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PORUMBUL Șl CARTOFII— 
CÎT MAI REPEDE

Cifrele înscrise pe harta reprezintă procentul în care s-a realizat, pînâ 
la 9 octombrie, recoltatul porumbului în cooperativele agricole

Paralel cu însâmînțările de toam
nă, care după ritmul în care se lu
crează acum pot fi încheiate în 
timp optim, este necesar să se a- 
corde o atenție deosebită recoltării 
porumbului, cartofilor, sfeclei de za
hăr, legumelor, fructelor și strugu
rilor. Este vorba de cantități mari de 
produse pentru, strînsul cărora este 
nevoie de multă muncă, iar pentru a 
putea fi livrate și depozitate se cer 
numeroase mijloace de transport.

Din datele centralizate în cursul 
zilei de joi, 9 octombrie, la Consiliu1 
Superior al Agriculturii rezultă că 
RECOLTATUL PORUMBULUI S-A 
FĂCUT TN PROPORȚIE DE 62 LA 
SUTA ÎN ÎNTREPRINDERILE A- 
GRICOLE DE STAT ȘI 49 LA SUTA 
tN COOPERATIVELE AGRICOLE 
Cele mai mari suprafețe an fost, re
coltate în cooperativele agricole din 
județele Ilfov, Teleorman. Olt Bo
toșani, lași, Vîlcea, Arad. In între
prinderi le agricole de stat din județele 
Dolj, Buzău, Mehedinți, Teleorman, 
recoltatul porumbului s-a făcut pe 
80—93 la sută din suprafețe. In multe 
județe, însă, recoltarea, transportul și 
livrarea porumbului contractat se 
desfășoară în ritm nesatisfăcător. A-

proape peste tot porumbul s-a copt, 
iar în unele zone.— Bărăgan, Dobro- 
gea,. sudul Olteniei — știuleții sînt us- 
cați, iar boabele se desprind cu ușu
rință incit întîrzierea recoltatului ar 
putea duce la. pierderi. Faptul că în 
unele unități agricole această lucrare 
a întîrziat se datorește, în principal, 
lipsurilor în organizarea muncii și în 
folosirea mijloacelor de transport. 
Cîteva exemple sînt elocvente, în a- 
ceastă privință, în timp1 ce în coo
perativele agricole din .județul. Boto
șani recoltarea porumbului s-a făcut 
de pe 66 la sută din suprafețele cul
tivate, în cele din județul vecin — 
Suceava — lucrarea s-a făcut doar în 
proporție de 22 la sută. în județul 
Vîlcea porumbul a fost, strîns de pe 
64 la sută din suprafețe. în timp ce 
în Argeș, care beneficiază de ace
leași condiții naturale, doar de pe 
39 la sută. Aceeași situație este și în 
județele din vestul, țării. Cooperati
vele agricole din județul Arad au.re
coltat porumbul de pe 60 la sută din 
suprafețe, iar cele din Bihor au 
executat această lucrare în proporție 
de numai 35 la sută.

(Continuare în pag. a III-a)

Efigia lașului are 
sclipiri neconfundabi
le. Simplul enunț so
nor al cuvîntului Iași 
dezvoltă în memorie 
imagini ce aparțin nu
mai acestei așezări 
moldovene. (Zidurile 
venind din alte veacuri 
ale Cetățuiei, Goliei, 
Galatei. In ele timpul 
și-a frint o parte din 
colții și ambiția sa. 
Zidurile înnobilate de 
om și de timp ale ali
tor edificii înseamnă 
aici trecut, tradiție, is
torie. Acea inefabilă 
atmosferă ieșeană în 
care, la orele prezen
tului. se împletesc ar
monios dinamismul 
unei vieți economice 
trepidante cu aura mai 
veche de centru uni
versitar ce își trage 
obîrșia de la Acade
mia Mihăileană).

Orașul celor șapte 
coline conjugă însă, cu 
lucidă și înțeleaptă 
statornicie, trecutul și 
prezentul. De mai 
bine de două decenii, 
destinul său urbanistic 
stă sub semnul unor 
ani plini, traversați de 
energii vitale. Puntea 
între cele două tim
puri ale existenței 
sale a căpătat durabi
lă formă în sfertul de 
veac de ..miracole" 
succesive. Pe terito
riul orașului își fac 
apariția 15 uzine șl fa
brici noi. De aici, o 
primă consecință : 
creșterea rindurilor 
populației muncito
rești, a valorilor ma
teriale ce se creează 
— față de 1950 pro
ducția industrială a

sporit de 15 ori. lașul 
înseamnă pentru eco
nomia țării aproape 30 
la sută din producția 
de tricotaje de bum
bac, peste 18 la sută 
din producția de țevi 
de oțel, zece mii de 
tone de fire și fibre 
sintetice pe an... în
seamnă o gamă diver
să de alte sortimente 
propulsate pe circuite
le de consum ale eco
nomiei. Este echiva
lentul firesc calculat, 
premeditat al celor 
șase miliarde lei in
vestiții în economia, 
în viața social-cultu
rală ieșeană din 1960 
încoace.

Reflexele industria
lizării s-au fixat in 
noul peisaj edilitar, 
lașul scriindu-și cu 
fier, beton și sticlă 
pagini strălucite de 
istorie contemporană, 
ca atîtea alte centre 
urbane ale țării în anii 
socialismului. Circulă 
aici o cifră-argument 
care ar da oricui drep
tul la sentimentul 
mîndriei : un sfert din 
suprafața locuibilă a 
orașului s-a construit 
în ultimii cinci ani ! 
Ritmul alert în toate 
domeniile a devenit o 
condiție de existență 
esențială și a acestui 
oraș cantonat altădată 
la viața de provincie 
cu reverii și așteptări, 
cu timpul lent, mono
ton, măsurat de „or
nicul cu trei cadrane / 
de la Sfintul Spiridon" 
— cum notează To- 
pirceanu undeva, cu 
îngăduitoare ironie. 
Cincisprezece mii de

apartamente și-au 
deschis ușile în acești 
ani pentru a-i primi' 
pe muncitorii de la 
Nicolina, de la „Țe
sătura”, de la Fabri
ca de fire și fibre sin
tetice (vlăstar mai tî- 
năr al Săvineștilor), de 
la fabrica de cerami
că etc. .

Un arhitect cu ex
periență îndelungată, 
îndrăgostit de Iași, 
sintetiza în felul ur
mător rațiunile de 
amplasare a noilor 
deschideri edilitare : 
„/) Nevoia de a caza 
surplusul de populație 
cu care s-a îmbogățit

orașul ; 2) Ștergerea 
pe cit posibil a imagi
nii insalubre a unor 
cartiere și, implicit, 
îmbunătățirea aspec
tului arhitectural de 
ansamblu : 3) Apropie
rea zonelor de locuit 
de proaspetele obiec
tive industriale; 4)
Sporirea densității pe 
suprafața destinată 
construcțiilor locuibi
le ; 5) Conservarea cu 
atentă grijă a fondului 
vechi de case".

(Continuare 
în pag. a V-a)

ÎN PAGINA A IV-A
FUNCȚIA REALA A 
ȘTIINȚELOR SOCIALE: 
prospectarea fenomene
lor și contribuția con
cretă la soluționarea 
problemelor dezvoltării 

societății

HOTĂRÎREA CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
cu privire la aplicarea noului sistem 
de salarizare și majorarea soldelor 
cadrelor din Ministerul Forțelor Armate, t *

La LL.F. se aud 
doar criticile 

adresate altora!
• MARFA IN GRĂMEZI PE ClMP, IAR IN BIROURILE UNOR I. L. F. 
SE CONTABILIZEAZĂ VINOVĂȚIA ALTORA ® CE GARANȚIE PREZINTĂ 
UN DIRECTOR CARE NU-ȘI RESPECTĂ NICI „CUVÎNTUl DE ONOARE” 
O ClND I.L.F.-UL „SE RĂZBUNĂ" PE... SPINAREA CONSUMATORULUI

1

într-un raid-anclietâ publicat zilele trecute (miercurrS octombrie) ne-am 
ocupat pe larg de felul cum își îndeplinesc contractele asumate cu statul 
cooperativele agricole de producție. Am insistat atunci asupra obligațiilor 
țărănimii cooperatiste de a-și onora integral îndatoririle asumate prin 
contracte, de a recolta de pe cîmp, în cel mai scurt timp, toate cantitățile 
de produse care sînt așteptate in circuitul aprovizionării atît de populație, 
cit și de industrie. Spuneam atunci — repetăm și acum — că lipsa ritmi
cității în livrarea mărfurilor către LL F. din vina unor cooperative agricole 
de producție, care nu-și respectă contractele, termenele de livrare, canti
tățile prevăzute, creează greutăți în preluarea produselor. E adevărat că 
în ultimele zile au intervenit unele îmbunătățiri Se impune ca în conti
nuare cooperativele agricole, întreprinderile agricole de stat, organele jude-, 
(ene agricole sg ia măsuri ca recolta să fie strînsă în cel mai scurt timp

Zilele trecute (miercuri și ini) am întreprins un nou raid pentru a 
vedea — așa cum este normat — cum se achită de obligații și celălalt 
partener — comerțul. în speță întreprinderile de legume și fructe. Ce am
constatat ? In rezumat putepi spune 
veni reveni cu amănunte — că în 
nistnul contractării, cit și în cel al 
ciențe cu nimic scuzabile. Dar să dăm

Vizităm‘mai întîi cooperativa agri
colă de producție Hrănești, aflată 
chiar „sub ochii" centrului de legume 
și 'fructe existent în această comună.

— Cum colaborați cu C.A.P. Bră- 
nești ? întrebăm la centru) l.L.F. de 
aici.

— Azi cooperativa' n-a avut marfă
— ne asigură interlocutorul nostru, 
Mihai Pană, calculator.

Era cit pe aci să facem cale în
toarsă. Dar vizitînd ..depozitiil" 
Cj.A.P constatăm eâ, 2 500--3 000 
de kg de ardei gras, gogonele și ro
șii așteptau „ilefiștii" să le transporte 
Dar aflăm — mergînd în grădină — 
•ițn Itibru și mai grav. Aici există re- 
ișoltate' în grămezi acoperite cu vreji, 
’.circa 10 tone de produse.

Ne întoarcem la I L F și întrebăm :
— De Ce nu ridicați producția 

cooperativei și o lăsați să putre
zească în grădină ?

— Ce să facem ? Credeți că . noi 
rPam vrea s-o ridicăm? N-avem nici 
ambalaje, și nici mașini suficiente
— ne explică același Mihai Pană. 
Noi cerem zilnic de la coloana din 
București cîte 20—23 de mașini și abia 
primim 10—12. Nu putem face fată 
comenzilor.

Asistăm, după cum veți vedea, la 
acte de adevărată iresponsabilitate 
din partea unor organisme al? l.L.F 
C.A P. Frăsinet a dat zeci, de 

din capul locului — iar pe parcurs 
activitatea LL.F.-ului, atît în meca- 
aprovizionării propriu-zise. sînt defi- 
cuvintul faptelor.

telefoane centrului să-i trimită 2—3 
mașini pentru a ridica marfă. Centrul 
a solicitat aceste mașini de la 
Coloana nr 2 București A primit 
asigurări că mașina (una și nu trei) 
a plecat spre Brănești. Dar. ajunsă 
aici, mașina a trebuit să facă cal? în
toarsă pentru că a venit fără... amba
laje Un nou drum pînă Ia București, 
o nouă reluare a convorbirilor tele
fonice, (comună-centru, cehțru-Bu- 
curești București-centru ș.a m.d.), în 
timp ce în cîmp așteaptă 8 000 de 
kg de gogoșari și alte produse.

Organele f U F-ului (atît de „sen
sibile" la critică) vor fi gata să ri
posteze ..ați găsit, un singur fapt și 
faceți atîta caz “ Nn. tovarăși di
rectori ai l.L.F.-București Nu e vor
ba de un singur fapt F vorba - din 
păcate - despre evidenta linsă de 
operativitate a I L F -ului - în pri
mul rînd a oamenilor care organi
zează această activitate - de a pre
lua în aceste zile Cantității? de pro
duse pe care le livrează cooperati
vele agricole

Am făcut această remarcă diferi- 
ților romercianți ai I.L F -urilor 
și aceștia au ripostat energic ,,nu-i 
adevărat Noi facem față cerințelor" 
Să ne adresăm din nou faptelor : în 
zilele de 8 și 9 octombrie - la data 
efectuării acestui raid — cooperati
vele agricole de producție Rerceni. 
Vărăș.ti. Valea Dragului și I AS ptrr. 
deni (ca să dăm numai exemplele 

constatate de noi !) aveau recoltate 
cantități vagonabile (rețineți, VĂGO- 
NAB1LE) de ardei gogonele, rădăci- 
noase, roșii, care așteptau mașinile 
„prevăzute în grafic" — și-au aștep
tat degeaba — pentru a ridiqa marfa.

Explicația — nu știm dacă e sin
gura — o găsim vizitînd ieri la prînz 
Centrul de legume și fructe nr 2 
Curtea largă a depozitului pare neîn
căpătoare, numeroase camioane sînt 
„plantate" în toate ungherele. De cît 
timp ?

Autocamionul 21-B-5 645 așteaptă 
să fie descărcat de circa 8. ore ; 
mașinile 22-B-l 183 și 22-B-l 2'10 
încărcate .„ochi" cu varză, gata de 
plecare spre magazine, staționează de 
mai bine de o oră în așteptarea șo
ferilor ; camioanele 21-R-5 6I6 șt 
22-B-1 316 încățcate cu ceapă aș
teaptă de dimineață (în momentul vi
zitei era ora 14) și n-au fost încă 
descărcate Motivul ? E plecat gestio
narul cu cheile de la depozit ’

Șirul exemplelor ar putea conti
nua Semnificativă ni se pare a fi 
însă concluzia care se desprinde 
sub ochii nepăsători ai șefilor cen
trului. zeci rl? t.nne-căpacitat? rl? 
transport staționează orc în șir. 
fără ca cineva să intervină pentru 
a curnia această păgubitoare irosire 
de timp

Joi 9 octombrie, la ora 10. facem o 
vizită la 1 L F -Slobozia

— Am vizitat, in drum spre Slo
bozia. îl informăm pe tovarășul ing 
Constantin Vlădulescu. director ad
junct, grădinile CAP-urilor „Gh 
Dojă“ și Ciochină. Președinții celor 
două unități ne-au rugat să vă criti
căm pentru faptul că rin trimiteți 
mașini să preia marfa De ce nu tri
miteți ?

Azi dimineață — răspunde 
prompt tovarășul Constantin Vlădu
lescu. — ■ am trimis o mașină la 

Ciochina.
— Știți cită producție are această 

cooperativă ?
— Nu știm, dar o mașină cred că 

ajunge.
Constantin PRIESCU 
George POPESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a primit pe ministrul comerțului 

si industriei al Finlandei
Președintele Consiliului de Miniș

tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit vi
neri pe ministrul comerțului și in
dustriei al Finlandei, Grels Teir, care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a partici

In județul buzău

S-a încheiat 
semănatul 
cerealelor 
de toamnă
Ditpă cum s-a anunțat, oame

nii muncii de pe ogoarele ju
dețului Buzău au terminat, in 
timpul optim și la un nivel 
agrotehnic superior. înșătnința- 
rea cerealelor păioase de toam
nă pe întreaga suprafață pla
nificată, de 52 320 hectare.

Intr-o telegramă adresată 
COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEĂUȘESCU, Biroul 
Comitetului județean Buzău al 
P.C.R. arată că acum toate forțe
le și mijloacele sînt mobilizate 
pentru recoltarea intr-un timp 
cît mai scurt a porumbului și a 
sfeclei de zahăr, pentru culesul 
strugurilor și al fructelor. 
După ce se subliniază preocu
parea pentru conservarea pro
duselor în cele mai bune condi
ții și pentru achitarea inte
grală a obligațiilor destinate asi
gurării fondului de stat la ce
reale și alte produse agricole, 
în telegramă se spune :

Vă încredințăm, tovarășe se
cretar general, că avînd călăuză 
programul măreț de edificare 
socialistă a României, elaborat 
de Congresul al X-lea. lucrăto
rii acestui grînar al țării își 
continuă cu și mai multă rîvnă 
activitatea pentru a obține pro
ducții mereu sporite la unitatea 
de suprafață, pe măsura poten
țialului uman și material de 
care dispunem. 

pat Cornel Burtică, ministrul comer
țului exterior.

Au fost de față Kaarlo Veikko Mă- 
kela. ambasadorul Finlandei la 
București, Hentila Kalervo, director 
general in Ministerul Comerțului și 
Industriei al. Finlandei, precum și 
Seppo Olavî Ainamo, atașatul co
mercial al ambasadei. (Agerpres)

STATUL INVESTEȘTE MILIOANE,
IAR El PRODUC... RAPOARTE FALSE!

