 
putea spune că în opera 
„Decebal" — libretul este 
și în acest, caz creația com-

g a

trebui pre- 
ca o bună 
figurează în 
fie prevăzute

cinemateatre

SPECTACOLE REUȘITE

La Festivalul Național de Teatru de la Timișoara

colerice, 
accentele

compoziții 
surdină

ar re- 
și ar 
exem-

de educație

Șl COMODITĂȚI ORGANIZATORICE

NICOLAE CEAUȘESCU
(DIN RAPORTUL LA CEL DE-AL X-LEA CONGRES 

AL P.C.R.)

Vorbind despre modalitățile de 
îmbunătățire a cercetării în dome
niul economiei socialiste, mi se pare 
că în prim plan ar trebui înscrisă, 
de asemenea, realizarea unei judici
oase și eficiente orientări și coordo
nări a acestei cercetări. Departe de 
mine gîndul de a nega cuiva drep
tul de a-și alege domeniul și tema 
de cercetare, ținînd seama și de

Seară de seară, membrii 
juriului — interpreți, regi
zori, scenografi și critici 
— au putut face considera
ții din ce în ce mai favo
rabile în legătură cu virtu
țile artistice ale spectacole
lor susținute în cadrul fa
zei zonale a Festivalului 
național de teatru de la 
Timișoara, pe care le-au 
relevat apoi, cu seriozitate 
profesională, în discuțiile 
purtate cu realizatorii lor.

Nivelul calitativ al spec
tacolelor a înregistrat, sea
ră de seară, un crescendo 
îmbucurător. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît ceea 
ce am putut urmări în pri
ma zi a festivalului nu răs
punsese așteptărilor legate 
de începutul unei manifes
tări artistice bienale de 
prestigiu.

Progresul de care vorbim 
a atins punctul său 
me în ultima seară 
valului, o dată cu 
tarea, de către 
„Matei Millo" din 
șoara, în premieră pe țară, 
a spectacolului „Oedip sal
vat" de Radu Stanca. Efor
turile colectivului timișo
rean au relevat publicului 
un text generos și plin de 
poezie, care, reinterpretînd 
date și situații ale mitului 
antic, pledează patetic pen
tru încredere . în puterea 
umană pusă în slujba cre
dințelor nobile, un text 
care evidențiază forța soli
darității omenești.

Spectacolul, montare de 
elevată ținută artistică, ale 
cărui calități se vor întregi 
pe deplin de-a lungul vii
toarelor confruntări cu pu
blicul, reprezintă — în 
mare măsură — o reușită 
a celei mai tinere genera
ții de slujitori ai artei sce
nice Regizorul spectacolu
lui, care a făcut un efort 
meritoriu de pătrundere și 
relevare prin spectacol a 
nuanțelor de adîncime ale 
textului, este Nicoleta

de cul- 
a festi- 
prezen- 
Teatrul

Timi-

pre-

activitate. Sînt însă ferm convins că 
progresul cercetării economice ro
mânești, cel puțin în etapa actuală, 
este intr-o măsură hotărîtoare legat 
de orientarea activității de cercetare. 
De altfel, tocmai lipsa unei aseme
nea orientări este, cred, una din 
principalele cauze ale deficiențelor 
mari care există la ora actuală.

Referindu-ne la situația din învă-

Toia, tînără absolventa a 
clasei de regie. (Să notăm 
cu această ocazie că tot Ni- 
coleta Toia și-a asumat cu 
numai o lună și jumătate 
în urmă și sarcina prezen
tării în premieră pe țară a 
unei alte piese românești: 
„Primăvară tîrzie" de Ho
ria Lovinescu). Decorurile 
și costumele de mare fru
musețe și sugestivitate, cu

doilea cu „Procesul Horia" 
de Al. Voitin. Spectacolul 
Teatrului maghiar, în regia 
lui Eugen Mercus, a relevat 
— dincolo de o soluție regi- 
zoral-scenografică Intere
santă, urmărită însă cu In
suficientă consecvență — 
valori interpretative ridi
cate. Vom menționa cu deo
sebire numele lui Sinka

• opera Română : Liliacul — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale” 
(sala Comedia) : Castiliana — 20 (sala 
Studio) : Părinții teribili - 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : Un 
tramvai numit dorință — 20, (sala din 
str. Alex Sahia) î Comedie pe în
tuneric — 20.
• Teatrul Mic : Prețul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala
gheru) i Echilibru fragil — 19.30. (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 20.
• Teatrul Giuleștl : Cursa de șoareci 
- 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. 
Academiei) : Vrăjitorul din Oz — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase"
(sala Savoy) i Birlic — 19.30 (sala
Victoria) : Femei, femei, femei — 19.30.

Ma-

18,00 Buletin de știri. 18,05 Misterul 
din peșteră (I) — film serial pentru 
copil, realizat de studiourile polo
neze. 18,35 „Musica viva l“. Produc
ție a televiziunii din Republica De
mocrată Germană. — Muzică clasică 
în cadrul natural al Muzeului Per- 
gamon din Berlin. 19,00 Transmisiune 
de la Expoziția Realizărilor Econo
miei Naționale — „România 1969". 
19,30 Telejurnalul de seară. 19,45 Ac
tualitatea economică — ediție speci
ală. 20,00 Tele-cinemateca : „Cuțitul 
în apă" — producție a studiourilor 
poloneze. Regia : Roman Polanski. 
21,35 Reflector. 21,50 Publicitate. 21,55 
Finala Cupei Intercontinentale la fot
bal : A. C. Milan—Estudiantes La 
Plata. Transmisiune directă de la Mi
lano. In pauză : — Telejurnalul de 
noapte. 23,40 închiderea emisiunii.

mult mal bine realizat în 
ultima sa parte, o impresie 
favorabilă a lăsat în cele 
din urmă și spectacolul 
Teatrului de stat din Arad 
cu piesa „Viteazul" de Paul 
Anghel (regia Dan Alecsan- 

. drescu). Spectacolul ar 
crește dacă interpretul 
principal ar decide mai 
exact asupra profilului e- 
roului său, dacă și-ar re-

din Oradea nu a reușit să 
fie o convingătoare susți
nere și valorificare a crea
ției originale.

Demn de relevat este și 
faptul 
colele 
le au 
cîteva 
De o 
bucurat 
nute de actori ai teatrelor

că, alături de specta- 
propriu-zise, teatre- 
adus în concurs și 
recitaluri de poezie, 

caldă apreciere s-au 
recitalurile susți-

foarte bine gindite valori 
funcționale, aparțin unui 
tînăr artist scenograf — 
Sorin Haber. Doi dintre 
cei pat.ru interpreți ai 
piesei, Mihaela Buta și 
Ion Cocieru, cărora le-au 
revenit rolurile de dificul
tate și întindere ale Anti- 
gonei și „dornicului de fe
ricire" Eumet. sînt de ase
menea absolvenți de anul 
acesta ai I.A.T.C. „I. L. Ca- 
ragiale"

Prezente în festival cu 
montări recente — caracte
ristică de altfel a celor mai 
multe dintre colectivele 
participante — Teatrul ma
ghiar de stat și Teatrul 
german de stat din Timi
șoara au impresionat, prin 
spectacole de calitate — 
primul cu „Lovitura" de 
Sergiu Fărcășan, cel de-al

Karoly, Szabd Eajos, Kiss 
Ildiko

Un spectacol serios, uni
tar, lucrat atent, cu o so
brietate clasică a mijloace
lor, cu grijă față de nuan
țe, cu numeroase momente 
impresionante, s-a dovedit 
a fi și cel al Teatrului ger
man, regizat de Dan Radu 
lonescu, in care Hans 
Baumert-Pomarius s-a do
vedit a fi unul dintre cei 
mai emoționanți Horia ai 
scenei românești De ase
menea, un spectacol lucrat 
cu remarcabilă profesiona- 

’ litate a fost și cel prezentat 
de secția maghiară a Tea
trului de stat din Oradea cu 
piesa lui Horia Lovjnescu 
„Hanul de la răscruce" (re
gia Szombati Gille Otto).