— Vom scrie un reportaj 
despre uzina dumneavoas
tră Permiteți-ne s-o vizi
tăm

— Să vizitați ce ?
— Linia de lămpi fluo

rescente pusă în funcțiune 
ano1 acesta

— Nu se poat.e I
— Cum așa ?' De ce ?...
— (după o pauză semnifi

cativă) Am înțeles. Știți 
totul, dar eu unul nu vă 
dau nimic lese scandal la 
minister Să vină tovarășul 
director Dacă dînsul vă 
dă.. Sau tovarășul inginer- 
șef Eu mă ocup de vîn- 
zare ; fabrica produce — 
vînd. nu produce — nu 
vînd

Discuția de mai sus a a- 
v.it loc. la Uzina de cine
scoape București, unitatea 
flleetrofar Interlocutor — 
tovarășul director comer
cial Mihai Ardarie.

Afirmația „știți totul", 
făcută de directorul Arda
rie, se poate traduce astfel : 
1) La 30 iunie a c , conform 
prevederilor planului de 
stat. sus-numit.a uzină tre
buia să pură în funcțiune o 
nouă capacitate de produc
ție — linia de lămpi fluo
rescente. 2't La aceeași dată 
conducerea uzinei a rapor
tat forului tutelar. Ministe
rul Industriei Construcțiilor 
de Mașini. Direcției Cen
trale de Statistică și Băncii 
de Investiții îndeplinirea 
acestei sarcini de plan. 3) 
La controlul efectuat în 
luna iulie de către organele 
băncii, se constată că în

înfăptuind politica partidului de 
ridicare continuă a nivelului de trai 
al celor ce muncesc și prevederile 
Hotărîrii plenarei Comitetului Cen
tra) al Partidului .Comunist Român 
din octombrie 1967 cu privire la îm
bunătățirea sistemului de salarizare 
și majorare a salariilor, Consiliul de 
Miniștri a adoptat recent o hotărîre 
prin care se aprobă aplicarea cu în
cepere de la 1 noiembrie a.c. a nou
lui sistem de salarizare și majorarea 
soldelor cadrelor din Ministerul 
Forțelor Armate, din trupele Ministe
rului Afacerilor Interne și ale Con
siliului Securității Statului.
’ Conform prevederilor hotărîrii, 
soldele cadrelor militare urmează să 
fie majorate în medie cu 16 la suia. 

secția de lămpi fluorescente 
se efectua încă verificarea 
și reglarea funcționării 
unor utilaje. Adică : linia 
nu intrase in funcțiune ! 
Iar produsele nu se livrea
ză nici azi.

Acestea sînt faptele. Ele 
poartă o denumire precisă: 
raportare falsă. Altfel 
spus : o practică ilicită 
pentru cei care nu și-au 
îndeplinit în termen obli-

Sîntem consternați.
— Cum adică ?
— Noi considerăm . noua 

linje ca pusă în funcțiune 
Banca de Investiții nu ac
ceptă însă punctul nostru 
de vedere. Dacă vă luați 
după Banca de Investiții.;.

Cu toate eforturile făcute, 
n-am înțeles ce ar mai pu
tea fi „interpretat" înt.r-0 
astfel de situație. Doar cu 
prețul abdicării de la In-

anchetă socială

guțiile asumate și vor cu 
orice chip să fardeze ade
vărul pentru a scăpa de 
răspundere. Un act care 
inculcă flagrant atît legea 
cît șt normele elice, care le
zează interesele statului so
cialist

Am fost puși uneori în 
fața unor ilegalități fla
grante. unele mai grave, 
altele mai puțin grave de- 
cît. cele prezentate aici In 
timpul nici unei discuții nu 
am simtit însă plutind în 
jur o mai mare cantitate 
de penibil. Tăcerea a 
rupt-o inginerul-șef Gra- 
țian Colda :

— De fapt, totul e o ches
tiune de interpretare, ne-a 
declarat dînsul.

gica elementară... Pusă în 
funcțiune, o mașină de fă
cut ace trebuie să facă ace, 
iar o mașină de făcut funii 
— funii Numai o linie de 
lămpi fluorescente nu tre
buie să producă lămpi fluo
rescente! Acesta este „punc
tul nostru de vedere", cum 
îl numește inginerul Colda. 
Evident, o asemenea „li
cență" logică cere eforturi 
și iată că pentru ascunde
rea adevărului a fost, pusă 
In funcțiune o... „linie teh
nologică" de produs hîrtii, 
justificări și tot soiul, de 
explicații. De peste trei 
luni. în această „producție" 
sui-generis se consuma e- 
forturile conducerii uzinei. 
Și, din nefericire, nu nu
mai ale ei.„

Majorarea soldelor se va face în 
procente diferențiate, avîndu-se în 
vedere intensitatea și complexitatea 
muncii, răspunderea ce revine ca
drelor militare în pregătirea de luptă 
și politică a trupelor, gradul ce-1 au 
și eșalonul la care își desfășoară ac
tivitatea.

Vor crește în procente mal mari 
soldele ofițerilor și subofițerilor din 
subunități și unități care participă 
direct la procesul de instruire și e- 
ducare a militatilor,1 precum și ala 
celor cu solde mai mici.

Noul sistem de salarizare ține sea
ma de specificul activităților ce se 
desfășoară în cadrul forțelor armate.

(Continuare în pag. a V-a)

La 30 iulie a. o. — deci o 
lună după raportare — o 
comisie instituită prin or
dinul conducerii M.I.C.M. 
vine să vadă cum stau de 
fapt lucrurile și să facă lu
mină în această problema. 
Comisia este formată din : 
inginerul N. Niculescu, din 
partea M.I.C.M., președinte
le comisiei t ing. D. Stă- 
nescu : ing G Colda ; ing. 
A. Borlea, ing I. Spurca- 
ciu ; tehnicianul N. Pc- 
treanu : ing Th. Dinischio- 
tu : ing. M. Ivanciu și teh
nicianul P Vasiliu. Se în
cheie un proces verbal de 
punere în funcțiune a ca
pacității industriale în care 
se scrie negru pe alb : 
„După efectuarea probelor 
(între 30 mai și 30 iunie 
a. c. — n. n), instalațiile 
sînt în stare de funcțiune și 
permit începerea produc
ției".

Să ne oprim puțin șf să 
citim printre rînduri și 
ceea ce comisia nu ne 
spune. (De altfel, în multe 
din actele acestui dosar, y- 
tilizarea cuvintelor a fost 
făcută cu dibăcie stilistică 
întru escamotarea adevăru
lui, nu pentru exprimarea 
lui) Dacă probele tehnolo
gice s-au terminat la 30 iu
nie și dacă în urma lor in
stalațiile au fost în stare d9 
funcțiune și „au permis" în
ceperea producției, se naște

Titus ANDREI

(Continuare în pag. a U-a)
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foamea de cadre" în județe
condiții corespunzătoare de 
și de viață pentru ei și fa- 
lor. Intr-un singur an — 1968 
fost construite 1088 aparta- 
din care peste 90 Ia sută au

agravează

ing. Nicolae IONESCU
secretar al Comitetului județean de partid VîlceaLuna recoltatului, 

ca produselor re- 
se asigure paza.

Excepție 
pentru 
șoferi?»

De curînd, școala de , 
profesioniști din Curtea de Argeș 
s-a mutat pe teritoriul satului 
Oești (Argeș). încă de la venire, 
cei aproape 700 de elevi ai șco
lii au început să-și etaleze, fie
care în legea lui, cunoștințele in 
materie de... comportare necivi- 

' lizată. Strigăte, vorbe necuviin
cioase, persoane acostate etc — 
toate sub privirea impasibilă a 

■.personalului didactic și pedago
gilor însărcinați, după cite știm, 
și cu păstrarea disciplinei. Oare 
regulamentul școlar -nu este ace
lași și pentru o școală de șo
feri 7

Octombrie.
Normal este 
collate să li
Din păcate, nu pretutindeni acest 
lucru a fost ințeles. Dovada : în 
decurs de numai trei zile, orga
nele de miliție au depistat în- -j 
semnate sustrageri de produse I 
agricole, de pe cîmp : 22 500 kg 
porumb, 90u kg grîu, 8 460 kg 

. legum° și 3 100 kg sămînță de 
floarea-soarelui și altele. O pre
cizare : cifrele de mai sus ilus
trează infracțiuni depistate. Cite 
rămîn însă în... umbră ? Con
ducătorii de unități agricole, cei i 

.ce au în atribuțiile lor de ser
viciu obligația de a asigura paza ' | 
recoltei, ce fac... ? .

Punctul
pe „i“

1 Matei Dragu, de la șantierul 
114 Platonești (întreprinderea de 

construcții căi ferate București) 
a luat autobasculanta pe care 

I lucra și a plecat la părinți, la
Janca. A doua zi, după ce efec
tuase mai multe curse clandes- 

Itine în comuna natală și băuse 
binișor, a tamponat o motoci
cletă, accidentînd mortal două 
persoane (Neagu Zaman și Mihai 

I Ceaflău). Cum de a putut pleca 
acest șofer din garaj, fără să se 

Iștie 7 Pe dv., vă întrebăm, tova
rășe director al întreprinderii de 

[construcții căi ferate București I
Și pe dv., tovarășe șef al șantie
rului din Platonești. Ce veți

. puiide 7
răs-

Locui specialistului - în miezul producției, acolo unde cer interesele societății!

Sufereau
împreună

Lăcomia strică omenia. O 
știut acest lucru și Neculai Var- 
tolomei din Calea Rahovei 310 
(București) ? Dornic de cîștiguri 
ușoare și, dacă se poate, cu un 
efort cît mai mic și-a părăsit 
meseria de sudor, și a trecut pe 
post de... ajutor al soției sale, 
Constanța Vartolomel, remizieră 
la o boxă din Hala Obor. în 
ceasta „calitate" împreună 
consoarta sa, au manevrat 
atîta dibăcie vinzările, incit 
mai puțin de o lună au realizat 
o pagubă in avutul obștesc de 
aproape 8 000 de lei. Cei doi vor 
pleca mai departe, tot împreună.

fi

a- 
cu 
cu 
in

Chiar și 
piatra de e 
piatră...

Realizarea programului adoptat de 
cel de al X-lea Congres al partidu
lui este condiționată nemijlocit de 
judicioasa repartizare a forței de 
muncă în general și a specialiștilor 
în special, în așa fel îneît fiecare 
muncitor, maistru, inginer, econo
mist, profesor, medic, arhitect să-și 
ocupe locul care îi revine în vastul 
angrenaj al construcției socialiste.

Realitățile din județul Vîlcea con
firmă, o dată în plus, justețea im
perativului formulat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu privind luarea- 
unor „măsuri hotărîte pentru mai 
buna folosire a forței de muncă, pen
tru o repartizare cît mai judicioasă 
a oamenilor în sectoarele hotărîtoare 
ale producției materiale, ale dezvol
tării științei, învățămîntului și cul
turii". Este adevărat, în județul nos
tru există un număr însemnat de 
specialiști care își desfășoară activi
tatea în unitățile economice, în insti
tuții social-culturale, oameni com- 
petenți, cu simț civic dezvoltat, care 
s-au legat de aceste frumoase me
leaguri și își îndeplinesc cu răspun
dere sarcinile. Am putea să ne re
ferim la specialiști cum sînt cei de Ia 
întreprinderile de foraj și extracție, 
Complexul de industrializare a lem
nului, Combinatul chimic și Uzina 
de, produse so lice Rm. Vîlcea, care, 
datorită abnegației și priceperii lor, 
reușesc să soluționeze la nivel su
perior problemele tehnice și econo
mice, bucurîndu-se de stima și pre
țuirea colectivului din care fac parte, 
a noastră a tuturor. Se înțelege, față 
de asemenea oameni, organele locale 
de partid și de stat manifestă o 
grijă deosebită, străduindu-se să le 
creeze 
muncă 
miliile
— au 
mente, 
fost repartizate muncitorilor, tehni
cienilor. inginerilor și altor cadre 
de specialitate.

In același timp însă trebuie să 
arătăm că în județul nostru, a cărui 
economie și viață socială cunoaște 
o dezvoltare intensă, se resimte o 
acută lipsă de specialiști în toate 
domeniile. Dintr-un studiu recent 
efectuat de secretariatul comitetului 
județean de partid rezultă că pentru 
asigurarea funcționării normale a 
capacităților de producție existente, 
pentru darea în funcțiune la timp a 
obiectivelor din planul de investiții 
pe 1970, sînt necesare, în afară de 
4500 muncitori calificați, 205 cadre 
cu studii medii tehnice, 120 ingi
neri și 63 economiști. Bineînțeles că 
în ce privește asigurarea numărului 
de muncitori calificați și a unei 
părți a numărului de maiștri și teh
nicieni au putut fi stabilite o serie 
de măsuri pe plan local. Pentru ca
drele cu studii superioare însă, so
luția nu poate veni decît de la orga
nele centrale de stat. Noi o aștep
tăm cu atît mai mult cu cît. din 
studiul la care ne-am referit, reies 
și o serie de alte aspecte. Astfel, în 
prezent există în județul nostru 93 
posturi neocupate necesitînd cadre 
cu studii superioare, dintre 
ingineri, 24 economiști La 
situație se adaugă și faptul 
posturi care reclamă oameni 
gătire superioară (128 ingineri. 437 
economiști, 584 profesori etc), sînt 
ocupate — prin sistemul nefericit al

derogărilor și suplinirilor — de cadre 
care n-au studiile necesare. Este oare 
de mirare că la . întreprinderile 
conserve din legume și fructe, 
industrializare a cărnii, a laptelui, 
fabricare a băuturilor alcoolice 
înregistrează deficiențe serioase 
exploatarea utilajelor, în programa
rea și organizarea producției, cu e- 
fecte negative în realizarea ritmică a 
planului și a calității produselor, din 
moment ce posturi importante de 
conducere a producției sînt descom
pletate? In aceste unități, în care 
se realizează peste 25 la sută din pro
ducția industrială a județului, există 
un. singur inginer de specialitate, 
celelalte cadre tehnice cu pregătire 
superioară fiind provenite în marea

țean de partid, a venit în acest an 
de trei ori la noi. Dar ce folos? 
Situația a rămas neschimbată. Pos
tul de inginer-șef al întreprinderii 
miniere, asupra importanței căruia 
nu mai insistăm, continuă să fie va
cant de la începutul anului Oare mi
nisterul nu se poate dispensa de 
nici unul dintre sutele de specialiști 
de care dispune la București pentru 
a-1 repartiza la această întreprin
dere?

Considerăm că ar fi putut fi în
lăturată și situația necorespunză
toare din cele 3 întreprinderi fores
tiere de interes republican din jude
țul nostru în care nu există nici 
un economist cu pregătire superioară, 
dacă ministerul tutelar ar fi acordat

lității procesului instructiv-educativ 
din școli faptul că numeroase ca
tedre sînt deținute de cadre fără 
pregătire superioară?

Considerăm că ar trebui revăzut 
și sistemul de reglementare a înca
drării în funcții a diferitelor cadre. 
Faptul că, țn foarte multe cazuri, se 
prevăd două condiții de încadrare 
— studii superioare sau medii — 
creează posibilitatea care, cel mai 
adesea devine realitate, să fie folo
sită opțiunea a doua, mai comodă, 
în sensul că sînt încadrați oameni 
cu pregătire medie. De asemenea, 
trebuie pus capăt practicii folosite 
de unii conducători de întreprinderi 
care, cu sprijinul binevoitor al orga
nelor tutelare, în Ioc să caute cadre

Indiferența unor ministere

care 63 
această 
că 1184 
cu pre-

lor majoritate, din alte sectoare. Lă 
aceasta se adaugă faptul că din tota
lul de 17 ingineri, doar 3 lucrează 
în secțiile productive.

In ciuda faptului că încă de la 
reorganizarea administrați v-terito- 
rială a țării, biroul comitetului ju
dețean de partid a sesizat conduce
rea Ministerului Industriei Alimen
tare despre problemele grele din 
acest sector al județului, pînă în 
prezent nu au fost luate măsuri efi
ciente. Mai mult, nici acum cînd ur
mează să ia ființă o întreprindere 
care să coordoneze activitatea unită
ților loicale ale industriei alimentare, 
conducerea ministerului respectiv nu 
manifestă interesul cuvenit pentru a 
asigura cadrele necesare. Oare din
tre sutele de specialiști din minis
ter nu s-a putut găsi nici măcar un 
singur inginer sau economist care să 
fie repartizat aici?

Nu este vorba de un caz singular. 
Deși activitatea întreprinderii Mi
niere Rm. Vîlcea lasă de mai muiți 
ani de dorit, în special în sectorul 
producției de calcar, ministerul tu
telar nu a dat curs insistentelor noas
tre solicitări de a asigura cadrele și 
dotarea tehnică necesară Este drept, 
secretarul general al acestui minis
ter, tovarășul Victor Gîrjoabă, la 
solicitarea biroului comitetului jude-

viața de partid

atenția cuvenită repartizării judi
cioase a specialiștilor.