Deși după opinia noastră 
foarte inegal, mai precis

gîndi anumite 
scenice, ar pune 
acceselor 
distribui 
crea acel personaj 
plar — în accepțiunea mo
dernă — reprezentant al u- 
nei înalte idei, care este, 
In ciuda capriciilor lui tem
peramentale și a erorilor 
sociale istorice — Vitea
zul

In ce privește îndelung 
așteptata reprezentație a 
piesei „Michelangelo" a lui 
Al Kirițescu. aceasta a 
dezamăgit t viziunea 
zorală nu a adîncit 
cient valorile esențiale, 
reale ale textului Rolurile, 
nu toate foarte dificile, au 
fost cu mult deasupra re
surselor majorității inter- 
preților. Spectacolul secției 
române a Teatrului de stat

din Oradea și Timișoara. 
Secția română a Teatrului 
de stat din Oradea, care are 
o mai veche tradiție a a- 
cestui gen de spectacole, a 
prezentat un recital nota
bil, îndeosebi prin forța in
terpretului, Eugen Tugu- 
lea, de a valorifica accen
tele lirice implicate în 
creația populară, prin ca
pacitatea sa de a evita pi
torescul gratuit și de a re
leva esențele emoționale 
ale „Cînticelor țigănești" 
ale lui Miron Radu Paras- 
chivescu Nu s-a situat la 
același nivel, din păcate, 
recitalul „Nicolae Labiș" 
susținut de actori ai ace
luiași teatru

încheind consemnarea 
spectacolelor prezentate în 
cadrul Festivalului fără a 
sublinia unele carențe or-

gamzatorice, care pe ne
drept i-au știrbit presti
giul, ar însemna să esca
motăm o importantă pro
blemă. Este știut, concen
trarea concursului și fes
tivalului în cîteva cen
tre ale țării a urmărit toc
mai crearea posibilității 
organizării unor adevărate 
sărbători de cultură tea
trală, unor sărbători des
tinate dramaturgiei origi
nale și spectacolelor reali
zate pe baza acestei 
dramaturgii, favorizarea u- 
nor prilejuri de contact 
fructuos între actori și 
spectatori. Or, cu excepția 
unor succinte informații 
prezentate în presa lo
cală, faza zonală a fes
tivalului s-a desfășurat, 
pentru masa spectatorilor 
cărora le era destinată, în
tr-un greu de crezut și 
surprinzător, reprobabil, a- 
nonimat

Organizarea nu a conferit 
fazei acea strălucire și so
lemnitate, acel cadru de 
festivitate a culturii pe care 
o presupune trecerea bie
nală in revistă a celor mai 
bune realizări spectaculare 
ale dramaturgiei originale 

Și atunci apar în mod fi
resc de loo retorice, cum ar 
părea la prima vedere, în
trebările : cunosc oare fo
rurile de specialitate jude
țene rațiunile organizării in 
această nouă formulă a 
Festivalului național de 
teatru? Sînt convinse de 
importanța sa ? Și dacă 
răspunsul este afirmativ : 
de ce nu au valorificat su
ficient momentul de con
centrare a unor valoroase 
forțe artistice pe care l-a 
prilejuit faza zonală ? De 
ce nu au manifestat mai 
mult interes și inițiativă 
pentru a folosi din plin a- 
cest puternic instrument de 
însuflețire, 
multilaterală care este arta 
teatrală ?

Natalia STANCU

• Paria: SALA PALATULUI (seria
de bilete 2988) — 17,15 ; (seria de bi
lete 2987) - 20,15, LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCU
REȘTI — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, FAVORIT — 10 : 13 : 15,30 ; 18 ;
20,30.
• Corabia nebunilor 1 PATRIA — »;
12 : 15 ; 18 ; 21.
• Lupii albi : REPUBLICA — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
e La Nord prin Nord-Vest: FESTI
VAL — 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30,
• Omul care valora miliarde : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45, GRIVITA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, MELODIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 : 18.30 ; 20,45, FLAMURA —
9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ; 20,30.
• My fair lady : CENTRAL — ».S0 ;
13 ; 16,30 ; 20.
• Tigrul : LUMINA — 9,30—16 tn con
tinuare ; 18,30 ; 20.45, DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 ; 20.
• Program pentru copil : DOINA — 
9—10.
• Aruncați banca tn aer : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• A trăi pentru a trăi i UNION —
15.30 ; 18.
• Ultima lună de toamnă: UNION
— 20,30.
• Mondo cane ; TIMPURI NOI — »— 
21 în continuare.
• Angelica și sultanul : FEROVIAR
— 8,30 ; 11 ; 13,30 | 16 ; 18,30 ; 51,
EXCELSIOR — 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ;
17.15 ; 20, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30, GLORIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS
— 9 ; 11,15 ; 15.45 ; 18,15 : 20,30.
• Comisarul X și banda „Trei clini 
verzi" : ÎNFRĂȚIREA — 15 ; 17,45 : 
20. PROGRESUL — 15,30 ; 18.
• Lovitură puternică : PROGRESUL
— 20,30.
«> Maraton : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 : 
20,30.
O Vîrsta Ingrată : DACIA — 8,36—
20,45 în continuare. LIRA — 15,30 ; 
18 ; 30,15.
• Un glonte pentru general : BUCEGI
— 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15,45 î 13,15 ; 20,45, 
MIORIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
ARTA — 9—15,45 în continuare. 18 ; 
20,30.
• Armata codobaturilor din nou tn 
luptă : FLACĂRA — 15,30.
« iconostas : UNIREA — 15,30.
e Dragoste Ia Las Vegas : FLACĂRA
— 18 ; 20.30 : UNIREA — 18 ; 20,15.
• Soarele vagabonzilor : GIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA — 9,15—16
în continuare. 18,15 ; 20,30.
• O chestiune de onoare : COTRO- 
CENI — 15.30 ; 18. VIITORUL — 18 ;
20.30.
• Memento : COTROCENI — 20,30.
• Tinerețe fără bătrînețe : VIITORUL
— 15,30, COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
« Adio, Gringo : CRINGAȘI — 15,30; 
18 ; 20,15.
0 Contesa Cosei : MOȘILOR —
15.30 ; 19.
• Sherlock Holmes : POPULAR — 
15,30 ; 18.
• Omul eu ordin de repartiție : 
POPULAR - 20,30.
• Creola, ochll-țl ard ca flacăra : 
MUNCA — 16 ; 18, RAHOVA — 
15,30 ; 18.
• O noapte furtunoasă : MUNCA
— 20.
a Gloconda fără surîs : RAHOVA —
20.30.
• Omul, orgoliul, vendetta : AURORA
- 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MODERN - 10 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.

e Omul momentului : VITAN — 15,30: 
18. FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20.15.
• Am două mame șl doi tați : VITAN
- 20,30.

Cavalerii aerului : PACEA — 15.38;
18 : 20,15.

pat.ru
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Cronica zilei Sosirea unei delegații Încheierea Seminarului interregional cu tema :

PLECAREA MINISTRULUI 
COMERȚULUI EXTERIOR 

AL BELGIEI

■

de activiști
Marți a părăsit Capitala ministrul 

comerțului exterior al Belgiei, Henri 
Fayat, care, la invitația ministrului 
comerțului exterior al României, a 
făcut o vizită în țara noastră. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa, oas
petele a fost salutat de Cornel Bur
tică, ministrul comerțului exterior, 
Vasile Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Hristache Zam- 
beti, vicepreședinte al Camerei de 
Comerț, de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe. Au 
fost prezenți Jan Adriaenssen, amba
sadorul Belgiei la București, și 
membri ai ambasadei.

*
Directorul general adjunct al Bi

roului Internațional al Muncii, Abbas 
Ammar, a făcut marți o vizită la 
Ministerul Afacerilor Externe, unde 
a avut o întrevedere cu Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. în cursul între
vederii care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, au fost abor
date probleme privind cooperarea 
țării noastre cu Organizația In
ternațională a Muncii, participarea 
României la proiectele de asistență 
tehnică înfăptuite de O.I.M. în țările 
in curs de dezvoltare, precum și u- 
nele probleme privind activitatea 
Centrului de perfecționare a pregă
tirii cadrelor de conducere din în
treprinderi (C.E.P.E.C.A.). In aceeași 
zi, oaspetele a avut întrevederi 
cu reprezentanți ai conducerii 
CENTROCOOP și ai Oficiului națio
nal de turism. După-amiază a fost 
vizitat Centrul de perfecționare a 
pregătirii cadrelor de conducere din 
întreprinderi de la Otopeni.

★

Marți dimineața a plecat în Italia 
acad. Athanase Joja, pentru a par
ticipa la colocviul internațional cu 
tema ! „Conștiința morală și trans
formarea științifică a lumii", care 
va avea loc la Peruggia între 9—12 
octombrie.

(Agerpres)

Recepție oferită de ambasadorul 
R. D. Germane la București

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a proclamării Republicii 
Democrate Germane, marți seara, 
ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Ewald Moldt, a oferit o re
cepție tn galoanele hotelului „Athâ- 
nee Palace".

Au participat tovarășii Gheorghe 
Pană și Virgil Trofin, membri ai 
Comitetului Executiv, ai Prezidiului 
Permanent, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte a) Consiliului 
de Miniștri. Mihai Marinescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Ștefan Peterfi, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat,

Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, membri ai 

Consiliului de Stat 
conducătorii unor 
și organizații ob- 
știință și cultură, 
români și cores-

C.C. al P.C.R., ai 
și ai guvernului, 
instituții centrale 
ștești, oameni de 
generali, ziariști 
pondenți ai presei străine.

Au fost prezenți șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

★

în seara aceleiași zile, ambasado
rul Ewald Moldt a rostit o cuvîn- 
tare la posturile noastre de radio 
și televiziune, prilejuită de aniver
sarea R. D. Germane.

★ ★

ai P. C. Bulgar
Marți dimineața a sosit tn Capitală, 

la invitația C.C. al P.C.R., o delega
ție de activiști ai P.C. Bulgar, con
dusă de Dimov Vasilev, șef de sec
tor la Secția industrie și economie 
a C.C al P.C. Bulgar, care va face 
o vizită de schimb de experiență în 
țara noastră.

La sosire, tn Gara de Nord, dele
gația a fost întîmpinată de activiști 
de partid, de membri ai ambasadei 
R. P. Bulgaria la București.