Numeroase exemple asemănătoare 
ilustrează cît de important este ca 
toate ministerele și organele econo
mice centrale să aplice fără întîr- 
ziere și cu consecvență indicațiile 
conducerii partidului privind repar
tizarea specialiștilor în sectoarele 
hotărîtoare ale economiei, ale acti
vității social-culturale. Totodată, con
siderăm că a sosit timpul să se re
nunțe definitiv Ia practica acordării 
și menținerii derogărilor de studii, 
care are efecte negative în toate 
domeniile de activitate. în județul 
nostru peste două treimi din postu
rile de economiști și aproape o trei
me din posturile de profesori sînt 
ocupate de oameni care nu au pre
gătire corespunzătoare. Cine ar putea 
calcula consecințele faptului că în 
întreprinderile industriei locale, pe 
șantierele de construcții, în unitățile 
agricole probleme economice impor
tante sînt enlnținnate de cadre -n o 
competență profesională redusă 7 
Cum ar putea fi măsurat efectul ne
gativ pe care-1 exercită asupra ca-

pregătite pentru nevoile reale ale 
producției, „adaptează’’ diferitele 
posturi în funcție de oamenii pe care 
îi au la îndemînă. Așa se ajunge ca 
posturi de ingineri să fie transfor
mate — în mod arbitrar — în 
turi de tehnicieni, posturi de 
nomiști cu studii superioare în 
turi de contabili, planificatori 
cu studii medii.

Desigur, nu considerăm că __
blema justei repartizări a cadrelor 
privește exclusiv organele centrale. 
Dimpotrivăl In aceeași măsură la 
soluționarea ei trebuie să contribuie 
organele locale de partid și de stat. 
Aș putea să mă refer în această pri- 

' 1 că va 
să analizăm posibilitatea 

maț judicios ca
pe care Ie avem în diferi- 

instituții și organizații ju- 
, filialele

pos- 
eco- 
pos- 
etc.,

pro-

vință, de pildă, la faptul 
trebui —■■i:-x— —
de a redistribui 
drele 
tele 
dețene (consiliul popular, 
băncilor etc.), din întreprinderi, în 
sensul ca marea majoritate a specia
liștilor să lucreze în sectoarele pro
ductive, acolo unde se hot.ărăst" 
soarta planului de stat. Firește, nu 
ignorăm că această problemă nu 
poate fi soluționată doar prin dispo
ziții administrativei trebuie acționat 
sistematic asupra conștiinței oame
nilor, să Ii se explice convingător 
însemnătatea socială a muncii lor,

a contribuției pe care fiecare este 
dator s-o aducă la realizarea sarci
nilor construcției socialiste. După 
părerea noastră, organele și organi
zațiile de partid au un mare rol în 
crearea unei opinii de masă comba
tive împotriva acelora care refuză 
să se prezinte la posturile în care au 
fost repartizați. Lucrul acesta este 
cu atît mai necesar cu cît în anul 
1968, din cei 38 de specialiști repar
tizați să lucreze în agricultura ju
dețului nostru, 7 nu s-au prezentat, 
obținînd ulterior — pe ce motiv nu 
știm! — din partea Consiliului Su
perior al Agriculturii repartiție pen
tru posturi din alte județe. Au fost 
și cazuri cînd specialiști din agricul
tură au părăsit pur și simplu locul 
de muncă, găsindu-și în alte județe 
funcții care presupun o activitate în 
mediul urban. Inginerul Traian Du
mitrescu, de la C.A.P. Țepești. plecat 
fără nici o aprobare de la locul de 
muncă, și-a găsit o „slujbă* la Cra
iova unde se ocupă de... spațiile 
verzi. Oare în felul acesta socotesc 
linii că îș| îndeplinesc obligațiile 
față de stat, față de poporul nostru 
care_ le-a asigurat ani în șir burse, 
cămine, cantine, profesori. labora
toare spre a-și efectua studiile și 
a deveni folositori societății?

Astfel de situații impun, după pă
rerea noastră, măsuri vizînd: a) re
partizarea cu mai mult discernămînt 
a absolvenților institutelor agrono
mice, ținîndu-se seama, în primul 
rînd, de nevoile agriculturii ; b) res
pectarea de către toate organele cen
trale și locale a regulilor statornicite 
cu privire la angajarea și transfera
rea specialiștilor ; c) analizarea posi
bilității ca specialiștilor repartizați să 
lucreze în mediul rural să li se acor
de credite pentru a-și construi acolo 
locuințe personale, aceasta fiind o 
condiție importantă pentru a se asi
gura stabilitatea lor.

Subliniem totodată și necesitatea 
îmbunătățirii muncii politico-educa
tive a organizațiilor de partid și ale 
U.T.C. în rîndurile elevilor și stu
denților. In ce ne privește vom exa
mina aspectele variate ale acestei 
activități, dîndu-i mai multă consis
tentă. Consider esențial, în aceasță 
ordine de idei ca. îp ultirpeje clase 
de liceu, activitatea politico-educa- 
tivă desfășurată de cadrele didac
tice, de organizațiile de U.T.C. să 
pună un accent mai mare pe culti
varea atașamentului și spiritului de 
răspundere în exercitarea profesiunii 
alese, subliniindu-se că meseria de 
tehnician sau inginer-agrqnom, minier 
sau petrolist, de profesor și medic, 
presupune nu muncă în birou, ci pe 
ogoare, în mine. în schele, acolo 
unde se decide soarta producției, în 
școli și dispensare din cele mai în
depărtate comune, căci și acolo tră
iesc oameni care au dreptul la o viață 
demnă, civilizată.

Sînt încredințat că eforturile 
puse pentru formarea încă din 
rioada adolescenței a unui înalt 
rit de conștiință civică vor fi 
plin răsplătite prin activitatea pro
fesională și socială a unor contin
gente de specialiști.

Un argument 
in sprijinul bunei 

păreri despre marca 
produselsr gorjene

f.u

V

AMENZI FĂRĂ EFECT
De cîtva timp, în stațiunea balneo-climate- 

rică Tușnad, Oltul are un aspect dezolant. Pe 
o distanță de circa 7 km în amonte și în aval 
de oraș, apele curate și limpezi ale rîului 
s-au transformat într-o imensă masă gelati
noasă, pestilențială. Fauna este serios periclitată. 
Ce se întîmplă, de fapt ? Niște întreprinderi — 
se spune că din localitățile Bălan și Sînsimion 
— aruncă in apele Oltului reziduuri nocive. In loc 
să amenajeze stații de decantare și purificare a 
apelor reziduale, întreprinderile respective pre
feră să le arunce în rîu, plătind în schimb, 
lunar, mici sume de bani drept amendă Amenzi, 
după cît se pare, convenabile pentru cei vino- 
vați, mai ales că nu le plătesc din buzunarul 
lor. Împotriva unei astfel de concepții retrograde 
și profund dăunătoare — în flagrantă contradic
ție cu legile țării — e necesară intervenția 
promptă și energică a organelor însărcinate cu 
protecția apelor.

Ștefan GRUIA
București

MAI E CEVA NECLAR?

de- 
pe- 
spi-
din

Specializat în producția mo
bilierului curbat, C.I.L.-Tg. 
Jiu produce în prezent 25 de 
tipuri, din care 17 sînt livrate 
la export. Marca întreprinde
rii gorjene este solicitată, toc
mai pentru calitățile sale, în 
multe țări. Mobila produsă co
respunde exigențelor cumpă
rătorilor, forma și funcționa
litatea ei fiind în ' continuă 
îmbunătățire, cu finisare supe
rioară. C.I.L.-Tg. Jiu poate o- 
nora, la cerere, diferite loturi 
și tipuri de scaune tapisate cu 
stofă și P.V.C., sau netapisate, 
atît pentru comerțul interior 
cît și pentru comenzi în străi
nătate. De menționat faptul 
că, în acest an, valoarea pro
ducției de mobilier curbat 
crește cu peste 4 milioane lei 
față de anul trecut, exclusiv 
pe seama solicitărilor la ex
port.

Iată cîteva tipuri de mobi
lier curbat, fabricat de C.I.L. 
Tg. Jiu : SCAUNUL „E 2“ este 
executat din lemn de fag ma
siv, prelucrat prin aburire și 
curbare, ceea ce-i conferă o 
rezistență superioară. Finisat 
cu șerlac natural — în cu
loarea nucului — scaunul „E 
2“ se potrivește cu orice tip 
de mobilier.

SCAUNUL TAPISAT „K" — 
realizat, de asemenea, din fag 
masiv prelucrat prin aburire 
și curbare — este tapisat cu 
materiale de calitate superioa
ră : arcuri bitronconice, iarbă 
de mare, vată și stofă de mo
bilier cu texturi moderne în 
culori pastelate. Este finisat cu 
nitrolac natural, în culoarea 
nucului.

,,JIUL-22“ constituie denu
mirea banchetei tapisate, a- 
vînd și trei subansamble con
structive — rama, picioarele 
cu legăturile și tapiseria — 
care corespund exigențelor 
Cumpărătorilor, forma fiind 
îmbunătățită. Perna banchetei 
este de poliuretan acoperit cu 
stofă de mobilă, iar finisajul 
banchetei — cu nitrolac. Toa
te suprafețele lemnoase vizibi
le sînt de culoarea nucului, 
cele ascunse fiind băițuite.

LAVOARUL CURBAT „A" 
— un alt produs — are polița 
superioară din cherestea de fag 
aburit. în părțile laterale ale 
lavoarului sînt montate cîte un 
suport pentru prosop. Finisajul 
este atrăgător, cu semilustru, 
iar întreținerea se realizează 
ușor : se șterge de praf și de 
umezeală cu o cîrpă moale și 
uscată.

ia adresa mea un cadru tînăr să fiu astfel 
ponegrit — pe nedrept".

Ce contestă, de fapt, semnatarul scrisorii de 
mai sus? Cităm din răspunsul trimis redacției 
de Ministerul învățămîntului (care a ajuns la 
aceleași concluzii ca și comitetul județean de 
partid) în legătură cu comportarea acestui 
cadru didactic ; „învățătorul Popescu Ilarion 
i-a bătut pe paznicul C.A.P.-Boișoara, pe pădu
rarul Paros Aurel, pe Dobrițan Miron și Do- 
brițan Smaranda și pe femeia de serviciu a 
școlii generale Boișoara. De asemenea, în 
cursul trimestrului I al anului școlar 1968/1969 
l-a bătut pe elevul Stoica Pavel de la școala 
generală din localitate”. Date fiind cele de mai 
sus, socotim că am satisfăcut dorința semna
tarului scrisorii. în rest, are cuvîntul Ministerul 
învățămîntului.

ALPINISM ÎN PLINĂ STRADA

Vedere din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej Foto : Gh. Vinjilă

(Urmare din pag. I) crezuți numai pe vorbe. De 
ce n-au construit și linia 
tehnologică tot pe vorbe, de 
ce au cerut statului zeci de 
milioane lei ? ! Cînd au fost 
finanțați de către bancă au 
găsit un limbaj comun ; as
tăzi, la vremea socotelilor, 
au adoptat teoria necomu- 
nicării. Motivul 7 
că, așa după cum prevăd 
normele în vigoare, în ca
zul nepunerii în funcțiune 
la termen a investițiilor, 
beneficiarii trebuie să a- 
nunțe Consiliul de Miniștri.

Am avut de curind o dis
cuție cu directorul uzinei, 
Dumitru Apostolache.

— La data cînd am ra

că răspunderile, 
și sancțiunile ce _____  _
plicate, ei se transformă în 
apărători ai dezinformării 
Au „uitat" rațiunea numi
rii lor în această comisie 
și astfel cele mai elemen
tare norme ale eticii pro
fesionale au fost călcate în 
picioare. Trebuie oare in
stituită o comisie de verifi
care a comisiei de verifica
re ? I Comisia ne-a dat a- 
sigurări că pînă la sfîrși- 
tul trimestrului unitatea 
își va îndeplini integral o- 
bligațiile față de economia 
națională.

în legătură cu situația de 
la „Electrofar", conducerea

vinovății 
trebuie a-

este accentuată de faptul 
că ele sînt săvîrșite de în
seși conducerile unităților 
și au o consecință directă 
asupra intereselor econo
miei naționale. Regretabil 
este că, - uneori, forurile 
ierarhic superioare iau apă
rarea vinovaților, adoptîn- 
du-le punctul de vedere. 
Consider — încheie inter
locutorul nostru — că apli
carea fermă a legii de către 
toate organele chemate să 
vegheze la 
este singura 
înlăturarea 
narea unor 
ni festă ri.

„Ce atîta caz, vor spune, 
poate, unii dintre cei criti
cați în acest material. Doar 
n-a băgat nimeni nimic în 
buzunar. Linia e tot acolo. 
Nu merge astăzi, o 
meargă mîine".

Acestora le reamintim 
teva lucruri. Statul a 
vestit în această unitate 
cîteva zeci de milioane. A 
pus la dispoziția uzinei 
bani ; bani reali, nu ipo
teze 1 Astăzi, la 3 luni de 
la „punerea în funcțiune" 
raportată de către condu
cerea uzinei, mai multe 
contracte în valoare de cir
ca 6 milioane lei nu pot fi 
onorate din lipsa produse
lor, în timp ce directorul, 
inginerul-șef, o întreagă 
comisie de specialiști și — 
culmea 1 — forul tutelar 
susțin sus și tare că linia 
este în stare de funcțiune.

Neîndeplinirea obligațiilor 
contractuale este sancțio
nată prin lege. Avem o pro
punere • penalizările să le 
plătească cei care au ra
portat .în fals punerea în 
funcțiune a noii capacități 
ca și cei care i-au susținut. 
Și o a doua : n-ar fi oare 
cazul ca organele de spe
cialitate să cerceteze cu a- 
tenție conținutul infracțiu
nii de fals și să aplice cu 
promptitudine sancțiunile 
prevăzute de lege ori de 
cite ori este cazul ? I Cre
dem că da Și aceasta cu 
atît mai mult cu cît aseme
nea abateri lovesc direct 
interesele economiei națio
nale și alimentează, tot
odată în diverse întreprin
deri și ministere, un climat 
de lipsă de răspundere pro
fesională, socială și etică, 
fapt incompatibil cu legile 
scrise și nescrise ale so
cietății noastre.

întrebarea : de ce sus-nu- 
mita comisie nu a stabilit . 
cine se face vinovat de fap
tul că producția nu începu
se încă ? De unde această 
larghețe 7 Ii este cumva 
egal ministerului dacă uni
tatea produce sau nu 7 Co
misia s-a mulțumit să con
semneze : unitatea a fost 
în stare de funcțiune, uni
tatea este în stare de func
țiune. Atît I Cum de a pu
tut scăpa „amănuntul" : li
nia de tuburi produce sau 
nu ?

Să mergem mal departe. 
„Conform graficului — con
tinuă același document — 
sînt condiții pentru atinge
rea indicatorilor pentru 
primul trimestru de func
ționare". Afirmația nu ne-a 
surprins. Un colectiv har
nic, priceput, bine condus, 
poate, dacă ii sînt create 
toate condițiile, să facă un 
asemenea efort. (Tocmai a- 
cest efort voiam să-l con
semnăm în reportajul nos
tru) Ne-a încercat totuși o 
bănuială pe care cele 9 
semnături de pe procesul 
verbal n-au reușit să ne-o 
spulbere ~ 
consemna 
cului" și 
diului în 
crările ? I 
diyl real 
tr-un grafic (oricît de „con
form") nu poate fi scoasă 
nici măcar o umilă eprube- 
tă, necum tuburi fluores
cente. Răspunsul ne inte
resa cu atît mai mult, cu 
cît pe marginea documen
tului de mai sus se putea 
citi mențiunea ; „Se apro
bă" și ștampila „original 
semnat de tovarășul secre
tar general Constantin 
Faur". Bănuiala noastră s-a 
dovedit întemeiată 
notă întocmită la 
gust a.c., tovarășul 
I. Cristoloveanu de 
ca de Investiții constată — 
pentru a cîta oară?! — că 
instalațiile nu sînt în stare 
de funcțiune.