(Agerpres)

vremea

naționala, zonală, urbană si ruralăJ

H

— organizat de O.N.U. în colaborare 

cu guvernul român

sondele si
(Urmare din pag. I)
parte de problemele concrete ale 
producției — creau de fapt dificul
tăți în calea realizării unei condu
ceri directe, operative și competente 
a activității economice. Această or
ganizare a generat, totodată, încăr- 
"irea inutilă a sistemului infor- 
.. ațional economic, a stimulat flu
xul hîrtiilor, al circularelor, rapoar
telor și situațiilor de tot felul, în- 
greunînd afirmarea inițiativei crea
toare a specialiștilor din 
deri, ca și din minister.

Repartiția inechitabilă a 
tilor iese și mai pregnant, 
dacă ea este examinată și 
ma asigurării cu cadre a 
petroliere din diferite județe și zone 
geografice ale țării. S-a creat în 
prezent o concentrare- importantă de 
specialiști în întreprinderile de pe 
Valea Prahovei, în timp ce noile zone 
petroliere suferă de o lipsă pro
nunțată de personal cu pregătire su
perioară. Se înțelege că prin a- 
ceasta, unitățile din zonele noi tn- 
timpină greutăți în organizarea și 
conducerea activității economice, în 
introducerea metodelor avansate, a 
cuceririlor progresului tehnic în pro
ducție.

Astfel stînd lucrurile, înțelegem 
mai bine necesitatea imperioasă a a- 
plicării măsurilor stabilite de Confe
rința Națională a partidului din de
cembrie 1967 și de Congresul al X-lea 
pentru îmbunătățirea organizării și 
conducerii ramurilor producției ma
teriale. a întregii vieți sociale. Per
fecționarea structurii organizatorice 
a aparatului de producție și circula
ție, în pas cu înzestrarea nouă a.în
treprinderilor, cu cerințele organiză
rii superioare a producției și a mun
cii, cu știința conducerii activității 
economice, presupune simplificarea 
mecanismului social, mărirea, mobili
tății și ieftinirea lui, precum și trans
ferul cadrelor de specialiști acolo 
unde se hotărăște soarta producției. 
Aceasta constituie, putem spune, o 
lege socială, 
în opera de 
a societății 
dezvoltate.

Multe din _ . 
înainte în domeniul folosirii și. 
partizării cadrelor sînt remediate a- 
cum prin măsurile de îmbunătățire a 
structurii organizatorice a ministere
lor, a sistemului de conducere a pro
ducției. Printr-un decret al Consi
liului de Stat au fost stabilite mai 
precis atribuțiile ministerului nostru 
și noua organizare a aparatului său 
central, fiind îmbunătățit întregul 
sistem de conducere, pină la nivel 
de întreprindere. Pe această bază, 
ministerul își organizează activita
tea în centrale și grupuri indus
triale care au în subordine întreprin
deri, ca și unități cu gestiune econo
mică internă. O serie de atribuții 
funcționale ale unităților cu, gestiune 
Economică internă-vor fi îndeplinite 
direct de către grupuri sau centrale, 
organizațiile economice _ respective 
ocupîndu-se tn mod special de con
ducerea operativă a producției.

Cîștigul din această restructurare 
organizatorică este dublu. Pe de o 
parte, au fost eliminate verigile in
termediare'în conducerea producției ț 
centralele, respectiv grupurile nu mai 
sînt foruri de coordonare, de îndru
mare și avizare, cum erau direcțiile 
generale industriale înainte, ci sînt 
răspunzătoare de îndeplinirea planu
lui, se ocupă nemijlocit de organiza
rea și conducerea activității econo
mice. în același timp, conducerile 
unor întreprinderi sînt absolvite în 
mare măsură de funcțiile administra- 
tiv-funcționărești. păstrînd numai 
compartimentele tehnice, organic le
gate de activitatea productivă Iar pe 
de altă parte, prin această măsură, 
peste 300 de cadre de specialiști din 
aparatul ministerului au putut să

intreprin-

specia liș- 
în lumină 
prin pris- 
unităților

un comandament major 
construcție desfășurată 
socialiste multilateral

carențele amintite mai
re-

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a proclamării Republicii De
mocrate Germane, Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești. a depus marți dimineața co
roane de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism și la 
Monumentul eroilor sovietici din 
Capitală.

La solemnități au luat parte func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, ofițeri ai forțelor 
noastre armate.

La Monumentul eroilor sovietici 
au fost prezenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Marți la amiază s-a deschis la A- 

teneul Român expoziția documentară 
„A XX-a aniversare a Republicii 
Democrate Germane", organizată de

I.R.R.C.S.,

Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă. Expoziția ilustrează prin foto
grafii, machete, hărți și schițe suc
cesele obținute de oamenii muncii 
in industrie, agricultură. învățămînt, 
cultură și sport în cele două decenii 
de construcție a socialismului în Re
publica Democrată Germană.

La deschiderea expoziției au luat 
parte reprezentanți ai
C.S.C.A., oameni de artă și cultură, 
ziariști. Au fost prezenți șefi ai u- 
nor misiuni diplomatice, alți mem
bri ai corpului diplomatic acreditați 
la București.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
Virgil Brădățeanu, președintele Co
mitetului pentru cultură și artă al 
municipiului București, și ambasado
rul R. 
care au 
de cele 
mului, 
continuă a relațiilor dintre Republica 
Democrată Germană și Republica 
Socialistă România.

Ieri în (ară : vremea a fost frumoa
să, cu cetul variabil; mai mult senin 
în cursul după-amiezii. Vîntul a suflat 
slab pîhă la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între. 8 grade 
la Cîmpulung și 19 grade la Răuți. 
în București : vremea a fost fru
moasă, cu cerul variabil. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit Tempera
tura maximă a fost de 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
9, 10 și 11 octombrie. în țară : vre
mea se menține frumoasă și se ya în
călzi ușor. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin Vînt în general slab. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 4 și 14 grade, iar maxi
mele între 15 și 25 grade. Ceață slabă 
locală în București: vreme fru
moasă și în încălzire Ușoară. Cer va
riabil, mai mult senin. Vînt în gene
ral slab.

Marți s-au încheiat în Capitală lu
crările Seminarului interregional cu 
tema „Rolul sistematizării în dezvol
tarea 
urbană 
O.N.U.
Republicii Socialiste România.

La lucrări au participat aproape 
100 de delegați, consultanți și obser
vatori, precum și invitați din 37 de 
țări.

In cele două săptămîni cît a durat 
seminarul, participanții au dezbătut 
referatele prezentate de specialiști 
în domeniul sistematizării din mai 
multe țări, printre care și România. 
Au fost abordate teme privind ca
racteristicile generale ale sistemati
zării la diferite nivele și rolul său 

ru-

teritorială-națională, zonală, 
și rurală", organizat de 

In colaborare cu guvernul

zării la diferite nivele și rolul 
în dezvoltarea națională, urbană, 
rală. Totodată, participanții la lu
crările seminarului au efectuat o 
lătorie de studii prin mai multe o- 
rașe din țară, cu care prilej au cu
noscut. direct o serie de realizări 
obținute de țara noastră în domeniul 
sistematizării.

ca-

în ședința de închidere a lucrări
lor au luat cuvîntul Robert J. Cro
oks, directorul Centrului O.N.U. pen
tru locuințe, construcții, sistemati
zare din New York, reprezentantul 
secretarului general al O.N.U., Wil
son Garces, șeful secției de sistema
tizare din cadrul centrului O.N.U., 
precum și un mare număr de dele
gați . și invitați, care au mulțumit 
guvernului român pentru prilejul o- 
ferit de a putea face la București 
un rodnic schimb de experiență în 
domeniul sistematizării, felicitîndu-i 
totodată pe organizatori pentru con
dițiile excelente asigurate desfășu
rării seminarului.

în încheiere a vorbit arh. Gustav 
Guști, care a trecut în revistă unele 
concluzii desprinse In timpul dezba
terilor și a subliniat utilitatea unor 
astfel de întîlniri interregionale pen
tru perfecționarea continuă a activi
tății în domeniu] sistematizării din 
fiecare țară în parte.

(Agerpres)
j
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Un călduros salut la jubileul

ziarului „Clopotul" din Botoșani

D. Germane, Ewald Moldt, 
subliniat progresele obținute 
două țări pe calea socialis- 
premisă pentru dezvoltarea

Premiile concursului 
PRONOSPORT nr. 40, 

din 5 octombrie 1969

(Agerpres)

CATEGORIA I: (12 rezultate) 4,5 
variante a 15 080 lei i CATEGORIA a 
XI-a : (11 rezultate) 72,5 variante a 
1 123 lei ! CATEGORIA a IlI-a î (10 
rezultate) 707 variante a 172 lei. ;

I
meargă »ă lucreze In întreprinderi, 
grupuri și centrale industriale, valo- 
rificîndu-și cunoștințele și sporin- 
du-și contribuția efectivă tn procesul 
producției materiale.

Merită relevat că numeroși ingi
neri, economiști și alte cadre cu pre
gătire superioară, înț'elegînd pe de
plin responsabilitățile sociale ale 
muncii lor, au solicitat să lucreze în 
întreprinderi și centrale, considerînd 
că pe această cale se pot afirma ca 
specialiști, își pot pune în valoare 
cunoștințele și experiența profesio
nală cîștigată de-a lungul anilor. Mi
nisterul a luat toate măsurile ca ce
lor plecați în provincie să li se asi
gure condițiile necesare spre , a-și 
desfășura activitatea 
de muncă.