La începutul acestui ma
terial am făcut cîteva sub
linieri, atît în replicile di
rectorului comercial, cît și 
în cele ale inginerului-șef. 
Am vrut, să reliefăm prin 
ele caracterul subiectiv pe 
care îl dau aceștia proble
mei Și-au construit pro
priile teorii și vor să fie

Acum cîtăvă vreme, pe strada noastră (Cuza 
Vodă-Pitești) s-a deschis un șantier de termo- 
ficare. care aparține de I.C.H. Dolj. In urma 

. săpăturilor făcute pentru amenajarea unui 
imens șanț (larg de 5 m și adînc de 6 m) a re
zultat o mare cantitate de pămînt, care a fost 
depozitată, în întregime, pe trotuare, în fața 
imobilelor în care locuim. înălțimea stratului 
de pămînt atinge pe unele porțiuni aproape 
patru metri 1 Ca să ieșim din curți trebuie să 
facem adevărate ascensiuni. Cum .ne vom 
descurca cînd vor veni ploile — nu știm. Știm 
însă că cei de la șantier au încasat bani pentru 
transportarea surplusului de pămînt excavat, dar 
nici nu se gîndesc măcar să facă acest lucru. 
Oare reprezentanții șantierului nu pot fi totuși 
obligați de organele municipale să respecte 
clauzele contractuale și să redea străzii aspectul 
ei civilizat ?

Pentru

respectarea ei 
soluție pentru 
și preîntîmpi- 
asemenea ma-

In nr. 8181 al „Scînteii", la rubrica „Recla
mați!, sesizări, răspunsuri", s-a publicat o no
tiță critică în legătură cu unele abateri de la 
conduita morală și cetățenească ale învățăto
rului Ilarion Popescu de la școala generală 
din Boișoara, județul Vîlcea. (Faptele au fost 
confirmate de Comitetul județean P.C.R. Vîlcea 
în urma verificării unei sesizări a mai multor lo
cuitori din comună). După publicare, cel învinuit a 
adresat redacției următoarea scrisoare, pe care 
o reproducem mai jos, cu respectarea întocmai 
a stilului, a ortografiei și a punctuației origi
nale : „„Subsemnatul Popescu Ilarion, învăță- 

Vîlceă, am 
la rubrica

cu

de
maxim.

voi vedeamă

redactată
ZIDARIȚA

contrariu
redacțiâ ziarului, fiincă 

repet vreau să se facă lumină, nu vreau ca

Rubrică
Ștefan..... .......
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
.Scînteii

La groapa

. ..Adevărat că multe rabdă pia
tra. Dar nici chiar atît! Privi
ți-o : a fost scoasă de pe Calea 
Dorobanți (porțiunea spre Piața 
Aviatorilor — București) care se 
reface. Piatră bună, cubică, de 
pavaj, amestecată cu pămînt, 
așteaptă mașinile care s-o trans
porte... unde 7 
furnici 7

nale : ,___
tor, din Com. Boișoara jud. — 
citit în corpul ziarului Scînteia ■
— Reclamați! — Sesizări — Răspunsuri — din 
9 Sept. 1969 — un articrl — forte tendențios 
și neadevărat Ia adresa mea — dar nu este 
semnat cine la făcut

Deci respectos vă rugăm .să bine voiți. 8 
mise comunica in aci alăturatul plic — numele
— adresa celui ci a dat acesta informație, pen
tru a mă adresa justiției i pentru a se stabili 
adevărul, fiincă repet tot ce sa scris sunt min
ciuni calomii duse la

Cred că voi primi răspunsul dv în termen 
de 30 de zile, în caz 
nevoit — a acționa -

Mai muiți cetățeni de pe strada Cuza Vodă 
Pitești

MACINĂ MAI IUTE, MOARĂ I
După, ani și ani de insistențe, pe deplin justi

ficate, consiliul popular județean a dispus con
struirea în satul nostru a unei mori țărănești 
Construcția s-a terminat încă din luna aprilie 

Cu toate acestea, moara nu funcționează 
astăzi Satul numără circa 360 de familii, 
sînt nevoite să se deplaseze, pentru măci- 
la o distanță de 10 km. unde se află cea 
apropiată moară Acolo, din

;a.c.
• nici
care 
nat, 
mai 
rației, oamenii pierd multe ore. 
oare construită moara din satul 
așa, ca să ne uităm la ea 7

cauza aglome- 
De ce a fost 
nostru 7 Doar

Constantin 
satul Tîrlești, 
comuna Posești, 
jud. Prahova

A. HAIDAU

MELC, MELC, CODOBELC...
Lucrez de mai multă vreme pe un șantier de 

construcții din Mangalia-Nord, de unde trimit 
în fiecare lună acasă, soției (în comuna Ionești- 
Gorj), diferite sume de bani. Așa am procedat și 
la 19 iulie a.c. cînd am expediat prin poștă, de la 
agenția P.T.T.R. Mangalia-Nord, suma de 800 de 
lei. Spre surprinderea și mîhnirea mea, însă, banii 
n-au ajuns nici pînă astăzi la destinație. Cum 
este cu putință o astfel de întirziere ? Și cum 
își pot îngădui salariații poștei asemenea negli
jențe care, în acest caz, lovesc în interesele 
unei familii 7

Constantin BURNECI
Mangalia 
jud. Constanta __

o

De ce comisia 
„conform grafi- 

nu conform sta- 
care se aflau lu- 
Căci despre sta- 
este vorba I Din-'

Intr-o
25 au- 

director 
la Ban-

Statul
investește

milioane©

portat punerea în funcțiune 
a liniei nu ne așteptam să 
avem atîtea greutăți

— Greutăți în ce sens 7
— Tot noi am pus în 

funcțiune și vechea linie ț 
credeam că noua linie poa
te (sublinierea noastră) pro
duce.

E limpede : raportarea a 
fost făcută nu avîndu-se în 
vedere o situație reală ci 
o... ipoteză Una falsă 1 Ori
cum, la data cînd a fost 
instituită comisia se știa 
din capul locului că ițele 
sînt încîlcite rău de tot și 
că noua linie nu produce. 
Dar, în loc să consemneze 
realitatea, cei 9 specialiști 
încearcă să răstoarne cum
păna adevărului în loc să 
dezvăluie cauzele pentru 
care utilajele nu produc, să 
precizeze măsurile care se 
impun pentru punerea lor 
în funcțiune, să stabileas-

M.I.C.M. a fost informată 
în repetate rînduri de către 
organele de control ale 
Băncii de Investiții. Pentru 
obținerea unei ultime infor
mații autorizate i s-a dat 
tovarășului Constantin Faur 
(în prezent, director genera] 
al Centralei industriale e- 
lectronică și automatizări) 
un telefon Deși la unitate 
lucrurile stau tot ca acum 
trei luni, de la celălalt ca
păt al firului răspunsul a 
sunat astfel :

— Linia este dată în 
funcțiune și produce.

Pe marginea faptului an
chetat de noi, ca și a ulti
mului răspuns inserat 
sus am solicitat opinia 
primată de tovarășul 
Rățoi, vicepreședinte 
Băncii de Investiții :
- Gravitatea unor ase

menea situații, deși rare.

mai 
ex-
Ion 

a)

să

cl- 
in-
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la întreprinderea pentru produse din 
ceramică fină din București

OAMENII HARNICI
NU-SI PIERD TIMPUL

Cînd porumbul e în grămezi pe 
cîmp, cooperatorii amenajează...

trotuare?

CE CULEGE UMPLE SACUL, 
CE RÂMÎNE UMPLE CARUL

.... ri

Organele agricole din județul 
Covasna nu văd că la recoltarea 
cartofilor se face multă risipă?

Cooperativele agricole din județul 
Bihor cultivă o suprafață de 54 500 
hectare cu porumb. Condițiile natu
rale favorabile, cît și experiența coo
peratorilor care mînuiesc tot mai 
bine agrotehnica contribuie la obți
nerea, an de an, a unoi" recolte mari. 
Și în această toamnă trebuie strînsă 
de pe cîmp o mare cantitate de po
rumb. Grăbirea recoltatului este de
terminată atit.de necesitatea punerii 
la adăpost a producției obținute, cît 
și pentru eliberarea unor terenuri 
care urmează a fi semănate cu ce
reale de toamnă. Tn cele mai multe 
/ooperative agricole au fost luate din

' Vreme măsuri organizatorice pentru 
-ca această lucrare să se facă fără în- 
tîrziere. La cooperativa agricolă din 
Mădăras, zilnic sînt pe cîmp sute 
de cooperatori. Ca urmare, într-un 
timp scurt a fost strînsă recolta de 
pe 500 hectare. După cum ne-a rela
tat tov. Teodor Maghiar, președin
tele cooperativei, o dată cu recolta
tul se livrează cantitățile contractate 
și cele care se cuvin pentru plata 
muncilor I.M.A. Tn multe alte coope
rative agricole — Sălard, Sînnicolau- 
Român, Salonta 1, Diosig 2 și altele — 
consiliile de conducere au organizat 
în așa fel munca încît paralel cu 
semănatul să se execute și strînsul 
recoltei.

Pe ansamblul județului, realizările 
la recoltat sînt cu mult sub posibi
lități. Pînă acum s-â strips porumbul 
'pumai de pe 19 000 hectare, ceea ce 

reprezintă 35 la sută "ffih'-'^hprafljțele -■ 
cultivate. Care sînt cauzele ? In 
cele mai mul.te unități, datorită fap
tului că forțele de muncă nu au fost 
organizate și repartizate judicios, se 
pierde mult timp prețios. La coo
perativa agricolă din Oșorhei, din 
cele 300 ha cultivate cu porumb cu

(Urmare din pag. I)

Facem demonstrația cu cifre că a- 
ceastâ cooperativă are nevoie de cel 
puțin 4 mașini pentru a livra Întreaga 
cantitate de produse depozitate.

— în județul nostru — reia acun^- 
pe un ton care va pregăti ploaia de... 
justificări — există in prezent o re
coltă strînsă de circa 800 de tone 
de produse. Ca să le preluăm în cel 
mai scurt timp ne-ar trebui să avem 
150 de mașini pe zi. Noi nu putem 
asigura această capacitate de trans
port. Spune, tovarășe Mânu — se 
adresează inginerul șefului serviciu
lui transporturi — cîte mașini putem 
asigura noi zilnic ?

— 75—80 — răspunde prompt a- 
cesta. Direcția județeană a trans
portului auto nu ne dă atîtea 
mașini cîte cerem. Cooperativele 
agricole, de asemenea, nu vor să 
transporte marfa și cu propriile ma
șini... Asta-i situația.

— Cîte transporturi pe zi efec
tuează mașinile dv. ?

— Cîte să efectueze ? Unul...
I.L.F-Slobozia, dacă trebuie să-I 

informăm noi pe inginerul-șef, are 
suficiente mașini. Dar iată cum sînt 
folosite. ’

Vizităm coloana de mașini aC.L.F.- 
Slobozia. Șapte mașini (numărate îm
preună cu adjunctul șefului serviciu
lui achiziționări și valorificări, Gh. 
Marin) erau in „reparații". (Dar n-am 
văzut pe nimeni reparîndu-le). O 
mașină de 8 tone — 21 IL 2 045 — 
aștepta în depozit de 16 ore să fie... 
descărcată. Nu știm de ce nimeni din 
conducerea acestei întreprinderi n-a 
avut „ideea" de a vedea cum este 
folosit parcul de mașini. Ar fi aflat 
că mașinile cu care este dotată în
treprinderea mai mult au staționat 
(57 716 ore) decît au efectuat trans
port (53 200 ore).

...Continuăm raidul în alte coope
rative ale acestui județ. C.A.P. .Mun
tenii Buzău are marfă să fie în
cărcată într-un tren (40 de tone) ; 
C.A.P. Cosîmbești are marfă (circa 
4—5 tone) dar n-au venit mașinile ; 
C.A.P. Mărculești are, de aseme
nea, marfă (3 tone), dar iarăși n-au 
venit mașinile s-o ridice; C.A.P. 
Sudiți are cantități mai mici de 
produse (5—6 tone), dar au venit să 
le ridice două mașini de... 8 tone. 
Halal organizare I Tovarășul Marin 
Gh. — însoțitorul nostru de la 
I.L.F. — se miră și el : „Ce s-o fi 
întîmplat ?“.

Aceeași întrebare ne-o punem și 
noi în cooperativa agricolă din 
Săveni. Aici cantități mari de gutui 
(grădina are o producție de peste 
40 de tonei așteaptă să fie preluate 

lesul s-a făcut doar pe 100 ha. Insă 
din cauză că transportul nu a fost 
bine organizat, mare parte din știu- 
leți sînt pe cîmp, în grămezi. De 
exemplu, căruțele stau și așteaptă 
mult la descărcat deoarece elevato
rul nu funcționează. Și aceasta nu 
pentru că ar fi defect, ci pentru că nu 
a fost mutat. .,Nu. avem sufici
ente brațe de muncă" — încearcă să 
motiveze tov. Mihai Lalusca, pre
ședintele cooperativei. Dar în aceste 
zile, cînd muncile agricole în cîmp 
sînt atît de aglomerate, numeroși coo
peratori din Oșorhei fao trotuare. De 
aici rezultă că consiliul popular co
munal în loc să sprijine desfășura
rea în bune condiții a campaniei a- 
gricole de toamnă o dezorganizează.

Și în alte locuri, datorită defecțiu
nilor în organizarea muncii și nefolo- 
sirii raționale a mijloacelor de trans
port nu au fost recoltate decît canti
tăți mici de porumb. La Berechiu, 
președintele Petru Pusta a plecat cu 
camionul cooperativei agricole la 
Oradea. Și în timp ce mijloacele de 
transport sînt „plimbate", pe cîmp 
porumbul zace în grămezi. Și alte coo
perative, datorită nefolosirii mijloa
celor și atelajelor, an pe cîmp canti
tăți mari de știuleți. Așa stau lu
crurile la Tileagd, Biharia 2, Roșiori 
etc. Organele agricole județene tre
buie să ia măsuri urgente în vede
rea impulsionării, atît, a r.ecpltatului 
cît și transportului din cîmp al știu- 
leților. Se pare că specialiștii direc- 

-ției agricole și personalul uniunii 
județene a cooperativelor agricole 
consideră această activitate ca ceva 
minor și că lucrurile se vor aranja 
de la sine.

Aurel POP
corespondentul „Scînteii"

pentru consum și industrie. Coopera
torii culeg continuu, dar recepțione- 
rul I.L.F. — Dumitru Bazac — stă 
cu mîna streașină la ochi. „Nu vine 
și pace (mașina I.L.F.-ului). Și doaț, 
tovarășul director Popa și-a dat cu- 
vîntui de onoare că azi dimineață 
(9 octombrie — n. n.) va trimite ma
șini să ridice gutuile". Dar mașinile 
— ca un făcut! — n-au venit !...

Pentru că tot sîntem la capitolul 
■ fructe, să’ vizităm și un județ mai 
îndepărtat de Bărăgan — Mehedinți. 
Mihai Ecovoiu, redactor la ziarul 
„Viitorul" din Tr.-Severin, ne. rela
tează : „în tot cursul anului am fost 
martori la tîrguiala dintre I.L.F. 
(director ing. Virgil Mîrșu) și uni
tățile producătoare. De ce toate a- 
cestea. cînd de comun acord au fost 
încheiate contracte cu clauze pre
cise? Vizităm LAS Corcova din Ilo- 
văț Conform graficului de livrare 
stabilit, s-au recoltat într-o singură zi 
cîteva tone de mere. A început sor
tarea pe soiuri. Urma ca a doua zi 
întreaga cantitate să fie preluată de 
I.L.F. Peste cel mult, două zile, me
rele trebuiau să ajungă pe piață. In 
realitate, lucrurile s-au petrecut cu 
totul altfel. In ziua și la ora stabi
lită, reprezentanții I.L.F. Turnu 
Severin nu s-au prezentat la Ilovăț. 
Griji, necazuri și așteptări. Ion Ne- 
goiță, șeful fermei, ne declară : „Am' 
fost nevoiți să întrerupem recoltatul, 
cu toate că fructele au ajuns la ma
turitate. Spațiile deveniseră, neîncă
pătoare. Credeți-mă, mă durea ini
ma văzînd cum trece timpul și pro
ducția se depreciază".

Cei de la I.L.F. au venit cu două 
zile întîrziere. Dar, o dată sosiți, nu 
s-au grăbit să ridice marfa, ci au in
trodus tot felul de „litigii" : ba că 
fructele și-au pierdut din calitate și 
r.u se mai încadrează la o anume 
categorie de preț ; ba că ferma n-a 
anunțat la timp să vină mașinile, și 
cîte altele. Indiscutabil însă că vina 
aparținea I.L.F. Și pentru că această 
vină era prea evidentă, comercianții 
I.L F. s-au „răzbunat". Cum ? Au re
fuzat marfa pînă au obținut-o 
la preț „rentabil".

Am înfățișat deficiențele care fac 
obiectul acestui raid-ancnetă și tova
rășului Radu Abagiu, șeful Depar
tamentului pentru valorificarea legu
melor și fructelor din Ministerul Co
merțului Interior. în cursul convor
birii. d-sa s-a pronunțat că va lua 
măsuri energice împotriva celor vi- 
novați. Vom publica într-unul din nu
merele viitoare ale ziarului măsurile 
promise de d-sa.

HraraaniMansafflBcisBmDBra

Din datele centralizate la Con
siliul Superior al Agriculturii rezultă 
că în întrepiinderiie agricole de stat 
recoltatul cartolilor s-a terminat, iar 
în cooperativele agricole, această lu
crare s-a făcut pe 49 la sută din 
suprafețele cultivate. Este adevărat, 
sînt multe județe care au încheiat 
recoltatul cartofilor, dar acestea au, 
în majoritatea lor, suprafețe mici. 
Important este ca lucrările să fie 
grăbite în județele mari cultivatoare : 
Brașov, Covasna, Harghita, care cul
tivă fiecare aproape cite 12 000 hec
tare cu cartofi. Dacă în județul Bra
șov această lucrare se apropie de 
sfîrșit, realizîndu-se pînă la data 
de 9 octombrie 91 la sută din plan, 
recoltatul se desfășoară mai anevo
ios în județele Harghita — 46 la 
sută din suprafața cultivată și Co
vasna — 66 la sută. Care sînt cau
zele care determină această rămî- 
nere în urmă ?

Dacă peste tot s-ar fi organizat 
munca așa cum s-a procedat în uni
tățile fruntașe, la ora actuală, în ju
dețul Covasna. recoltatul putea li 
terminat. La cooperativa agricolă 
Ojdula, de exemplu, pînă în seara 
zilei de 7 octombrie, cartofii se re
coltaseră abia de pe 71 de hectare 
din cele 215 hectare. Nu numai că 
nu s-au livrat cantitățile contractate, 
dar terenul nefiind eliberat, au fost 
însămînțate • doar 63 hectare 
cu grîu din 300 . ha prevăzute. 
Conducătorii cooperativei ce fac ? 

/'Miercuri, pe la erele 11, ing. Aurel 
Babeș și Iosif'Peter se'aflau la se
diul cooperativei. Despre soarta pre
ședintelui nu știau nimic. Din scurta 
discuție a reieșit că nici nu cunoș
teau cum sînt repartizate cele 12 trac
toare ale I.M.A. Tractoriștii de aici 
sînt hotărîți să tacă totul pentru 
terminarea urgentă a lucrărilor. „Am

— Poftiți și vedefi — ne invită brigadierul legumicol al 
C.A.P. Ciochina. Am adunat marfa din cîmp, ara sortat-o. 
am pus-o în lăzi, le-am stivuit. Am așteptat ieri (8 oc
tombrie — n.n.) mașina I.L.F.-ului să vină să le ridice, 
dar n-a venit.

La C.A.P. „Spiru Haret" circa 3 000 de kg de gogoșari, 
frumoși, bine sortați, numai buni de pus in oțet, aș
teaptă' tot salariații I.L.F.-ului. Dar ei, probabil, și-au 
făcut de mult aprovizionarea l

Noi ce să facem ? Nici măcar nu ne mai mirăm că 
trebifrile merg așa cum merg, cită vreme vinovății 
persistă, netulburați. în nepăsare.Foto : Gh. Vințilă

— E greu să transportăm cantități atît de mari — spun tovarășii de la I.L.F.
Intr-adevăr, ușor nu este, mai ales cînd unii producători și-au amintit cam tirziu de obligații. Dar de ce 

mașinile coloanei nr. 2 București (Obor) sînt la orele 8.30 in garaj ? De ce un mare număr de mașini stau „pe 
butuci" și nimeni nu le repară ? De ce transporturi ..in gol" și încrucișări de drumuri . Și întrebările ar putea 
continua... Socotim însă că o apreciere mai competentă a situației o poate face conducerea departamentului.

lucra de la 5 dimineața pînă la 24 
noaptea — ne spune șeful de secție 
al I.M.A., Lajos Ii.ozsa — dar coope
ratorii nu ne sprijină. La scosul car
tofilor, de exemplu, lucrăm cu ran
dament scăzut deoarece nu ni se asi
gură suficiente brațe de muncă". La 
însămînțat, deși tractoarele ies la 
cîmp pe la orele 6, sămînța este adu
să la orele 9 și mai tîrziu.

Mult sub posibilități se lucrează și 
la cooperativa agricolă Zăbala. Și 
aici, din cele 224 hectare ocupate cu

...numai dacd s-ar auzi pind la 
birou !...

Desen de EUG. TARU

cartofi au fost recoltate numai 81. Cu 
toate acestea, -măsuri operative care 
să ducă la îndreptarea situației nu se 
iau. La birou, la sediul cooperativei 
erau prezenți toți cei 3 reprezentanți 
ai organelor agricole județene repar
tizați aici pentru a. acorda ajutor coo
perativei. La cîmp se lucra anevoios 
și dezorganizat. Am aflat că nici 
unul din cei trei „îndrumători" ju
dețeni nu trecuseră pe- acolo în. ziua 
respectivă Dar ce ajutor poți acorda 
cînd stai la sediu ? Defecțiunile în 
organizarea muncii nu se văd de aici, 
iar statisticile puteau li cerute p.rin 
telefon, de la județ. Rațiunea -deta
șării lor în comună este să ajute la 
organizarea muncii, la înlăturarea 
anomaliilor în folosirea forțelor de 
muncă, la combaterea indolenței unor 
cadre din conducerea comunei..

In acest an, producția de cartofi 
este mai mică, dar de calitate supe
rioară. De aici și necesitatea evitării 
oricărei risipe, a valorificării aces
tora în condiții superioare. Căea ce 
ne-a izbit însă este faptul că rămîne 
în cîmp o mare cantitate de cartofi' 
care nu sînt recuperați, se pierd. La 
cooperativa agricolă din Reci, pe o 
tarla pregătită pentru însămînțat, o 
puzderie ue cartofi. In numai 20 de 
minute, două femei își umplură fie
care cîte un sac. Aceeași situație se 
putea întîliSi și la cooperativa agri
colă din Cernat. Pe una din tarlale, 
de pe care se recoltaseră cartofii, 
cîțiva cetățeni din Tg. Secuiesc își 
umpluseră fiecare cîte un sac în mai 
puțin de o jumătate de oră. Pazni
cul cooperativei, aflat în apropiere, 
i-a îndrumat să adune cartofii de pe 
o altă, tarla care era pregătită pentru 
semănat „deoarece, spunea el, aici 
mai trebuie să se treacă o dată cu 
grapa". Mari cantități de cartofi se 
aflau însă și pe tarlaua pregătită 
pentru semănatul griului. După a- 
precierea unora râmîn în pămînt, 
în medie Ia hectar, 800—1 000 kg car
tofi. Ce-i drept, în unele cooperative 
agricole s-a organizat să se treacă 
cu grapa — lucru care se face de 
altfel'foarte rar — dar această ope
rație este puțin eficientă. O bună 
parte din cartofi ies la suprafață 
abia cu prilejul efectuării arăturii și 
discuitului. Iată de ce este necesar 
ca unitățile cooperatiste să întreprin
dă acțiuni de adunare a cartofilor și 
după efectuarea arăturii .și discuitu
lui. Un calcul estimativ ne arată că 
în felul acesta s-ar putea cîștiga în 
plus numai în județul Covasna nu 
mai puțin de 15—16 000 tone cartofi. 
Este o cantitate deloc neglijabilă.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

Sistematic, în aproape toate situa
țiile statistice întocmite. în ultimii ani 
de fostul Minister al Industriei Con
strucțiilor, întreprinderea pentru pro
duse din ceramică fină pentru con
strucții — București a figurat prin
tre unitățile care nu-și realizau in
tegral planul de producție. In 1968, 
bunăoară, planul la' producția globa
lă și la producția marfă a .fost. înde
plinit în proporție de numai 85,8 la 
sută, iar anul acesta, după trei tri
mestre, realizările au marcat, la in
dicatorii amintiți, doar 87,3 la sută 
și, respectiv, 87,5 la sută.

Anul trecut, cauza nerealizării pla
nului consta, în principal, în neintra- 
rea în funcțiune la termen a noilor 
secții construite — tele de fabricație 
a plăcilor de faianță și gresie și a 
"tuburilor din gresie. Dar. în acest an. 
căror factori se datorează restanțele 
consemnate în cele trei trimestre — 
restanțe care se ridică la 13 milioane 
Tei ? întrebarea, este cu atît mai 
legitimă cu cît realizările fizice, în 
patru din cele cinci secții ale între
prinderii, au depășit prevederile ci 

10.5—1(1,3 la sută, iar la trei dintre a- 
' cesteă s-a devansat chiar și graficul 

de. atingere a parametrilor proiectați. 
La - această întrebare există, aparent, 
un singur răspuns : în secția care 
produce placaj ceramic, planul a lost 
îndeplinit doar îr. proporție de 78.3 la 
sută. Cum justifică însă tov. ing. 
Marin Cristea, directorul întreprin
derii, nerealizarea planului pe ansam
blul unității ce o conduce ?

— în esență, este vorba de neco- 
relareă planului' valoric de produc
ție cu prevederile exprimate în uni
tăți naturale. Această discrepanță a 
apărut, la sfîrșitul primului trimes
tru al anului curent, cînd sarcina fi
zică inițială de producție a fost di
minuară și adusă la nivelul posibili
tăților reale ale întreprinderii, pla-, 
nul valoric, rămînînd însă neschim
bat. «

Deci, prin eliminarea necorelârii va- 
loric-fizie s-ar putea anula restan
țele, iar despre această unitate eco
nomică s-ar putea spune că și-a în
deplinit și depășit planul de produc
ție. Din declarația directorului fabri
cii ani reținut o expresie ; „sar
cina fizică iniția'ă de producție 
a fost diminuată și adusă Ia nivelul 
posibilităților reale ale întreprinde
rii". Ce înseamnă aceste „posibilități 
reale ale întreprinderii" ? Sau, cu 
alte cuvinte, cît de fundamentate și 
de ferme au fost sarcinile de plan 
fixate unității bucureștene de forul 
ei de resort? '

Mai întîi, s-a p1 evăzut că, în acest 
an, trebuie să se realizeze 600 000 mp. 
plăci de gresie. Ministerul a contat 
pe funcționarea a trei cuptoare. Or, 
la începutul anului, numai un cup
tor da producție, la celelalte nefiind 
încă asigurate condițiile de. dotare 
necesare intrării lor în funcțiune. Ca 
urmare, ulterior, ministerul a dimi
nuat planul anual de producție cu 
92 500 mp. Apoi, conform graficului 
de atingere a parametrilor proiec
tați, în acest an ’trebuiau fabricate' 
14 500 tone tuburi gresie — și aces
tea, într-o anumită structură dimen
sională. Forul de resort a nesocotit 
din nou realitatea și a stabilit lin 
plan de 17 000 tone. Poate că aceste 
17 000 tone tuburi din gresie s-ar fi 
putut fabrica. Dar a apărut un nou 
impediment : s-a modificat propor
ția dimensiunilor tuburilor față de 
proiect; beneficiarii au solicitat alte 
dimensiuni decît cele avute în ve
dere la data întocmirii documentației 
de investiție și construcție a secției 
de tuburi din gresie. Deci, producția 
a trebuit adaptată în vederea fabri
cării cu preponderență — după o 
nouă tehnologie. însușită „din mers" 
— a tuburilor mari cerute de bene
ficiari și, în consecință, planul fizic 
anual inițial s-a diminuat aproape 
la jumătate. După cum am arătat, în 
trei trimestre din acest an, noile sar; 
cini fizice de plan la plăci și tuburi 
din gresie au fost îndeplinite și de
pășite. Planul valoric a rămas însă 
nerealizat, tocmai din cauza neco- 
relării lui cu modificările interveni
te în sarcinile exprimate în cantități 
naturale.

Cum explică lipsa de fundamenta
re a planului, în faza de întocmire 
a sa, factorii de răspundere din fo
rul de resort? Ne răspunde tov. ing. 
Antonie Badea, director general în 
Ministerul Industriei Construcțiilor, 
care pînă la 1 octombrie a.c. a coor
donat activitatea întreprinderii in
vestigate : „Noi am repartizat între
prinderii sarcini de plan mobiliza
toare, corespunzător potențelor sale 
reale, ritmului intens de dezvoltare 
a întregii economii naționale; dar 
noile cereri ale beneficiarilor și nea
junsurile care mai dăinuie în activi
tatea acestei unități economice au fă
cut imposibilă realizarea prevederi
lor inițiale de plan". Iată, deci, că 
nu numai necorelarea valoric-fizic a 
sarcinilor de producție a generat res
tanțele la îndeplinirea planului în 
cele trei trimestre care au trecut 
din acest an.

Sînt gutui pe piață ? Nu. nu sînt — spun chiar tovarășii din conducerea 
departamentului. Dar aci, la C.A.P. Săveni (Ialomița), nu sînt decît... 40 000 de 
kg care așteaptă ca tovarășii de la I.L.F. să binevoiască să le salveze de la 
degradare. Dar ei nu binevoiesc, deși directorul I.L.F. Slobozia, tovarășul 
Ion Popa, promite în fiecare zi, „pe cuvînt de onoare", că trimite mașinile. 
Numai cu... cuvinte, fără onoare și răspundere e greu să fii director.

Să insistăm, deci, asupra activității 
interne a întreprinderii. Principala 
concluzie este aceasta : în fabrică — 
o adăvărată bijuterie industrială — 
chiar și la ora actuală unii munci
tori, maiștri și ingineri sînt departe 
de a cunoaște perfect atît modul de 
exploatare a complicatelor utilaje și 
instalații, unice în țara noastră, cît 
și tehnologiile de fabricație. De aici, 
randamentul Scăzut al unor mașini, 
defecțiunile dese în funcționarea lor, 
înregistrarea, în unele secții, a unui 
procent de rebuturi exagerat de ri
dicat (la fabricația tuburilor mari din 
gresie, proporția rebuturilor a ajuns 
chiar și la 86 la sută, cel mai scă
zut nivel dintr-o lună fiind de circa 
52 la sută). Directorul întreprinderii, 
celelalte cadre cu care am discutat 
nu au contestat aceste deficiențe, dar 
au relevat, pe de altă parte, dificul
tățile ce le întâmpină datorită lip
sei pieselor de schimb și a suban- 
samblelo.r — atît din import, cît și 
din țară. Simpla recunoaștere a nea
junsurilor nu justifică menținerea 
lor. Este intolerabil ca mijloacele 
tehnice moderne, în car'e statul a in
vestit bani grei, să nu dea rezultatele 
productive scontate.

Dar să presupunem că, tn scurt 
timp, activitatea secțiilor plăci și tu
buri din gresie,, precum și de placaj 
ceramic s-ar îmbunătăți radical. Ce 
s-ar întînipla cu producția fabrica
tă la nivelul prevederilor planului ? 
Plăcile din gresie și placajul cera
mic ar sta în stocuri de produse fi
nite, fără desfacere asigurată. Ase
menea situație l-a determinat pe tov. 
Aurel Drăgoi, șeful serviciului de 
planificare din întreprindere, să. e- 
mit.ă o astfel de părere : „Mai bine 
că nu am realizat planul la placaj 
ceramic, deoarece, oricum, tot nu ti
vea desfacerea asigurată". Lipsa de 
utilitate a acestor produse, faptul că 
nu sînt solicitate de beneficiari per
sistă Pentru trimestrul IV. producția 
de placaj ceramic este acoperită cu 
contracte doar în proporție de circa 
15 la sută, iar nea de plăci din gre
sie — de 50 la sută. Și aceasta, în 
cazul unor secții noi, dintr-o între
prindere dotată cu utilaje ultramo
derne, care au costat zeci de milioa
ne lei și care, de la, „debut", nu reu
șesc să desfășoare o activitate vigu
roasă, normală,

— Ceea ce se petrece tn unele 
secții ale acestei întreprinderi — ne 
spunea tov. Atanase Păvăluță, in
spector la sucursala municipiului 
București a Băncii de Investiții — 
este consecința . neîndeplinirii con
dițiilor elementare de punere în 
funcțiune a acestora.

. . liste..un punct .de vedfipe realist, 
dar cunoscut și răscunoscut, atît în 
întreprindere, cît și la minister. S-a 
intervenit decisiv pentru înlătura
rea, neajunsurilor? Deocamdată, nu. 
în schimb, ministerul a inițiat un 
proiect de hotărîre pentru reduce
rea planului valoric al întreprinde
rii cu 14,Ternii ioane lei. Un paleativ, 
o soluție de moment sau, mai bine 
zis, o recunoaștere a neajunsurilor; 
Nu . s-ar ptițea iniția și o hotărîre 
pentru tragerea Ia răspundere a ce
lor vinovați de irosirea banilor sta
tului ?