Nu putem afirma 
măsuri s-a și ajuns 
repartiție a cadrelor în 
rile din ramura noastră 
nuare, unele unități 
■zonele noi mai ajes, duc lipsă de per
sonal cu o înaltă calificare, deși în- 
vățămîntul superior a pregătit an de 
an sute de asemenea cadre. Tn ulti
mii trei ani, ministerul nostru a re
partizat la rafinăria și schela de la 
■Suplacu de Barcău, județul Bihor, 
30 de proaspeți absolvenți ai Insti
tutului de petrol, gaze și geologie i 
dintre ei au rămas la posturi cîțiva, 

• restul cuibărindu-se în alte centre 
industriale și cu deosebire în Bucu
rești. Deși cunosc că pe Calea Vic
toriei nu se... forează sonde, că 
în Capitală nu sînt rafinării de pe
trol, mulți tineri au intrat la acest 
institut „ca să aibă o diplomă", eva- 
dînd apoi de la îndatorirea de a lucra 
în producție, la terminarea facultății, 
în schele și rafinării. în meseria pen
tru care s-au calificat. Prin aceasta 
ei.au ocupat pe nedrept locul acelora 
care cu adevărat, doreau să învețe 
meseria de inginer petrolist, de geo
log. să ajute astfel la punerea tn va
loare a resurselor subsolului patriei.

în ultimii ani, multe sute de tineri 
cu pregătire superioară, instruiți 
în institutul de specialitate, au 
plecat din întreprinderile industriei 
petroliere. Aceasta este o mare pier
dere pentru producție, pentru socie
tate. Avînd în vedere acest fenomen 
negativ, pentru noul an de învăță
mînt 1969—1970, ministerul nostru a 
luat inițiativa de a recruta absol
venți de liceu care să se înscrie în 
facultățile de petrol și gaze direct 
din localitățile și zonele cu industrie 
petrolieră. Această acțiune va trebui 
continuată și sprijinită de institutele 
de învățămînt și cadrele didactice, 
care au datoria să îndrume pașii ti
nerilor spre acele facultăți, spre acele 
specialități în care dovedesc înclina
ție și tragere de inimă. Recrutarea In 
învățămîntul superior nu mai trebuie 
lăsată la voia întâmplării, ci trebuie 
să constituie o activitate deliberată, 
în concordanță cu nevoile stringente 
ale economiei.

Desigur, notațiile de fală nu epu
izează problema redistribuirii și re
partizării judicioase a cadrelor de 
specialiști în producție. Este în in
teresul fundamental al economiei na
ționale. al- întregului popor, ca toți 
specialiștii să muncească în locurile, 
în funcțiile și în localitățile unde 
prezenta lor este stringent necesară. 
Potențialul tehnic și material al in
dustriei, rondurile materiale și bă
nești pe care statul le investește pen
tru dezvoltarea, diversificarea și mo
dernizarea economiei naționale pot 
da roadele scontate numai in condi
țiile în care sînt administrate de ca
dre cu o bună pregătire profesională, 
cu spirit de răspundere și inițiativă. 
Iată de ce socotim că măsurile 
luate de conducerea partidului și sta
tului în acest domeniu sînt de na
tură să rezolve pozitiv problema u- 
tilizării ‘
accelerînd ritmul dezvoltării econo
mice și sociale a României.

la

prin aceste 
o echitabilă 
întreprinde- 

Tn conti- 
petroliere. die

că 
la

specialiștilor țării noastre,

Simpozionul româno-american 
cu tema „Metodologia izotopilor"
în cursul zilei de marți au luat 

sfîrșit lucrările simpozionului ro- 
mâno-american „Metodologia izoto
pilor", care s-a desfășurat timp 
două zile la Institutul oncologic 
București.

Organizat de Comitetul pentru 
nerg.ie nucleară din. România și 
Comisia pentru energia atomică 
S.U.A., simpozionul a prilejuit pre
zentarea a numeroase comunicări, 
care au avut ca obiect principiile u- 
tilizării izotopilor in cercetările cu 
caracter medical și biologic. în ul
tima zi a lucrărilor au prezentat co
municări specialiști de la Institutul 
de medicină și farmacie din Bucu-

de 
din

e-
de ' 

din

rești, Institutul de endocrinologie și 
Institutul de fiziologie, precum și dr. 
R. J. Michael Fray de la Departa
mentul de medicină și biologie din 
Illinois.

în cuvîntul de Închidere,a simpo
zionului, prof. dr.. ..VașUe,_ Wasilescu,. 

.de.: la Institutul de .medicină,..și. far
macie din București, care de curind 
a reprezentat țara noastră la Con
gresul internațional de biofizică din 
Boston, a subliniat că simpozionul a 
contribuit la extinderea relațiilor de 
colaborare între oamenii de știință 
din cele d°uă țări.

(Agerpres)

Astăzi se împlinesc 25 de ani de 
la apariția primului număr al ziaru
lui „Clopotul", organ al Comitetu
lui județean Botoșani al P.C.R. și 
al Consiliului popular județean. 
Timp de un sfert de veac, ziarul 
ți-a dedicat paginile înfăptuirii po
liticii partidului de edificare socia
listă a României, adueîndu-ți con
tribuția la făurirea și dezvoltarea 
industriei și agriculturii socialiste, la 
înflorirea învățămîntului ți culturii, 
la dezvoltarea conștiinței socialiste 
a maselor.

Aidoma întregii noastre prese, tn 
prezent „Clopotul" militează activ

pentru înfăptuirea sarcinilor hotărite 
de Congresul al X-lea. Acordînd o 
atenție primordială abordării mul
tilaterale, profunde, a problemelor 
economice din județ, releOînd prin 
mijloace publicistice adecvate, atât 
experiența pozitivă, cil și neajunsu
rile existente încă, ziarul îți va spori 
aportul la realizarea obiectivelor ac
tuale ți de perspectivă stabilite de 
partid în scopul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltatei

Cu prilejul acestui jubileu, salu
tăm călduros colegii din Botoșani 
ți le urăm noi succese în activita
tea lor.

\

Marți seara, în sala de festivități 
a Liceului nr. 1 din Sf. Gheorghe, a 
avut loc ședința de constituire a ce
naclului literar „Liviu Rebreanu — 
Benedek Elek“, care grupează forțe
le scriitoricești din-județul Covasna. 
Ca secretar al cenaclului â fost ales 
prozatorul Vasile Artenie. Membrii 
cenaclului au hotărit să adere la A- 
sociația scriitorilor din Brașov.

★

La Casa universitarilor din Cluj a 
fost prezentat marți seara, in cadrul 
Festivalului „Toamna muzicală clu-

jeană", un , concert susținut de or
chestra simfonică a Filarmonicii de 
stat din localitate, care a cuprins lu
crările „Polifonie" de V. Herman, 
Concertul' pentru pian in sol major 
de Ravel și „Tablouri dintr-o ' expo
ziție" 
Emil Simon. Solistul 
fost pianistul italian 
rali.

de ■ Musprgski-Raveî. A dirijat 
concertului a 

Rodolfo Capo-

*
Marți. după-amiază.

PE ECRANELE CINEMATOGRAFELOR

„LUPII ALBI
Coproducție R. D. Germanâ ți R.S.F. Iugoslavia (cine

mascop în culori), acest film gen western este realizat In 
regia lui Konrad Petzold. Cu t Gojko Mitic, Horst 
Schulze, Rolf Hoppe, Helmut Schreiber, Barbara Brylska.

„CORABIA NEBUNILOR
Producție a studiourilor americane, afirmînd o dată 

mai mult umanismul, poziția avansată a realizatorului 
sau — regizorul Stanley Kramer (autor al unor filme ca 
„Procesul maimuțelor", „Lanțul", „Procesul de la Nurn- 
berg“). In distribuție : Vivien Leigh, Simone Signoret, 
Osl<ar Werner și alții.

ar

HAVANA

la Palatul Pio
nierilor din București, au luat sfîrșit 
lucrările consfătuirii pe țară a di
rectorilor caselor de pionieri, orga
nizată de Consiliul național al Orga
nizației pionierilor in vederea dezba
terii proiectului regulamentului de 
funcționare a caselor pionierilor. Lu
crările consfătuirii au fost conduse 
de Virgil Radulian, președintele Con
siliului național al organizației pio
nierilor.

tr

S-a înapoiat In Capitală colectivul 
Teatrului de revistă și comedie „Ion 
Vasilescu", care a întreprins un tur
neu in Uniunea Sovietică. Colectivul 
a prezentat in orașele Moscova, Le
ningrad, Baku, Novosibirsk și in alte 
localități spectacolul de selecțiuni 
„București-Variete", cu care artiștii 
noștri obținuseră anterior succese și 

Iugoslavia și Israel.
*

Formația „Musica Nova" a plecat 
Intr-un turneu în R. F. a Germa
niei. Membrii formației au pregătit 
pentru acest turneu atlt lucrări ale 
unor compozitori străini recunoscuți, 
cît și creații camerale aparținînd lui 
Anatol Vieru, Dan Constantinescu, Ion 
Rațiu, Costin Miereanu, Doru Po
povich în cadrul turneului, care va 
dura 12 zile, „Musica Nova" a fost 
invitată să dea. concerte și să facă 
imprimări la Meinz, Koln șl Dussel
dorf.