O astfel, de întrebare s-a mai pus 
în urmă cu aproape 7 luni. Atunci, 
într-un articol intitulat: „Planuri de 
producție ignorate, scuze și justifi
cări planificate", publicat în ziarul 
nostru, se semnalau aproximativ 
aceleași deficiențe ale activității în
treprinderii bucureștene. Directorul 
ei spunea : „Au fost elaborate ordi
ne ale ministrului care vizau com
pletarea unor instalații, terminarea 
anumitor lucrări, dotări tehnice su
plimentare. Deocamdată însă toa
te acestea se află în stadiul de 
discuții. Un efect concret nu s-a în
registrat încă". Iată că nici pînă 
acum nu s-a înregistrat un efect 
pozitiv concret. Intervenția hotărîtă, 
energică din partea ministerului de 
.resort, pentru a stabili răspunderi
le și a sancționa pe cei vinovați se 
amină Ia nesfirșit.

Din păcate, nici asigurările date 
de directorul întreprinderii, tn 
urma publicării articolului nostru, 
nu s-au confirmat. Ne scria tov. ing. 
Marin Cristea ! „...dorim să vă con
vingem prin realizările ulterioare că ■ 
măsurile stabilite de comitetul de 
direcție și sprijinul efectiv dat da 
Direcția generală a industriei mate
rialelor de instalații și de condu
cerea Ministerului Industriilor Con
strucțiilor vor conduce la redresa
rea situației economice din între
prindere". Despre ce redresare este 
vorba; dacă planul nu se îndepli
nește integral, dacă acum se • 
încearcă oficializarea restanțelor 
printr-o hotărîre ? Directorul între
prinderii este un specialist bine pre
gătit, știe ce vrea, cunoaște neajun
surile și căile de lichidare a lor. Ni
mic nu este mai important la ora 
actuală ■ decît aplicarea în practică 
a tuturor măsurilor menite să îm
bunătățească activitatea tuturor sec
țiilor fabricii.

Dan MATEESCU

atit.de
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IVUSTIA REALĂ A ȘTIINȚELOR SOCIALE:
cinema

prospectarea fenomenelor și contribuția
concretă la soluționarea problemelor

S Bjl w "a a & w ®adezvoltam societății
Hșa cum am mai anunțat, ziarul „Scînteia", 

pornind de la criticile și exigențele formu
late de Congresul al X-lea al partidului cu 
privire la activitatea de cercetare în dome
niul științelor sociale, și-a propus sâ des
chidă în coloanele sale o dezbatere asupra 
cauzelor deficiențelor din acest sector și

asupra modalităților de a spori contribuția 
științelor sociale la mersul înainte al socie
tății noastre. După primul material apărut pe 
această temă, la redacție au început să so
sească articole din partea unor lucrători din 
domeniul științelor sociale, doritori să parti
cipe la această dezbatere. Publicînd în nu

mărul de față două din intervențiile primite, 
solicităm în continuare părerile tuturor celor 
care au un cuvînt de spus în ce privește 
modalitățile de a lega ștrîns investigațiile 
din domeniul științelor sociale de nevoile 
reale ale dezvoltării societății noastre.

Este necesară unirea eforturilor 
cercetătorilor în colective mixte

Conf. univ. dr. Aurel NEGUCIOIU

O apreciere, oricît de succintă, a rezultatelor 
obținute în cercetarea științifică din domeniul 
științelor sociale trebuie, după părerea mea, 
sâ se sprijine înainte de toate pe : analiza can
titativă dar mai ales calitativă a producției 
din acest domeniu, pe compararea rezultatelor 
atît cu posibilitățile, cît și cu cerințele pe care 
evoluția societății noastre le ridică în fața 
științei economice, precum și cu nivelul cerce
tării economice în țările avansate, pe evalua
rea contribuției pe care cercetarea a adus-o 
și o aduce la soluționarea problemelor con- 
strucției socialiste. Judecind după aceste cri
terii situația existentă în cercetarea economică, 
apare clar că datoriile noastre, ale lucrătorilor 
de pe frontul acestei cercetări, față de societate 
sînt foarte mari. Chiar dacă în ultimii ani — 
în special după Congresul al IX-lea al parti
dului — știința economică românească și-a 
îmbogățit patrimoniul cu unele rezultate me
ritorii, o serie de domenii și probleme esen
țiale rămîn într-o măsură însemnată „neaco
perite". Mă gîndesc de pildă la faptul că avem 
puține lucrări de analiză și sinteză a propriei 
noastre experiențe în construirea și dezvoltarea 
economiei socialiste. Cred că nu greșesc cînd 
înscriu, ’ între domeniile puțin cercetate, în- 
tinsa șl complicata problematică a mecanis
mului de funcționare a economiei socialiste, a 
acțiunii și folosirii legilor economice în condi
țiile socialismului. Foarte puțin au fost abor
date pînă acum problemele legate de ridicarea 
eficienței economice a producției materiale. 
Mult sub nivelul posibilităților șl al cerințelor 
este contribuția adusă de cercetarea economică 
la soluționarea problemelor legate de perfec
ționarea relațiilor de producție, îmbunătățirea 
conducerii planificate a vieții economice Ia 
diferite nivele, începînd cu întreprinderea și 
terminînd cu economia națională.

în acest sens credem că se impune neîntîr- 
ziat o îmbunătățire a modului de orientare 
și organizare a muncii de cercetare științifică. 
Și în domeniu] științelor sociale, ca de altfel 
în toate domeniile activității de cercetare, 
eforturile trebuie concentrate și orientate îna
inte de toate spre studierea problemelor celor 
mai importante pentru economia națională, sub 
aspect teoretic sau practic-economic, sau sub 
ambele aspecte în același timp. Propunerea ce 
a fost făcută de a se crea un organism na
țional — o Academie de științe sociale — care 
să elaboreze orientările fuhdamentale ale cer
cetării și chiar să pună în fața institutelor, a 
catedrelor anumite tșme concrete de studiu 
mi se pare o bună modalitate de a asigura ori
entarea și coordonarea eforturilor în cerceta
rea științifică în conformitate cu nevoile so
cietății.

Determinarea direcțiilor principale, stabilirea 
tematicii prioritare trebuie urmată de organiza
rea cercetării propriu-zise, cu participarea cer
cetătorilor din institutele specializate în dome
niul cercetării economice, a cadrelor didactice 
de la catedrele de economie din învățămîntul 
superior și a economiștilor care lucrează nemij

locit în instituții și în întreprinderi. Mi se pare 
indicată alcătuirea unor colective mixte de cer
cetare, cărora sâ li se solicite abordarea unei 
probleme ridicate de practica economică, pînă 
la prezentarea de concluzii detaliate, cu preci
zarea soluțiilor posibile De exemplu, organele 
economice centrale ar putea încredința unor 
asemenea colective mixte, în care însă să pre
domine cercetători și cadre didactice, efectua
rea unor analize complete referitoare la nivelul 
cheltuielilor materiale pe ramuri de activitate și 
modalitățile reducerii lor, sau referitoare la ni
velul productivității muncii, îmbunătățirea me
todelor de stimulare materială, căile ridicării 
eficienței, ale îmbunătățirii organizării produc
ției etc. Complexitatea deosebită a fenomenelor 
și proceselor social-economice face necesară 
unirea eforturilor economiștilor cu cele ale altor 
specialiști, sociologi, ingineri, psihologi, mate
maticieni și nu de puține ori medici. Constitui
rea de echipe de cercetare în care problema 
fundamentală să fie nu aceea a numărului com- 
ponenților, ci a formației lor pluridisciplinare, 
cu o structură determinată de însuși obiectul in
vestigației, ar fi, cred, o cale rodnică.

Multe laturi de natură organizatorică ridică 
și problema timpului de cercetare. Insistăm asu
pra ei deoarece, după părerea noastră, irosirea 
timpului de cercetare, care în fapt reprezintă 
pierdere de muncă de cea mai înaltă calificare, 
a constituit una din cauzele rămînerii în urmă 
a cercetării științifice. încărcarea unei părți a 
personalului de cercetare cu sarcini administra
tive reprezintă o cheltuire ineficientă de muncă.

în sfîrșit, cîteva cuvinte despre formarea și 
perfecționarea cadrelor de cercetători. Școala 
superioară trebuie, după părerea mea, să asi
gure pe lîngă înarmarea studenților econo
miști cu autentice cunoștințe teoretice și prac
tice, cu metode de dezvăluire a adevărului, 
și cultivarea gîndirii economice, ca puncte de 
plecare în formarea cercetătorilor de mai tîrziu. 
Totodată, este absolut necesar ca încă în anii 
facultății, studenții destoinici să fie inițiați în 
munca de cercetare. Dezvoltarea activității 
cercurilor științifice studențești și antrenarea 
celor mai buni studenți la activitatea de cerce
tare a catedrelor trebuie să se transforme din 
deziderat în realitate. întrucît marea majoritate 
— și lucrul acesta este firesc — a absolvenților 
învățămîntului economic lucrează în întreprin
deri și instituții, subscriem și noi la organizarea 
specializării post-universitare.

îmbunătățirea cercetării în domeniul econo
miei, ca de altfel a cercetării științifice în ge
neral, impune cu necesitate îmbunătățirea legis
lației care reglementează acest gen de activi
tate, elaborarea unui statut al cercetării care să 
precizeze atribuțiile cercetătorilor, drepturile și 
îndatoririle lor, drepturile și îndatoririle bene
ficiarilor, modalitățile de stimulare a cercetării 
și de valorificare a rezultatelor ei. Sînt convins 
că soluționarea acestei probleme ar avea urmări 
deosebit de pozitive atît asupra calității cerce
tării, cît și asupra eficienței ei.

MANUSCRISE CARE-ȘI
AȘTEAPTĂ

Dacă în materie de re
editări s-au exprimat idei 
prețioase, mai ales în ceea 
ce privește domeniul lite
rar propriu zis, rămîn de 
adăugat altele asupra edi
tării unor lucrări rămase 
de multă vreme în manu
scris. în contextul unor ob
servații care privesc pe 
drept linsa de exigență a 
responsabililor de carte, 
lipsă care duce la apariția 
unor volume care n-ar fi 
trebuit să părăsească pre
matur masa autorului pen
tru a lua calea tiparului, 
cele cîteva opinii de mai 
jos credem că-și justifică 
oportunitatea.

Dacă, de obicei, cităm 
texte sau opere care au 
fost tinărite și au cunoscut 
una, două sau 4re> ediții, 
texte de referință pentru 
istoricul literaturii sau cel 
al culturii, mai puțin dis
cutăm despre acele scrieri 
care n-au putut apărea la 
vremea lor. Depuse în de
pozitele de manuscrise ale 
marilor biblioteci, ele își. 
așteaptă firescul loc între 
cărțile de utilitate ale dis
ciplinei lor.

Cîteva exemple pozitive 
ni s-au dat prin editarea 
Scurtei cunoștințe a isto
riei românilor de Samuil 
Micu (îngrijită și prefațată 
de Cornel Cîmpeanu, Edi
tura științifică, 1963), în
vățătura firească spre sur
parea superstiției norodului 
de Gh. Șincai (ediție critică 
cu studiu introductiv de 
D. Ghișe șl P. Teodor. Edi
tura științifică, 1964). Gra
matica lui Eustatievici etc.

EDITORII
La loc de cinste menționăm 
ediția după manuscrisul 
autograf al cronicii lui 
Șincai întocmită de F. Fu- 
garu și M. Neăgoe.

Punerea în valoare a 
unor prețioase texte manu
scrise este însă unul din 
obiectivele mai puțin intra
te pînă acum în obișnuința 
curentă, în atenția editu
rilor noastre. Sint între a- 
cestea unele de o mare im
portanță și editarea lor de
vine imperativă datorită 
gradului de uzare al manu
scriselor. Intră aici, în pri
mul rînd, în discuție în
semnările eminesciene care 
n-au fost încă retipărite. 
Ele pot spori cunoașterea 
artistului și omului Emi- 
nescu. Acțiunii de recupe
rare a postumelor sale tre
buie să-i adăugăm pe aceea 
a editării conspectelor sale 
literare, filozofice, zilnice.

Cîteva lucrări ne aduc 
știrea existenței în manu
scris a unei suite de opere 
care nu fac decît să adauge 
nume noi la o listă veche.

Locul întîi î’ dețin re
prezentanții Școlii Arde
lene. Amintim dintre lu
crările acestora Istoria și 
lucrurile și intimplările ro
mânilor de Samuil Micu, 
lucrare fundamentală a u- 
nuia din capii Școlii Arde
lene, al cărui manuscris se 
află la Biblioteca din Cluj, 
și care nu s-a bucurat, cu 
excepția unor fragmente, 
de nici o ediție. Răspunsu
rile lui S. Micu și Gh. Șin
cai la tendențioasele note 
cu care K. Eder însoțea e- 
ditarea în germană a tex

Cercetarea trebuie să se bazeze 
pe metode și tehnici moderne, 
pe o largă bază informațională

Conf. univ. Vladimir TREBICI

Nu este pentru prima dată — din păcate — 
cînd se atrage atenția asupra deficiențelor pre
zente în cercetarea științifică a fenomenelor so
ciale, asupra eficienței scăzute a acesteia, ju
decată în raport cu aportul ei la soluționarea 
problemelor dezvoltării societății noastre. S-a 
creat o corelație — cu totul nefirească în con
dițiile actualei revoluții științifice și tehnice — 
între ritmul rapid al construcției economice și 
culturale din țara noastră și ritmul lent, nesa
tisfăcător al cercetării în științele sociale.

Mă voi referi, în cele ce urmează, la cerce
tarea economică. Cu riscul — conștient asumat
— de a repeta lucruri cunoscute, voi începe cu 
ideea că această cercetare, pentru a răspunde 
cerințelor actuale, trebuie să se bazeze pe meto
dele moderne de investigare, prelucrare și ana
liză, metode a căror caracteristică este marea 
diversitate, ca și ritmul extrem de rapid de creș
tere a lor. E suficient să ilustrăm această afir
mație cu exemplul metodelor matematice în 
economie, al programării matematice, care în 
cei douăzeci de ani care au trecut de la formu
larea cazului simplu — programarea liniară în 
optică deterministă — a ajuns la un număr im
presionant de variante, al cercetărilor operațio
nale, al ciberneticii economice, al metodelor 
moderne ale teoriei probabilităților și statis
ticii matematice, pentru ca să avem imaginea 
acestui progres, metodologic care urmează legea 
exponențială de dezvoltare a științei însăși.

Aș vrea să mai adaug, în această ordine de 
idei, că. folosind procedeele moderne de pre
lucrare, cercetarea nu se poate dispensa de me
todele statistice clasice de investigație și analiză. 
Este semnificativ faptul că un economist con
temporan de talia lui Jean Fourastie, în lucră
rile sale — așa cum remarcau recenzent» cu 
prilejul apariției ultimei sale lucrări, „L’evo- 
lution des prix â long terme". P.U.F., Paris 1969
— a cules și prelucrat ani de zile materialul 
statistic referitor Ia o problemă sau alta. Or, 
mi se par cu >totul stranii situațiile, cu care ne 
întîlnim adesea în prezent, în care preocuparea 
de a cunoaște metodele matematice moderne 
este însoțită de ignorarea metodelor statistice 
clasice, fără de care, de fapt, nu poate exista 
o temeinică înțelegere a metodelor matematice. 
Mă gîndesc, de pildă, că metoda selectivă, atît 
de eficientă, este timid folosită de către econo
miști, că necesitatea folosirii metodelor de pre
viziune și prognoză economică, asupra impor
tanței cărora nu e nevoie să mai stăruim, este 
cel mult proclamată. Interpretarea stohastică a 
fenomenelor din economia socialistă — inter
pretare avînd numeroase și importante im
plicații practice — nu este încă înțeleasă și folo
sită în măsura necesară.

în al doilea rînd, cercetarea trebuie să dis
pună de materia informațională referitoare la 
problemele supuse analizei și generalizării' teo
retice. în această privință, trebuie spus că în

ciuda progreselor înregistrate, baza informa
țională a cercetării economice nu este pe mă
sura nevoilor. Este adevărat că, pentru nivelul 
macroeconomic, informația statistică a crescut 
de-a lungul anilor, așa cum ușor se poate con
stata din examinarea publicațiilor Direcției 
Centrale de Statistică Totuși economiștii n-ar 
trebui să se mulțumească cu situația de sena
tori ai Anuarului statistic. Atît Direcția Cen
trală de Statistică, cît și diferite organe de 
sinteză economică, întreprinderi, alte unități 
economice dispun de materiale informaționale 
extrem de valoroase, care nu sînt publicate. 
Investigarea lor, prelucrarea potrivit unor cri
terii științifice în diferite optici ar lărgi sensi
bil posibilitățile de cunoaștere a proceselor și 
fenomenelor din economie. Pe de altă parte, 
fiecare cercetător ar trebui să-și dobîndească 
informația necesară pentru probleme noi, pen
tru aspectele fenomenelor la nivel microeco
nomic, întreprinzind anchete bine orientate in 
ce privește tematica. Generalizarea unui ase
menea sistem de investigare ne-ar da în cîțiva 
ani un număr mare de monografii, anchete, 
cercetări, premisă indispensabilă pentru studii 
de sinteză, pentru teoretizări, pentru relevarea 
legităților și regularităților instalate în econo
mia națională.