(Agerpres)

SPORT
cs

I N CITEVA RINDURI

Echipa masculină de floretă
a României-medaha de bronz

la z, mondialele de scrimă"
Proba masculină de floretă pe e- 

chipe. din cadrul campionatelor mon
diale de scrimă de lă Havana, a re
venit formației U.R S.S. (Stankovici, 
Romanov, Șarov, Putiatin). In finală, 
floretiștii sovietici au obținut o vic
torie clară, cu scorul de 9—1, tn fața 
selecționatei Poloniei.

Echipa României (Mihai Țiu, Ionel 
Drîmbă, Șt Haukler, luliu Falb) 
a cucerit medalia de bronz. învingînd 
In meciul pentru locurile 3—4 forma
ția Franței cu 8—7 
români 
avut-o 
care a 
rolatti.

în semifinale, U.R.S.S. a ciștigat cu

Dintre sportivii 
cea mai bună comportare a 

în această întîlnire Mihai Țiu, 
realizat patru victorii : la Be- 
Noel, Dimont și Talvard

9—4 
pus

Au început și Întrecerile prelimi
nare ale probei feminine de floretă 
Individual, la care participă 49 de 
concurente din 15 țări Pentru sfer
turile de finală ale probei s-au cali
ficat 18 floretiste, printre care și ro
mâncele Ileana Drîmbă, Suzana Ar- 
deleanu, Maria Vicol și Ana Ene. Tu
rul doi al preliminariilor a fost mar
cat de numeroase surprize, printre 
sportivele eliminate numărîndu-se 
sovietica Galina Zabelina, românca 
Olga Orban-Szabo, precum și patru 
dintre componentele echipei ma
ghiare. medaliată cu argint la Jocu
rile Olimpice de la Ciudad de Mexico.

la România, Iar Polonia a dis- 
cu 8—6 de Franța.

• A 17-a ediție a „Cupei mondiale 
dc golf'* (fostă „Canada Cup“) s-a 
desfășurat anul acesta la Singapore, 
terminîndu-se cu victoria americanu
lui Lee Trevinq, care se afla pe lo
cul 5 la un moment dat, dar în ulti
mul parcurs s-a comportat excelent 
tntrecîndu-1 detașat pe argentineanul 
Roberto de Vicenzo, unul din marii 
favoriți. Pe echipe a cîștigat. S.U.A. 
La acest concurs au participat și doi 

Dumitru

de aur" (cursă cu antrenament me
canic) oîștigată la actuala ediție de 
tînărul rutier francez Daniel Salmon 
tn fața italianului 
Anquetil a ocupat 
sfîrșitul întrecerii, 
festivități, i s-a
„Vermeil" a orașului Paris Tn săptă- 
rnînile ce urmează, Anquetil, de 5-ori 
învingător in Turul Franței, va mai 
lua startul în cîteva curse pe Coasta 
de Azur.

Felice Gimondi, 
locul patru. La 
in cadrul unei 

Inmînat Medalia

jucători de golf români : 
Munteanu și Paul Tomiță

• în turneul zonal de șah 
campionatul mondial) de la 
după 4 runde conduce

(pentru 
Atena, 
marele 

maestru român Florin Gheorghiu, cu 
2,5 puncte și o partidă întreruptă, ur
mat de Olafsson, Pedersen., Hort. Fo- 
rintos și Spiridonov, toți cu cite 2.5 
puncte. în runda a 4-a, Gheorghiu 
l-a învins (cu piesele negre) pe turcul 
Sijer, iar în runda precedentă, a cîș- 
tigat la marele maestru islandez 
Olafsson

• 12 000 de parizieni, prezenți în 
tribunele velodromului Vincennes 
din Paris, și-au luat adio de la cu
noscutul ciclist. Jacques Anquetil, 
care a participat pentru ultima oară 
la o cursă în capitala Franței. îna
inte de a se retrage din activitatea 
competițională. Anquetil a concurat 
în proba clasică de toamnă „Roata

• în Berlinul occidental a început 
un turneu international dc box, la 
care participă pugiliști din mai multe 
țări, printre care și România. In pri
ma reuniune, boxerii români au obți
nut trei victorii. In limitele catego
riei semimijlocie, Alexandru Popa a 
realizat o victorie fulgerătoare — 
prin K.O., tn primul rund — în fața 
olandezului Van Schaik. Constantin 
Gruesou (categ. muscă) a dispus la 
puncte de japonezul Niibori, iar 
Gheorghe Chivăr (categ mijlocie) l-a 
întrecut la puncte pe englezul Wal
lington.

• In prima rundă a turneului zo
nal feminin de șah de la Veselina 
Morave (Cehoslovacia), cele două re
prezentante ale României au obținut 
victorii: Margareta Teodorescu a cîș- 
tigat la Milunka Lazarevici, iar Su- 
xana Makai a învins-o pe Szaday.

Abonamente 
pentru anul 1970

INSTITUTUL CENTRAL DE 
DOC UMENTARE TEHNICĂ 
publică în anul 1970 BULETINE 
Șl REVISTE DE SPECIALITA
TE ALE UNOR ORCANE ȘI 
INSTITUȚII CENTRALE ; GH1- 
DUR1 DE INFORMARE DO
CUMENTARĂ; REVISTE DE 
REFERATE ȘI BIBLIOGRAFII.

De asemenea, S1STEMUL DE 
INFORMARE „PRODOC" ; CA
IETE DE DOCUMENTARE SE
LECTIVĂ, CULEGERI DE 
TRADUCERI Șl SINTEZE DO
CUMENTARE.

Pentru orice informații referi
toare. la titlurile ți tematicile a- 
cestor materiale consultați formu
larul de abonament pe anul 1970, 
pe care îl putefi cere la INSTI
TUTUL CENTRAL DE DOCU- 
M ENTARE TE U NICA—B UC U- 
REȘT1, str. Cosmonaufilor nr. 
27—^29, sector 1; Serv, comefcial- 
abonamente, telefon: 21.1290, sau 
la Biroul de prezentare al Institu
tului central de documentare teh- 
nică-Buctirețti, Calea Victoriei nr. 
100, telefon : 13 82 06. Alte adrese 
utile în această privință : Biroul 
teritorial de informare IAȘI — 
str. Karl Marx nr. 14, telefon : 
14 03 ; Biroul teritorial de infor
mare CALAȚI — str. N. Băl- 
cescu nr. 59—61, telefon :
1 30 33 ; Biroul teritorial de in
formare BRAȘOV — str. Gh. 
Cheorghiu-Dej nr. 33, telefon:
2 26 33.

Jpanftil
„Luda Sturdza 

Bulandm"
în noua sa 
stagiune

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" prezintă în stagiunea a- 
ceasta trei spectacole cu piese 
ale dramaturgiei originale. „Vi
teazul" de Paid Anghel, „Con- 
trapuncte" de Paul Everac și 
„Transplantarea inimii necunos
cute" de Al. Mirodân.

Sînt în pregătire „Puricele tn 
ureche" de Georges Feydeau, 
„Leonce fi Lena" de Georg 
Biichner, „Strigoii" de Hen
rik Ibsen, „Furtuna" de William 
Shakespeare, care vor fi. prezen
tate în prima parte a acestei sta
giuni.

In repertoriul curent al teatru
lui figurează alte 15 titluri;. 
„D-'ale carnavalului" de l. L. 
Uaragiâle,' „Sfinlti Mitică'"' Bla
jina" de A. Baranga, „Tandrețe 
și abjecție" de T. Mazilu, „Lu
ceafărul" de B. Șt. Delavrancea, 
„Nepotul lui Rameau" de D. Di
derot, „Moartea lui Danton" de 
G. Biichner, „Iidius Cezar" de 
VV. Shakespeare, „Livada cu vi
șini" de A. P. Cehov, „Victimele 
datoriei" de E. lonescu, „Un 
tramvai numit dorință" de T. 
Williams, „Melodie varțoviană" 
de L. Zorin, „Foto Finish" de 
P. Ustinov, „Meteorul" de F. 
Diirenmatt, „Candida" de G. B. 
Shaw, „Kean" de J. P. Sartre.

Pe agenda gospodinei: 
«statlE'

Conservele — de legume, 
fructe și carne — ocupa un 
loc important în alimentația 
omului de pretutindeni.

Importante cantități de le
gume și fructe din grădini și 
livezi au fost preluate de 
FABRICA DE CONSERVE 
DIN TECUCI. Aici se reali- 
zează un bogat sortiment de 
preparate pentru consumatori. 
Menționăm că fabrica din 
Tecuci pune la dispoziția co
merțului cea mai mare pro
ducție din ansamblul ramurii 
industriale a conservelor. Ea 
livrează anual 60 de sortimen
te de conserve de legume. și 
fructe, la care se mai adaugă 
pasta de tomate, sucul de ro
șii, mustul concentrat și altele.

Ce preparate pune fabrica 
în acest sezon la dispoziția 
gospodinelor ? Nu vom enu
mera decît o parte, între care, 
conservele de mazăre, fasole, 
dovlecei în saramură, ghiveci 
în bulion și în ulei, vinete în 
bulion, împănate și tocate, za
cusca, tocană de legume. Vom 
adăuga diversele salate, cas
traveții și gogoșarii în oțet, 
ardeii umpluți cu varză, 
pickles-ul în sos de muștar, 
ardeii iuți la borcan. Din gru
pa conservelor de fructe care 
se găsesc în magazinele de 
desfacere ne referim, printre 
altele, la compoturile din 
diverse fructe, la dulcețuri, 
gemuri, mere rase pentru plă
cintă. Oricare din conserve 
păstrează calitățile nutritive 
ale legumelor și fructelor 
proaspete.

Dispunînd de linii de pre
lucrare de mare capacitate, 
echipate cu utilaje moderne, 
fabrica de conserve din Te
cuci produce, de asemenea, 
conserve din carne de vită în 
suc propriu, cu mazăre, cu 
fasole boabe și costiță cu fa
sole.

Colectivul întreprinderii de
pune eforturi pentru lărgirea 
sortimentului produselor de 
carne, legume și fructe con
servate, spre a satisface în 
cele mai bune condiții cerin
țele consumatorilor.
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TINERETUL
SI DEZVOLTAREA
1

PROIECT DE REZOLUȚIE 
PREZENTAT DE ROMÂ
NIA ÎMPREUNA CU 11 

ȚĂRI

NEW YORK 7. (Agerpres). — 
Dezbaterile pe marginea primelor 
puncte ale agendei Comitetului pen
tru problemele umanitare, sociale și 
culturale, privitoare la participarea 
tineretului la dezvoltarea națională, 
precum și la educarea acestuia în 
spiritul drepturilor omului au in
trat în faza rezoluțiilor.

Delegația Republicii Socialiste Ro
mânia, împreună cu alte 11 delegații, 
printre care ale Indiei, Japoniei, Ca
nadei, Iugoslaviei, Ghanei, a prezen
tat un proiect de rezoluție care reco
mandă. între altele, ca guvernele să 
țină seama în elaborarea și îndepli
nirea planurilor naționale de dez
voltare economică și socială, de ne
voile și aspirațiile tineretului și să-l 
antreneze în realizarea acestor pla
nuri, precum și a programelor de 
cooperare internațională. Totodată, 
proiectul de rezoluție recomandă se
cretarului general al O.N.U. ca Ia 
viitoarea sesiune a Adunării Gene
rale să prezinte un raport asupra 
măsurilor care trebuie luate pentru 
a se stabili metode de contact. între 
Organizația Națiunilor Unite și or
ganizațiile internaționale de tineret, 
pentru rezolvarea problemelor spe
cifice ale tinerei generații. In șe
dința.. plenară a comitetului, proiec
tul de rezoluție a fost prezentat din 
partea delegației române de către 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga.

întrevederi ale con

ducătorului delega
ției române la O.N.U.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne
liu Mănescu, a avut luni după- 
ămiază o întrevedere cu secretarul 
general al Ligii Arabe, Hassouna. In 
cadrul acestei întrevederi au fost 
abordate pe larg o serie de proble
me internaționale, printre care și si
tuația din Orientul Apropiat.

De asemenea, ministrul afacerilor 
externe al României a avut o între
vedere cu ministrul afacerilor exter
ne al Italiei, Aldo Moro,

Plecarea spre patrie 
a ministrului de ex
terne al României

NEW YORK 7. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, care în perioada 
dezbaterilor generale din plenara 
Adunării Generale a O.N.U. a con
dus delegația română la sesiune, a 
părăsit marți dimineața New York-ul, 
plecînd pe calea aerului spre pa
trie.

La aeroportul internațional Ken
nedy, Corneliu Mănescu a fost con
dus de șeful delegației sovietice la 
cea de-a 24-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., Iakov Malik, 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externe, precum și de Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Gheorghe Diaconescu, 
reprezentantul permanent al Româ
niei la O.N.U., Corneliu Bogdan, 
ambasadorul țării .noastre ■ Ia Wa
shington. de membri ai delegației 
române și ai Misiunii române la 
O.N.U.

înaltul comandament al 
forțelor militare braziliene 
a desemnat luni seara pe 
generalul Emilio Garras- 
tazu Medici drept succesor 
al președintelui Arthur da 
Costa e Silva, care la 29 
august a suferit o comoție 
cerebrală, nemaiputîndu-și 
exercita funcțiile. Fostul 
președinte Costa e Silva a 
aprobat numirea lui Medici, 
care devine astfel cel de-al 
27-lea președinte brazilian 
și al treilea militar care 
ocupă funcția supremă. El 
urmează să preia preroga
tivele prezidențiale la 15 
octombrie.

De la îmbolnăvirea pre
ședintelui Braziliei Costa e 
Silva și substituirea lui de 
către un triumvirat provi
zoriu alcătuit din militari, 
soluționarea cu caracter per
manent a succesiunii s-a 
impus ca problemă poli
tică centrală, tratată ex
clusiv de comandanții mili
tari. O lungă serie de re
uniuni desfășurate în ca
drul ministerelor militare 
luate separat și pe ansam
blul forțelor armate, cu 
participarea miniștrilor res
pectivi (concomitent mem
bri ai triumviratului), a 
șefilor de state majore și 
comandanților de armate, 
au dezbătut aproape fără 
întrerupere multiplele as
pecte ale succesiunii, dat 
fiind că revenirea în func
ție a mareșalului Costa e 
Silva era definitiv exclusă 
în baza concluziilor medi
cale.

Ceea ce a caracterizat 
reuniunile amintite a fost 
atmosfera de excepțională 
discreție ce le-a înconjurat. 
După reuniunea de la în

IN COMITETUL PENTRU DEZARMARE

Proiect de tratat privind 
denudearizarea fundului

mărilor si ț
GENEVA 7 — Corespondentul

Agerpres, H. Liman, transmite : în 
ședința de marți a Comitetului pen
tru dezarmare, cei doi copreședinți 
— reprezentanții U.R.S.S. și S.U.A., 
au prezentat proiectul comun de tra
tat în^vederea interzicerii amplasării 
armelor nucleare și altor arme de 
distrugere în masă pe fundul mărilor 
și oceanelor. Proiectul prevede, în
tre altele, respectarea Convenției 
internaționale din 1958 privind li
bertatea în apele internaționale, pre
cum și dreptul fiecărei țări partici
pante de a propune amendamente 
la tratat, care ar urma să fie apro
bate cu majoritatea de voturi.

Contactele bilaterale, cale spre destindere
declară premierul Danemarcei

COPENHAGA 7 (Agerpres). — 
Marți au început lucrările noii se
siuni a Folketingului (parlamentul 
danez). Primul ministru, Hilmar 
Baunsgaard, a prezentat un raport 
cu privire la politica internă și ex
ternă a Danemarcei. EI a precizat 
că guvernul său intenționează să in
tensifice contactele sale bilaterale 
cu țările est-europene în vederea 
promovării unei politici externe

agențiile de presă transmit:
Lucrările celui de-al XX-Iea Congres al Federației 

Internaționale de Astronomie s_au deschis în frumoasa stațiune 
balneară din Argentina, Mar del Plata. în discursul inaugural, președintele țării 
gazdă, Juan Carlos Ongania, a declarat că posibilitățile oferite de cercetările 
în domeniul explorării spațiului cosmic trebuie să fie strîns legate de folosirea 
lor pentru o ameliorare a situației economice și sociale a tuturor țărilor, și 
în primul rînd a țărilor în curs de dezvoltare.

La Palatul Națiunilor din 
GOnOVa au încePul: lucrările Comi
tetului lemnului, de pe lîngă Comisia 
Economică O.N.U. pentru Europa. 
Participanta au ales în unanimitate 
ca președinte pe S. Ronge (Suedia), iar 
ca vicepreședinte pe N. Dumitrescu, 
directorul Institutului pentru cercetări 
forestiere din România. .

Ministrul afacerilor ex
terne al Bulgariei, Ivan Ba?ev> 
care se află în Ungaria, într-o vizită 
de prietenie, a avut convorbiri cu mi
nistrul de externe al acestei țări, Janos 
Peter, anunță agenția M.T.I. Cei doi 
miniștri au discutat diferite aspecte 
ale relațiilor bilaterale și o serie de 
probleme internaționale actuale, între 
care și securitatea europeană.

Michal Kajzer, locțiitor al 
ministrului comerțului ex
terior al R. P. Polone,3 avut 
o convorbire cu grupul de reprezen
tanți ai unor mari firme industriale 
americane, aflat în vizită în R. P. Po
lonă, privind posibilitățile sporirii 
schimbului de mărfuri polono-ameri- 
can în domeniul mașinilor și instala
țiilor industriale.

La șantierele navale din 
HagU a ^ost lansata la apă ° navă 
frigorifică de pescuit, construită de 
firma olandeză „De Shelde" pentru 
Uniunea Sovietică. Nava are o capa
citate de prelucrare de 80 tone pește

ceputul săptămînii trecu
te a șefilor militari, se con
sidera că s-a ajuns la 
„penultima treaptă" a len
tului proces de definitivare 
a succesiunii prin selecțio
narea a trei nume de can
didați : generalii Emilio

nească consensul deplin al 
tuturor sectoarelor militare, 
lucru considerat de vitală 
importanță pentru stabilita
tea politică a țării. O dată 
desemnat președintele de 
către înaltul comandament 
militar, se prevede posibi-

DESEMNAREA
NOULUI
PREȘEDINTE
AL BRAZILIEI

CORESPONDENTA DIN RIO 
DE JANEIRO DE LA V. OROS

Garrastazu Medici, coman
dant al armatei a treia și 
fost șef al serviciului fe
deral de informații, Orlando 
Geisel. șeful statului major 
al forțelor armate, și Anto
nio Carlos da Silva Muricy, 
șeful statului major a] ar
matei terestre.