Problema esențială rămîne aceea a asigurării 
eficienței cercetării, măsurată prin rezultatele 
ei în practică Dacă pînă acum această eficiență 
nu s-a făcut simțită decît într-o foarte mică 
măsură, una din cauze este fără îndoială faptul 
că nu s-au găsit mijloacele realizării unei ade
vărate cointeresări materiale și morale. Aș con
sidera că merită să fie examinată posibilitatea 
unor relații între „beneficiar" și „executant” 
pe linia unor subvenții — în cadrul unor an
gajamente bilaterale, de tipul contractelor - 
pe care întreprinderile sau chiar organele cen
trale de sinteză economică să le acorde unită
ților de cercetări, catedrelor din învățămîntul 
superior economic, pentru „comenzi" ferme 
cuprinzînd anchete, studii etc.

Frontul cercetării științifice în economie cu
prinde diferite detașamente : Cum se asigură 
orientarea și coordonarea activității lor ? 
Care este inventarul prioritar al problemelor 
economice ce tr.ebuie abordate și rezolvate ? 
Cum se organizează schimbul de informații și 
de experiență ? Cum este organizată docu
mentarea economică, tot atît de importantă ca 
în orice alt domeniu ? Iată întrebări cărora nu 
li se pot da — în prezent — răspunsuri satis
făcătoare. Realizarea propunerii ce s-a făcut 
de a se înființa un organ "ie coordonare a cerce
tării în domeniul științelor sociale, cu un pu
ternic centru de documentare — necesitate de 
multă vreme resimțită — ar putea să exercite 
o remarcabilă influență pozitivă.

tului, Suplex Libellus Vala- 
cliorum, care n-au putut 
apare în epocă datorită îm
potrivirii oficiale, se află și 
astăzi tot în manuscris. Un 
alt manuscris al lui Gh. 
Șincai Istoria nature! sau a 
firei, aflată tot la biblioteca 
din Cluj, își așteaptă, de 
asemenea, editorul. Marele 
literat al Școlii Ardelene, 
I. Budai Deleanu, a lăsat și 
el o zestre importantă de 
lucrări științifice între care 
unele de lingvistică, dintre 
care cităm Temeiurile gra
maticii românești și Dască
lul românesc pentru teme
iurile gramaticii românești. 
De o pledoarie specială In 
favoarea editării acestor 
texte nu poate fi vorba : 
numele autorilor este o 
carte de vizită suficiență 
Nici . asupra caracterului 
edițiilor care ar trebui să 
se adreseze, cel puțin în 
această întîie etapă a edi
tării, specialiștilor.

în rîndul acestor reedi
tări ar putea intra alte două 
„istorii* : Scurtă cunoștință 
a lucrurilor Dachiei de I. 
Monorai, o versiune româ
nească a unui text latin 
(și acesta Inedit, aflate a- 
mîndouă în Biblioteca mu-

nicipală din Arad). De o 
valoare în același timp ar
tistică și documentară este 
textul neobișnuitei cronici 
a lui Ion Dobrescu, tipări
tă parțial în reviste.

Reproducerea într-o bună 
ediție, cu un tiraj oricît 
de restrîns, ar oferi o șansă 
de supraviețuire mai mare 
acestor texte decît manu
scriselor supuse unui pro
ces de eroziune lent dar 
sigur. Altfel ne putem afla 
în situația de a zice ca D 
Macrea despre un manu
scris desigur prețios, al lui 
I. A Candrea, Păstoritul 
la români : „manuscrisul nu 
se mai găsește" I

Prin citarea de nume șl 
titluri n-am dorit să re
alizăm o listă completă de 
manuscrise nepublicate, ci 
să semnalăm o problemă 
ce ar trebui să se afle mai 
susținut în atenția institu
telor de cercetare și a edi
turilor.

Mihai UNGHEANU

ANONIMATUL
UNOR COLECȚII CELEBRE

cele mai prestigioase co
lecții de artă bucureștene 
(Muzeul Zambaccian, G. Ta- 
tarescu, Th. Aman, C. Me- 
drea, colecția dr. 1. Dona 
etc.) ne-a relevat insă lipsa 
primelor și celor mai ele
mentare forme de popu
larizare — lipsa unor pu
blicații, ghiduri sau foto
grafii care să amintească 
vizitatorului neprețuitele 
valori ce înnobilează aceste 
muzee.

Anonimatul în care aces
te valoroase colecții își des
fășoară activitatea, aproape 
totala lipsă de informare 
a iubitorilor de artă asu
pra activității lor, ca și 
absența afișelor care să în
drepte pașii unui public 
din cel mai larg spre sălile 
de expunere, nu sint desi
gur în măsură să contri
buie la educarea estetică, 
la cultivarea pasiunii și 
respectului pentru opera de 
artă.

Prețioasa acțiune inițiată 
de Muzeul Simu de a pre
zenta în cadrul sălilor mu
zeului ciclul de expoziții

„Colecții și colecționari 
bucureșteni", făcind astfel 
accesibile marelui public 
valori inedite ale artei ro
mânești, rămîne și ea în 
continuare prea puțin cu
noscută.

In aceste condiții, marea 
diversitate de manifestări 
organizate de Muzeul na
țional de artă, îndrumările 
tematice referitoare la acti
vitatea unui artist sau pe
rioade, vizitele comentate, 
numeroasele conferințe or
ganizate in Sala mică a Pa
latului sau la sediul diver
selor instituții și întreprin
deri din Capitală, ca șt me
sele rotunde organizate, se 
constituie ca etape impor
tante în activitatea de în
drumare a publicului spre 
aspectele cele măi semnifi
cative ale plasticii româ
nești și universale. Este un 
exemplu pe care-l dorim 
urmat, cu mijloace adecva
te, de celelalte muzee bucu
reștene.

Marina PREUTU

Popularizarea artelor 
plastice, a celor mai sem
nificative opere aparținind 
tezaurului culturii univer
sale și românești reprezintă 
un moment esențial in di
fuzarea și asimilarea aces
tor valori.

lată de ce imaginile pe

care le oferă cărțile de artă 
se cer completate prin vi
zitarea colecțiilor de artă, 
a muzeelor, vizite ce for
mează și îmbogățesc un 
spirit critic diferențiat 
după criterii de selecție și 
exigență tot mai ferme. O 
recentă vizită la cîteva din

LOGICĂ
Respect prea mult poezia 

Socotesc că nu am că
derea să dau verdicte 
pripite sau nepricepute (la 
urma urmei nu tot ceea ce 
îți place înseamnă că e 
bun și nici invers). în ul
timul timp însă' încerc ne
dumeriri în fața' unor ver
suri.

POETICA 9■
în revista „Luceafărul" 

din 6 septembrie citesc 
versurile . „O Po, îți port 
/ Ochiul în cîrcă / și cim
poi se dă I peste cap / în 
mațele corbilor / Păsările 
au clocit cai / în ouăle șer
pilor blînzi / Și aerul, o, 
aerul / Se închide in pu
pilele frunzelor / Și curge

c Corabia nebunilor : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 3013) — 
17 ; (seria de bilete 3014) — 20,30, 
PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
• Lupii albi : REPUBLICA - 8.15; 
10,45:13,15; 16 ; 18,45 ; 21,15.
• La Nord prin Nord-Vest : FES
TIVAL - 8,30; 11,30 4 14.30; 17.30: 
20,30.
• Omul care valora miliarde : 
VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, GRIVIȚA — 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 —
9.30 : 13 ; 16,30 ; 20.
• Tigrul ; LUMINA - 9,30—16 în 
continuare ; 18,30 ; 20,45, DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Program pentru copil : DOINA
— 9—10.
• Aruncați banca în aer : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• A trăi pentru a trăi : UNION
— 15,30.
• Program de desene animate i 
UNION — 18.
• Ultima lună de toamnă :
— 20,30.
• Mondo cane : TIMPURI
9.15 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Angelica șl sultanul :
VIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21, EXCELSIOR — 9,45 ; 12,15 ;
14.45 ; 17,15 ; 20, FLOREASCA -
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ;
GLORIA - 9 ; 11,15 ; 13,30
18.15 ; 20,30, TOMIS - 9 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,30.
o Comisarul X șl banda 
cîlni verzi" : ÎNFRĂȚIREA - 15 ;
17.45 ; 20, PROGRESUL - 15,30 ; 
18, COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
e Lovitură puternică : PROGRE
SUL — 20,30.
e Maraton : BUZEȘTI — 15,30 ; 18; 
20,30.
O Clmaron șl Vîrsta Ingrată : DA
CIA — 8.45—19,30 în continuare.
• Vîrsta Ingrată : LIRA — 15,30 ; 
13 ; 20,15.
O Un glonte pentru general : BU- 
CEGI — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,45. MIORIȚA - 9,30 ; 12 ;
15.30 ; 18 ; 20,30, ARTA - 9—15.45
în continuare, 18 ; 20,30.

Armata „codobaturilor" din nou 
n luptă : FLACARA — 15,30.
• Iconostas : UNIREA — 15,30.
• Dragoste la Las Vegas : FLACA
RA — 18 ; 20,30 ; UNIREA - 18 ; 
20,15.
• Soarele vagabonzilor: GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA
— 9,15—16 în continuare, 18,15 ; 
20,30.

ÎO chestiune de onoare : CO-
ROCENI - 15,30 ; 18, VIITORUL 

— 18 ; 20,30.
• Memento : COTROCENI — 20,30. 
• Tinerețe fără bătrtnețe : VI
ITORUL — 15,30.
• Adio, Grlngo : CRlNGAȘI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Contesa Cosei : MOȘILOR — 
15,30 ; 19.
• Sherlock Holmes : POPULAR — 
15,30 ; 18.
• Omul cu ordin de repartiție : 
POPULAR - 20,30.
• Creola, ochll-ți ard ca flacăra: 
MUNCA _ - — ------------
15,30 ; 18.
• O noapte
- 20.
• Gioconda
— 20,30.
• Omul, orgoliul, vendetta : AU
RORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,1'6; 
20,30, MODERN — 10 ; 13 ; 16 ;
18,15 ; 20,30.
• Omul momentului : VITAN — 
15,30 ; 18, PACEA — 15,45 ; 18 ;
20,15.
ÎAm două mame și doi tați : VI

AN — 20.30.
• Cavalerii aerului : FERENTARI 
— 15,30 ; 18 ; 20,15.

16 ; 18, RAHOVA
furtunoasă : MUNCA

fără șurîs : RAHOVA

UNION
NOI —

FERO-

Programul I

17,50 — Buletin de știri. 17,55 — 
La volan — emisiune pentru auto- 
mobiliști, 18,05 — Film serial
,,Belle șl Sebastlen* — episodul 10.
18.30 — Cheia orașului. Emisiune- 
concurs realizată de Redacția de 
tineret în colaborare cu Biroul 
de turism pentru tineret al C.C. 
al U.T.C. Transmisiune de la Iași.
19.30 — Telejurnalul de seară. 19.50
— Actualitatea economică — edi
ție specială. 20,10 — Tele-enclclo- 
pedia. In cuprins : • Mahatma
Gandhi • Aubusson e Spionaj in
dustrial • Bicicleta. 21,10 — Mu
zică lăutărească. Cîntă Mariana 
Bădolu, Ilona Szabo, Dumitru

teatre

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : O scrisoare 
pierdută — 20, (sala Studio) : Nă
pasta — 20.
• Teatrul de Comedie : Croitorii 
cel mari din Valahla — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza _ _ 
landra" (sala din bd. Schitu Mfl- 
gureanu) : Meteorul — 20, (sala 
din str. Alex. Sahla) : Photo fi
nish — 20.
• Teatrul Mic : Prețul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O casă onorabilă —
19.30, (sala Studio) : Anonimul 
— 20.
• Teatrul Oluleștl : Comedia zo
rilor — 19.30.
• Teatrul de Revistă și Comedie 
„Ion Vasllescu” : București variete
- 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat Bucu
rești : Dibuk — 20.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : Elefănțelul curios
— 17, Nocturn I — 21,30, (sala 
din str. Academiei) : Căluțul co
coșat — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. T8- 
nase" (sala Savoy) : Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30, (sala Vic
toria) : Femei, femei, femei —
19.30.

Bu-

Schină, Nlcolae Florian și o for
mație instrumentală condusă de 
Nelu Urziceanu. 21,30 — Monogra
fii contemporane. „Săptămtnlle 
de opt zile". Film de Horla Va- 
silonl. 21,50 — Film serial „Comi
sarul Maigret" — Barul Liberty. 
22,40 — Telejurnalul de noapte. 
22,55 — Publicitate. 23,00 — Anda, 
magnetofonul, platoul... și patru 
camere de luat vederi. Emisiune 
cu Anda Călugăreanu. Regla : 
Alexandru Bocăneț. 23,25 — închi
derea emisiunii.

*

I

I 
ț
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.. . „ (XXII). )•
21,30 — Recitalul de sîmbătă seară, 1 
Clarinetistul Aurelian Octav Popa. 1 
21,50 — închiderea emisiunii.

Programul II

19,30 — Telejurnalul de seară. 
19,50 — Actualitatea economică — 
ediție specială. 20,10 — Muzică de 
jazz în interpretarea lui Guido Ma- 
nusardl. 20,30 — Cărți noi în li
brării. 20,40 — Roman
„Lunga vară fierbinte'

Știri culturale
• Teatrul Național „1. L. Cara- 

giale" a prezentat vineri seara. în 
sala Comedia, premiera piesei „Ali- 
zuna" de Tina Ionescu, premiată la 
concursul de dramaturgie din anul 
trecut organizat de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă Piesa, 
scrisă în 1968, se poate încadra, prin 
ideile șl metaforele pe care le con
ține, în genul „teatrului poetic" Fo
losind personaje specifice folclorului 
nostru și acordîndu-!e sensuri con
temporane, autoarea a înălțat un imn 
dragostei și poeziei.

• Formația de muzică contempo
rană „Ars Nova", condusă de compo
zitorul și dirijorul Corne) Țăranu. a 
susținut vineri seara un concert în 
cadrul festivalului „Toamna muzica

lă clujeană*. In aceeași seară, an
samblul Operei române din localitate 
a prezentat, în cadrul festivalului, o- 
pera „Michelangelo" de Alfred Men
delsohn, spectacol care inaugurează 
totodată stagiunea jubiliară prilejui
tă de sărbătorirea scenei lirice clu
jene.

• Vineri s-a deschis stagiunea Tea
trului de stat din Galați cu specta- 
colul-coupă „Zile fierbinți" — un 
omagiu adus comuniștilor, anilor so
cialismului. în repertoriul noii sta
giuni a teatrului gălățean sînt în
scrise încă trei lucrări no-i : „Un asa
sin ciudat", de Nae Ștefănescu, vode
vilul „Florin și Florica", de Vasile 
Alecsandrj șl „Un loc rămas liber", 
de Ionel Hristea.

(Agerpres)

bolnav / în, coama bom
bată / A rinjetului tău".

Nu-mi propun o analiză 
a acestor versuri. M-ar 
pune în dificultate păsările 
care clocesc cai în ouă de 
șerpi și „coame" de zîmbet. 
Dar mă întreb ; unde 
este frumusețea cuvintelor, 
unde sînt ideile, sentimen
tele, emoția poetică ?

Mi s-ar putea replica 
faptul că mari poeți, mu
zicieni și pictori nu au 
fost înțeleși dintr-o dată, 
n-au fost adoptați de citi
tori, ascultători și privitori 
în timpul vieții lor. Consi
derentul acesta solicită un 
credit prea mare pe care

societatea ar trebui să-l a- 
corde. Și nu cred, nu voi 
putea crede niciodată că 
urmașii noștri vor fi mai 
puțin pretențioși ca noi 
pentru a subscrie la acest 
gen de... artă.

Exemplul pe care l-am 
înfățișat nu e — din păcate 
— unic La urma urmei, o 
singură poezie nu mi-ar fi 
putut crea complexe de in
ferioritate. Mă întreb însă 
dacă într-adevăr este 
vorba de complexe. Res
pectul șl dragostea pentru 
poezie mă fac să îndrăz
nesc să afirm că nu. Cre
deți că n-am dreptate ?