Se punea problema ca 
persoana aleasă să intru-

litatea reconvocării imedia
te a parlamentului în sco
pul unei simple ratificări 
constituționale a numelui. 
Această eventualitate este 
întărită de ultima serie de 
sancțiuni (anularea man
datului și suspendarea drep
turilor politice pe zece ani) 
aplicate de junta guverna
mentală unor parlamen

oceanelor
Luînd cuvîntul, șeful delegației so

vietice, A. A. Roscin, a relevat im
portanța frînării cursului înarmări
lor. în acest domeniu. Referindu-se 
la memorandumul guvernului 
U.R.S.S. din 1 iulie 1968, el a subli
niat necesitatea ca toate statele să 
participe la transformarea funduri
lor marine într-o zonă pașnică.

In continuare, șeful delegației a- 
mericane. James F. Leonard, a men
ționat că proiectul de tratat a fost 
redactat între guvernele S.U.A. și 
U.R.S.S. „în urma .recomandărilor 
și discuțiilor desfășurate în cadrul 
comitetului".

„active și realiste" în interesul secu
rității și dezarmării. După părerea 
premierului danez „extinderea con
stantă a dialogului Est-Vest este sin
gura cale care poate duce la des
tinderea încordării". El a relevat că 
Danemarca este gata să participe 
direct la tratative bilaterale cu alte 
guverne pentru a stimula promova
rea încrederii reciproce 

pe zi și este cel de-al zecelea vas 
de acest tip construit de firma olan
deză pentru U.R.S.S., menționează a- 
genția TASS.

La Helsinki a sosit o de
legație comercială ceho
slovacă, care va Purta convorbiri 
în vederea încheierii unui acord co
mercial pe termen lung între cele 
două țări. Va fi reglementat, de ase
menea, protocolul cu privire la livră
rile reciproce de mărfuri pe anul 1970.

„Nuclex 1969". In orașul 
Basel, de pe malurile Rinului, s-a des
chis Tîrgul internațional al energiei 
nucleare, „Nuclex 1969“, care va pri
lejui numeroase reuniuni de infor
mare și colocvii cu privire la folosirea 
energiei nucleare în scopuri pașnice. 
La festivitatea inaugurală au partici
pat delegați din 22 țări, între care și 
din România.

Regele Marocului, Hassan 
al Il-lea, l-a numit luni pe ministrul 
de externe, Ahmed Laraki, în funcția 
de prim-ministru, în locul lui Moham
med Benhima, care a preluat postul de 
ministru de stat însărcinat cu proble
mele agriculturii și reformei agrare. In 
același timp, Abdelhadi Boutaleb a 
preluat portofoliul ministrului de ex
terne.

Exporturile Belgiei în prf- 
mele opt luni ale acestui an au fost 
evaluate la 315 miliarde franci, cu 
20,7 la sută mai mari decît în perioada 
corespunzătoare a anului trecut.

tari, pentru a desăvîrși 
„purificarea" componenței 
congresului și a evita ast
fel surprizele de genul ce
lei din decembrie anul tre
cut, cînd un proiect politic 
al guvernului nu a întrunit 
în parlament numărul de 
voturi suficient pentru a- 
probare. Repetarea unei si
tuații similare se crede a- 
cum exclusă.

Prin desemnarea noului 
președinte se pune capăt 
unei perioade tranzitorii 
în care responsabilitățile 
supreme au fost distribui
te între cei trei miniștri 
militari.

Ar putea surveni vreo 
modificare — de orice na
tură — în orientarea gu
vernului brazilian o dată cu 
instalarea noului preșe
dinte? Este întrebarea ce 
face obiectul a diverse spe
culații în presa străină, de 
pe continent și din afara 
lui. Personalitatea preșe
dintelui, se afirmă, în cer
curile oficiale, poate, evi
dent, să imprime un „stil" 
propriu de guvernare, dar 
în cadrul coordonatelor cu
noscute. In toate împreju
rările, fidelitatea față de 
obiectivele mișcării de la 
31 martie 1964, cînd a fost 
înlăturat președintele Gou- 
lart, este afirmată ca în
săși rațiunea de existență 
a guvernului Se desprinde 
de aici că nu ar fi de aș
teptat modificări esențiale 
de orientare nici în politi
ca internă nici pe plan ex
tern Continuitatea politi
că apare ca un element 
deosebit de prețuit de gu
vernanții brazilieni în ul
timii "inci ani și iotul in
dică intenția de a nu-l a- 
bandona

In ultimele zile în S.U.A. s-au intensificat luările de poziție împotriva 
războiului din Vietnam. Hotărîrea organizațiilor pacifiste de a organi
za la 15 octombrie o zi de protest întrunește sprijinul unei mari părți 
a opiniei publice și a unor congresmeni americani. Un grup de sena
tori, printre care Frank Church, Charles Goodell și Mark Hatfield, au 
organizat luni o conferință de presă, în cadrul căreia au chemat opinia 
publică din S.U.A. să participe activ și să transforme ziua de 15 oc
tombrie într-o zi de protest național împotriva războiului. Peste 100 de 
congresmeni au prezentat în Camera Reprezentanților a S.U.A. o rezo
luție, prin care cer retragerea totajă a trupelor americane din Viet
namul de sud „cit mai curînd posibil". în fotografie : Ciocnire între 
demonstranți și poliție in fața tribunalului din Chicago, unde se judecă 
procesul unor tineri implicați in incidentele de anul trecut cu prilejul 
congresului partidului democrat, cînd au avut loc mari demonstrații îm

potriva războiului din Vietnam

Președintele Tanzaniei, 
J. Nyerere, a sosit într-o vizită oficială 
în Uniunea Sovietică. La sosire, oas
petele a fost întîmpinat de Nikolai 
Podgomîi, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., și de alte 
persoane oficiale.

Președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, l-a primit pe 
primul ministru al Laosu- 
lui, prințul Suvanna Fuma, care se 
află în vizită la Washington. Printre 
problemele discutate a figurat cere
rea premierului Suvanna Fuma pri
vind sporirea ajutorului militar ameri
can. Suvanna Fuma a avut o între
vedere și cu secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers.

Delegația Uniunii Generale a Sindicatelor din Româ
nia, condusă de tovarășul Constantin Herăscu, secretar al Consiliului Central, 
care s-a aflat în Belgia în perioada 1—7 octombrie a.c., a plecat la Luxemburg, 
unde urmează să facă o vizită la invitația Federației muncitorilor din această 
țară.

Contacte diplomatice 
privind Orientul Apropiat

NEW YORK 7 (Agerpres). — Re
prezentantul special al secretarului 
general al O.N.U în Orientul Apro
piat, Gunnar Jarring, aflat în pre
zent la New York, își va continua 
misiunea încredințată chiar dacă re
prezentanții celor patru mari puteri 
la O N.U nu vor ajunge la o soluție 
față de conflictul arabo-israelian, a 
declarat un purtător de cuvînt al 
O.N.U. Gunnar Jarring își va relua, 
potrivit aceluiași purtător de cuvînt, 
întrevederile cu reprezentanții la 
O.N U. ai țărilor direct implicate în 
conflict

LONDRA 7 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Foreign Office- 
ului a confirmat că ministrul de ex
terne britanic, Michael Stewart, va 
avea întrevederi cu ministrul de ex
terne al Libiei, Salah Bouefir. In a- 
celași timp, el a dezmințit anumite 
zvonuri privind intenția Marii Bri
tanii de a nu mai furniza arme ță
rilor din Orientul Apropiat. Purtă
torul de cuvint britanic a relevat că 
Anglia nu a instituit un embargou 
asupra livrărilor de armament țări
lor din această regiune a lumii și că

Postul de televiziune „Nip
pon Hoso Kyokai" (N.H.K.) a 
iedicat în întregime țării noas
tre emisiunea săptămânală 
„Fereastră spre lume". După o 
prezentare a României de azi, 
au fost transmise filmele do
cumentare „Histria" și „Efo
rie".

■fc
Juriul celei de-p Vl-a 

Bienale internaționale a tineri
lor artiști, organizată la Muzeul 
național de artă modernă din 
Paris, a acordat premiul pen
tru opere colective creației rea
lizate in comun de Ion Stendl 
(pictor și gravor), Teodora 
Moisescu-Stendl (decoratoare), 
Radu Dragomirescu și Radu 
Stoica (pictori).

orice cerere de armament va fi stu
diată de guvernul Marii Britanii în 
mod individual, ținindu-se seama de 
circumstanțele momentului respectiv.

LONDRA 7 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Israelului, 
Abba Eban, care a sosit luni la Lon
dra, după vizita făcută la Roma, a 
avut o întrevedere cu ministrul de 
externe al Marii Britanii, Michael 
Stewart Au fost discutate probleme 
privind situația din Orientul Apro
piat.

★
TEL AVIV 7 (Agerpres). — O pu

ternică explozie s-a produs luni în
tr-o piață de legume din localitatea 
israeliană Affula, transmite din Tel 
Aviv agenția Reuter. Explozia s-a 
soldat eu moartea unei persoane și 
rănirea altor 28.

AMMAN 7 (Agerpres). — Organi
zația de rezistență palestiniană „El 
Fatah" și-a asumat responsabilitatea, 
într-o declarație dată publicității la 
Amman, pentru explozia produsă 
luni dimineața în localitatea israe
liană Affula — transmite agenția 
U.P.I.

PERU

0 DECLARAȚIE
A PREȘEDINTELUI 
VELASCO ALVARADO

LIMA 7 (Agerpres). — „Dobindi- 
rea independenței economice a țării 
și lichidarea mizeriei, acestea sînt 
scopurile noastre principale" — a de
clarat președintele statului Peru, Ve
lasco Alvarado, în cadrul unei alocu
țiuni radiotelevizate, prilejuite de îm
plinirea unui an de la venirea la pu
tere a actualului guvern. Președin
tele Peruvian a amintit măsurile lua
te de guvern pentru a-și atinge 
scopurile propuse, printre care națio
nalizarea bogățiilor petroliere ale ță
rii, înfăptuirea reformei agrare, sta
bilirea controlului statului asupra 
Băncii centrale, promovarea unui 
curs nou al politicii externe și al
tele. Monopolurile străine, a spus în 
încheiere președintele Velasco Alva
rado, nu vor avea acces la investi
rea de capital în Peru atît timp cît 
nu vor respecta condițiile de exploa
tare impuse de guvern.

PORTUGALIA

CAMPANIA ELECTORALĂ
SUB SEMNUL RESTRICȚIILOR

LISABONA 7 (Agerpres). — Pre
tinsa campanie electorală din Portu
galia, în vederea alegerilor legislati
ve, care vor avea loc la 26 octom
brie, se desfășoară în condiții în care 
măsurile drastice luate de guvern 
împiedică orice activitate a grupări
lor politice de opoziție. Ca urmare, 
Comitetul electoral democratic 
(C.D.E.), Comitetul electoral unit de
mocratic (C.E.U.D.), social-democra- 
ții — toate grupări de opoziție — au 
anunțat că vor înceta orice activitate 
preelectorală, dacă guvernul va con
tinua să intensifice „restricțiile deja 
stricte". Aceste grupări protestează 
împotriva imposibilității unui contact 
direct cu alegătorii, împotriva înăbu
șirii libertății de exprimare și a ori
căror reuniuni politice. De asemenea, 
cei șase candidați al „Comitetului

Premierul Demirel despre 
apropiatele alegeri

ANKARA 7 (Agerpres). — Referin
du-se la apropiatele alegeri generale 
din Turcia, într-un interviu acordat 
agenției Reuter, premierul Suleyman 
Demirel, care este și liderul Parti
dului Dreptății, de guvernămînt, a 
declarat că distribuirea mandatelor 
în viitorul parlament este esențială 
pentru desfășurarea vieții politice 
din țară. El a exprimat părerea câ, 
dacă partidele mai mici și indepen
denții vor reuși să cucerească mai 
multe mandate parlamentare, va fi 
greu să se constituie un guvern sta
bil. Premierul turc a spus că, dacă

R. F. G.
P« VZ ■ recizan 
în legătură cu 
configurația 
noului guvern

BONN 7 (Agerpres). — Președin
tele R. F. a Germaniei, Gustav Hei
nemann, l-a informat pe cancelarul 
Kurt Georg Kiesinger că Ia 21 oc
tombrie va propune Bundestagului 
pentru funcția de cancelar al R. F. a 
Germaniei pe Willy Brandt, pre
ședintele Partidului social-democrat.

Potrivit actualei Constituții a R. F. 
a Germaniei, sarcina desemnării 
noului cancelar revine președintelui 
republicii. El a avut în acest 
scop întrevederi cu Willy Brandt, 
președintele partidului social-demo
crat, și cu Wa:ter Scheel, pre
ședintele Partidului Liber Demo
crat. într-o declarație făcută pre
sei Willy Brandt, președintele 
P.S.D.G., a subliniat însă că nu va 
anunța componența noului său cabir 
net decît după ce va fi ales cancelar 
al R. F a Germaniei. O precizare a 
fost totuși făcută de Jurgen Wisch- 
newski, secretar general adminis
trativ al P.S.D.G., care a relevat că 
social-democrații vor dispune în noul 
guvern de 12 portofolii, iar liber- 
democrații de 3. El a lăsat să se înțe
leagă că numărul ministerelor va fi 
redus de la 19 la 15.

★
Cursul „flotant" al mărcii vest- 

germane a atins luni, în raport cu 
dolarul, 6,2 la sută la principalele 
burse de devize occidentale.

In legătură cu situația mărcii 
vest-germane, agențiile de presă re
levă că ea a constituit obiectul 
unor vii discuții în comisia Pieței 
comune reunite la Luxemburg, nu
meroși vorbitori criticînd măsurile 
adoptate de R.F.G. pe plan monetar. 
Această dispută dintre comisie și gu
vernul de la Bonn s-a încheiat însă 
cu un compromis. Luni, comisia a 
hotârît să acorde R.FG permisiu
nea de a percepe taxe asupra im
porturilor unor produse agricole, 
pentru a-și proteja propriii agricul
tori de concurența produselor simi
lare din alte țări ale comunității.

A 20-A fiNIVERSARE
A R.D.G.

FESTIVITĂȚILE 
DE LA BERLIN
BERLIN 7. — Corespondentul 

Agerpres, St. Deju, transmite : La 
7 octombrie, la Berlin au avut loc 
parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a R.D.G.

In tribuna principală, alături de 
conducători de partid și de stat ai 
R. D. Germane, au luat loc dele
gațiile sosite din alte țări, printre 
care și delegația de partid și de 
stat a țării noastre condusă de to
varășul Ion Pățan, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

Parada militară a fost deschisă 
de elevii academiilor și școlilor mi
litare, după care au urmat unități 
motorizate, blindate și rachete de 
diferite tipuri.

Trecînd apoi în coloane masive 
prin fața tribunelor, oamenii muncii 
au raportat realizările obținute în 
cinstea celei de-a 20-a aniversări 
a R. D. Germane. După demonstra
ție, a avut loc o mare serbare 
populară.

eleoțoral al naționaliștilor indepen
denți" (C.E.N.I.), care acceptă politi
ca noului premier Marcello Caetano, 
mai ales în ce privește teritoriile 
portugheze din Africa, reprobînd 
doar sistemul de „administrație re
gională", au anunțat luni că se re
trag din competiția electorală, fără 
a indica motivele acestei hotărîri.

Primul ministru portughez, Mar- 
cello Caetano, a preluat luni, într-o 
ceremonie oficială, portofoliul aface 
rilor externe. După cum se știe, tfti 
larul acestui portofoliu în ultimii o . 
ani, Alberto Franco Nogueira, și-a 
prezentat demisia, ca urmare a unor 
divergențe cu primul ministru. In 
cuvîntarea rostită cu atest prilej, 
Caetano a reafirmat politica colo
nială a Po'rtugaliei.

va reveni la putere după alegerile ț- 
de duminică, partidul său va pun 
accentul principal pe probleme' . 
economice. El a subliniat necesitată^, 
întăririi întreprinderilor de stat. 
Demirel a promis efectuarea unor 
modificări constituționale menite să 
permită accelerarea ritmului activi
tății parlamentare, guvernamentale 
și judiciare. Totodată, s-a declarat 
pentru suprimarea prevederilor con
stituționale care abrogă drepturile 
politice ale foștilor demnitari ai re
gimului Menderes, înlăturat în 1960.

UN NOU PAS 
PE CĂLEA

DEZVOLTĂRII 

INDUSTRIALE 
A ALGERIEI

Pitorescul orășel „Oued Na- 
mimine", de lingă Constantine, 
a trăit zilele trecute un eveni
ment deosebit : inaugurarea u- 
nuia din cele mai mari șantiere 
ale țării — Complexul de mo
toare Diesel și de tractoare. Ast
fel a fost semnat actul de naș
tere al unei noi ramuri indus
triale algeriene, ramura con
strucțiilor de mașini. Combina
tul se va întinde pe o suprafață 
de 600 000 mp și va realiza în 
prima fază o producție anuală 
de 10 000 motoare Diesel și 5 000 
de tractoare. Incepînd cu anul 
1972, combinatul va produce, de 
asemenea, patru tipuri de ve
hicule. Tot aici vor fi fabricate 
motorete și biciclete. In cadrul 
acestui complex vor lucra peste 
3 000 de muncitori, ingineri și 
funcționari. Aprovizionarea cu 
fontă se va face de Ia o fa
brică construită în imediata a- 
propiere.

Paralel cu deschiderea* aces
tui mare complex, Societatea na
țională pentru construcții de 
mașini, înființată printr-o ordo
nanță prezidențială, la 9 august 
1967, în vederea promovării și 
dezvoltării industriei construc
toare de mașini, a trecut la e- 
laborarea de studii privind con
struirea unor noi întreprinderi 
de acest fel.

După intrarea în funcțiune, a- 
cum citeva luni, a primului com
binat siderurgic din Algeria, 
„El Hadjar" de lîngă Annaba, 
care a pus bazele industriei gre
le în această țară, deschiderea 
șantierului complexului de lîngă 
Constantine reprezintă un nou 
pas important pe calea indus
trializării, a consolidării inde
pendenței economice a țării.

C. BENGA
Alger, 7 octombrie
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