Al. STARK

RĂSFOIND SCRISORILE

ADRESATE RUBRICII
NOASTRE

în articolul intitulat 
„Ambiguitatea — formulă 
magică a artei?", publicat 
în „Scînteia" nr. 8 202, din 
30 septembrie a.c., scriitorul 
Eugen Barbu se referea la 
o anumită tendință a poe
ziei moderne, care, din o- 
roare de banal și de lucru) 
deja spus, răstoarnă suita 
logică a cuvintelor și a 
ideilor, ancorînd astfel, în 
unele împrejurări, în sfera 
echivocului, a lipsei de sens 
și de substanță poetică. De- 
clarîndu-se de acord cu 
ideea pe care o expune au
torul articolului, Gh. Ionaș- 
cu și Em. Chirițescu se în
treabă, în scrisorile adresa 
te redacției, dacă nu cumva 
discutarea în acest context

a unora din versurile cu
prinse în volumul de debut 
al tînărului Tudor Vasiliu 
ar fi de natură să-l descu
rajeze la cei 19 ani ai săi, 
să oprească evoluția unui 
„mugure gata să înflo
rească".

Desigur,. întrebarea po 
care și-o pun coresponden
ții noștri este cît se poate 
de firească, ea privind pro
cesul atît de dificil de for
mare și afirmare a tinere
lor talente, de îndrumare a 
căutărilor lor creatoare pe 
clrumul fertil al artei au
tentice. Este, de fapt, o- 
biectjvul pe care și l-a pro
pus și scriitorul Eugen 
Barbu, referirile din artico
lul său tinzînd nu către

contestarea volumului ți, 
implicit, a unei incipiente 
cariere scriitoricești, ci că
tre detectarea tocmai a 
acelor tendințe interioare 
ale poeziei tînărului autor 
care determină anularea 
autenticității sentimentelor 
pe care ar putea să le ex
prime, Spiritul de exigență 
cu'care trebuie privit orice 
manuscris încredințat tipa
rului — chiar dacă este 
vorba de cartea unui scrii
tor. aflat la anii maturității 
sau a altuia abia la început 
de drum — se cuvine să 
călăuzească întotdeauna nu 
numai activitatea editori
lor. ci și a criticii, a tutu
ror celor care prin scrisul 
lor pot aduce un sfat, un 
îndemn competent,

în ceea ce privește însă 
afirmația cuprinsă în scri
soarea semnată Em. Chiri- 
țescu. din care ne informea
ză că „are pagini scrise cu 
credința că dacă folosește 
cuvinte dure, dezbrăcate de 
last, poate chiar mai por
nografice, asta se cheamă 
literatură", ne vedem datori 
să o rugăm pe corespon
denta noastră să mai re
flecteze asupra părerii po
trivit căreia „literatura se 
cheamă folosirea cuvintelor 
pornografice". N-o să piar
dă nimic, reflecttnd. Dim
potrivă.

Asupra rolului ce îi re
vine criticii de artă în în
drumarea tinerelor talente 
se oprește în scrisoarea sa 
și Gabriel Bacovia, referin- 
du-se la insuficienta aten
ție pe care cronicarii plas
tici din Capitală o acordă 
expozițiilor de pictură, 
sculptură și grafică deschi
se în diverse centre cultu
rale din țară. O asemenea 
constatare are, evident, și 
danii unei sugestii. Sperăm 
că va fi receptată.



SClNTEIA — sîmbâtâ 11 octombrie 1969 PAGINA 5

al municipiului București a plecat în Italia
Vineri dimineața a plecat în Ita

lia o delegație a Consiliului popular 
al municipiului București, condusă 
de Dumitru Popa, președintele Comi
tetului Executiv, primarul general 
al Capitalei, care, la invitația pri
marului orașului Roma, va face o vi
zită in această țară.

La plecare, pe aeroportul Băneasa,

membrii delegației au fost conduși de 
Ion Cosma, prim-vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, de 
vicepreședinți ai Comitetului Execu
tiv și alte persoane oficiale.

A fost de față Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București.

(Agerpres)

Vizita directorului
general adjunct al B. I. M.

în cea de-a doua zi a vizitei la 
Brașov, directorul general adjunct al 
Biroului Internațional al Muncii, 
Abbas Ammar, împreună cu Con
stantin Răchitan, secretar general în 
Ministerul Muncii, au fost vineri di
mineața oaspeții constructorilor de 
tractoare. După ce au vizitat princi
palele sectoare ale uzinei brașovene, 
unde au urmărit procesul de fabri
cație a tractoarelor, oaspeții au fă
cut o plimbare prin noile cartiere ale 
orașului. După-amiază, dl. Abbas 
Ammar șl celelalte persoane oficiale 
s-au înapoiat în Capitală.

Seara, ministrul muncii. Petre 
Lupu, a oferit un dineu în onoarea 
oaspetelui. La dineu, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, au 
participat Mircea Voinescu, prim- 
adjunct al ministrului muncii, Ion 
Păcuraru, adjunct >al ministrului, Ion 
Niculescu, directorul Centrului de 
perfecționare a pregătirii cadrelor 
de conducere din întreprinderi 
(C.E.P.E.C.A.).

De asemenea, a luat parte Enrico 
Pauli, șef de proiect al Biroului In
ternațional al Muncii la C.E.P.E.C.A.

(Agerpres)

Vizitele președintelui
Senatului din Chile

Președintele Senatului din Repu
blica Chile, Tomas Pablo, cu soția, 
însoțit de Gheorghe Roșu, președin
tele Comisiei pentru agricultură și 
silvicultură a M.A.N., a vizitat vi
neri Complexul industrial de la 
Brazi și cooperativa agricolă de pro
ducție Bucov. La sosire, oaspetele a 
fost întîmpinat de ing. Ilie Cîșu, pre
ședintele Consiliului popular al jude
țului Prahova, Gheorghe Alecu, pri
marul municipiului Ploiești, de di
rectorii generali ai rafinăriei și com
binatului petrochimic, de membrii 
consiliului de conducere al coopera-

tivei agricole. Președintele Senatu
lui chilian s-a interesat îndeaproape 
de activitatea unităților vizitate, de 
organizarea producției și a muncii.

★
în aceeași zi, oaspeții au sosit la 

Brașov, unde au fost salutați de ing. 
Radu Romul, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Brașov. 
După-amiază, au fost vizitate Bise
rica Neagră, Complexul muzeal din 
Scheii Brașovului și cartiere de lo
cuințe din localitate.

Vineri, membrii delegației Comite
tului pentru știință și tehnologie din 
cadrul Grupului parlamentar laburist 
englez, condusă de Eric Moonman, în
soțiți de deputății în M.A.N. Tudor 
Ionescu și Mircea Rebreanu, au făcut 
o vizită în județul Constanța. Pe 
aeroportul internațional Kogălnicea- 
nu, oaspeții au fost întîmpinați de 
Ion Tudor, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular al județului, și de 
Petre Nicolae, primarul municipiului 
Constanța. însoțiți de Gheorghe Du- 
mitrașcu, arhitectul șef al municipiu
lui, parlamentarii britanici au vizitat 
stațiunile Mamaia, Eforie Nord și E 
forie Sud. Pe parcurs s-a făcut un 
popas la sanatoriul balnear din E- 
forie Nord, apoi la Muzeul de arheo
logie din Constanța, unde oaspeții 
au apreciat valoroasele colecții a- 
flate aici, precum și activitatea cali
ficată depusă de specialiștii muzeului

în cursul aceleiași dimineți, mem
brii delegației engleze s-au întîlnit. 
la sediul consiliului popular jude
țean, cu Petre Ionescu, președintele 
consiliului. în cursul discuțiilor care 
au avut loc oaspeții au fost informați 
asupra dezvoltării industriei, agri
culturii și turismului din județ.

La amiază, președintele consiliului 
popular județean a oferit, în saloa- 
nele Cazinoului, un dejun în onoarea 
delegației laburiste. în timpul deju
nului, Petre Ionescu și Eric Moon
man au rostit toasturi.

După-amiază, parlamentarii bri
tanici au vizitat stațiunea experi
mentală viticolă Murfailar, unde s-au 
interesat de cercetările întreprinse 
în domeniul viticulturii și vinifica- 
ției. (Agerpres)

Cronica zilei

V
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(Agerpres)
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(Urmare din pag. I)

Astfel, în vederea stimulării cadrelor 
militare pentru perfecționarea conti
nuă a pregătirii lor, pe lîngă solda 
de grad și funcție; hotărîrea prevede 
instituirea unui sistem de gradații.

Gradațiile se acordă din 3 în 3 ani, 
acelor cadre care obțin rezultate 
bune în îndeplinirea sarcinilor încre
dințate, fiecare gradație atrăgînd 
după sine o majorare de 5 la sută a 
soldei de grad și funcție. Totodată, 
cadrele militare care vor obține re
zultate deosebite în activitatea de in
struire, educare și asigurare mate
rială a trupelor vor beneficia în con
tinuare de recompense.

Ofițerii, maiștrii militari și subofi
țerii care lucrează în locuri cu con
diții deosebite de muncă vor primi 
indemnizațiile și sporurile prevăzute 
de dispozițiile legale în vigoare în 
mod similar cu angajații organizații
lor socialiste

Introducerea noului sistem de sa- • 
larizare și majorarea soldelor cadre
lor militare dovedesc preocuparea 
permanentă a partidului pentru în-

făptuirea măsurilor privind ridicarea 
continuă a nivelului de trai mate
rial și cultural al celor ce muncesc 
Ea exprimă, totodată, grija și aten
ția de care se bucură forțele, noastre 
armate din partea partidului, guver
nului și a întregului popor, înalta 
prețuire ce se acordă militarilor pen
tru devotamentul, conștiinciozitatea
și priceperea cu care își îndeplinesc 
îndatoririle de mare răspundere ce 
le revin.

Aplicarea noului sistem de salari
zare și majorarea soldelor vor con
stitui pentru cadrele militare, pentru 
întregul personal al forțelor armate 
un puternic imbold în munca consa
crată înfăptuirii cu perseverență a 
hotărîrilor Congresului al X-lea al 
partidului, în perfecționarea necon
tenită a cunoștințelor, în scopul ri
dicării permanente a capacității de 
luptă a unităților și marilor unități, 
pentru a îndeplini cu cinste misiunea 
sacră încredințată — apărarea cuce
ririlor revoluționare ale poporului, 
independența și suveranitatea pa
triei.

(Agerpres)

Pentru construcții
ușoare, provizorii

Barăcile metalice demonta- 
bile produse în cadrul între
prinderii mecanice „Ceahlăul" 
din Piatra Neamț pot fi folosi
te în diverse împrejurări. Ele 
au fost concepute și executate 
pentru a suporta acțiunea vîn- 
tului ca și a zăpezilor. Sînt 
realizate din profile de oțel 
ambutisate sau laminate și din 
tablă zincată ondulată. Protec
ția contra coroziunii este asi
gurată prin aceea că toate su
prafețele expuse intemperiilor 
sîpț. vopsite prin pulverizare 
cu un strat de miniu de plumb 
și două straturi de vopsea gri.

Avantajele pe care le pre
zintă barăcile metalice de- 
montabile față de construcțiile 
fixe sînt numeroase. în pri
mul rînd, ele pot fi utilizate 
în oricare loc — în industria 
petrolului la foraj, extracții, 
depozitare ; pentru adăposti- 
rea instalațiilor mecanice, fri
gorifice. O asemenea baracă 
întrunește toate condițiile unei 
magazii de materiale, unelte, 
scule, putînd fi transportată 
cu ușurință.

întreprinderea mecanică 
„Ceahlăul" stă la dispoziția ce
lor interesați cu toate lămuri
rile necesare.

Numirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Chile
Prin Decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Vasile Dumitrescu 
a fost numit în calitate de amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România în 
Republica Chile, cu reședința la 
Santiago de Chile.

Președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Pompiliu 
Macovei, a oferit vineri la amiază. în 
saloanele restaurantului „Athănee 
Pglace", un cocteil cu prilejul turneu
lui pe care îl întreprinde în țara 
noastră Ansamblul de cîntece și dan
suri populare și naționale din iran.

★
Membri ai delegației de cineaști 

care a participat la Zilele filmului din 
R. D. Germană, organizate de Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă 
cu prilejul celei de-a XX-a aniver
sări a proclamării Republicii Demo
crate Germane, s-au întîlmt vineri 
dimineața la sediul Asociației cineaș
tilor cu ziariști din Capitală.

★
în continuarea călătoriei pe care 

o face prin țară, ministrul-președin- 
te al Comitetului Federal pentru 
Agricultură și Industrie Alimentară 
al R. S. Cehoslovace, Koloman 
Boda, a vizitat vineri stațiunea 
agricolă experimentală și centrul de 
reproducție și selecție a animalelor 
din județul Mureș.

Seara, oaspetele s-a înapoiat în 
Capitală.

★
Tn cursul zilei de vineri, ministrul 

comei țului și industriei al Finlandei, 
Grels Teir. împreună cu persoanele 
oficiale care îl însoțesc și cu amba
sadorul Finlandei la București, Kaar- 
lo Veikko Măkelă, a vizitat Combina
tul petrochimic Brazi, precum și Mu
zeul de artă al Republicii Socialiste 
România din

Cu prilejul 
a ministrului 
rul Finlandei 
un dineu în

Capitală.
vizitei în țara noastră 

finlandez, ambasado- 
a oferit 
saloanele

★
revistei

vineri seara 
ambasadei

„Lupta de
Capitală di-

La Invitația 
clasă", vineri a sosit în 
rectorul revistei „Rinascita", Luea 
Pavolini, membru al C.C. al Parti
dului Comunist. Italian.

La sosire, oaspetele a fost salutat 
de Ștefan Voicu, membru al C.C. a) 
P.C.R., redactor-șef al revistei „Lupta 
de clasă", și Nestor Ignat, președin
tele Uniunii ziariștilor din Republica 
Socialistă România, redactor-șef ad
junct al revistei „Lupta de clasă".

maanaaKSKaraKasa MÎINE-ZIUA DECISIVĂ

1965. România Primul gol în minutul doi . Dumimcâ
nu se poate... cu un minut mai devreme ?

PENTRU ZBORUL SPRE MEXIC!

Toți pentru unui 
unui pentru toți!

Duminică după-amiază, pe stadio
nul „23 August", echipa națională 
susține cel mai important meci din 
cariera sa, întîlnind Portugalia în 
preliminariile campionatului mondial.

Rezultatele remarcabile realizate de 
către națipnală în sezonul de pri
măvară i-au creat o poziție extrem 
de avantajoasă în ce privește obți
nerea calificării pentru turneul fi
nal al C.M. O victorie, cucerită în 
meciul de duminică după-amiază, 
ne-ar instala aproape printre cele 16 
formații participante la „Mexico *70“ 
șl, prin aceasta, un vechi deziderat 
al iubitorilor fotbalului din țara 
noastră ar deveni fapt împlinit. Nu 
este mai puțin adevărat, însă, că a- 
cest meci cu Portugalia are o impor
tanță cu totul deosebită pentru vii
torul actualei generații de fotbaliști.

Desigur, în fotbal, ca și în oricare 
altă ramură sportivă, nu este sufi
cient să ai bunăvoință, să lupți. Tre- 
ibuie să al și mijloacele necesare 
pentru a purta această luptă. Or (și 
nu spunem o vorbă de circumstanță)^, 
noua noastră echipă reprezentativă 
are astfel de mijloace. Alcătuită, îp 
marea majoritate, din jucători tineri, 
cu o tehnică individuală certă și cu 
o bună orientare tactică, cu o ca
pacitate de efort remarcabilă, noua 
echipă națională a dovedit la Lon
dra sau la Atena, la Lausanne sau 
la Belgrad că știe cum să lupte 
pentru a realiza rezultatul dorit.

Nu este dificil de prevăzut că, pe 
parcursul întîlnirii, se pot ivi mo
mente de cumpănă, momente în care 
adversarul va rezista cu îndîrjire 
sau va ataca. Istoria mai apropiată 
sau mai depărtată a noii noastre 
echipe naționale ne-a demonstrat, 
însă, că ea are resursele psihice, fi-

zice și tehnice pentru a depăși astfel 
de Circumstanțe excepționale. Efor
tul individual maxim, contopit în 
creuzetul echipei, coeziunea sufle
tească. spiritul de echipă — „arma" 
cea mai de preț a „unsprezecelui" 
românesc, încrederea în propriile 
forțe, în victorie — iată atu-urile cu 
care fotbaliștii noștri intră pe teren 
In meciul cu Portugalia. Și ele pot 
înclina, fără nici-o îndoială, balanța 
disputei în favoarea echipei Româ
niei.

în zilele acestea, care au prece
dat confruntarea cu formația Por
tugaliei, presa, redînd pe larg 
pregătirile „tricolorilor" noștri, a 
subliniat, totodată, încrederea pe 
care opinia publică sportivă și-o ma
nifestă față de ei, față de capacitatea 
lor de a se impune în disputa cu 
redutabilul lor adversar.

Duminică, pe stadionul .,23 August", 
în fața unui public atașat cauzei 
jucătorilor români, Eusebio, Torres, 
Hilario și ceilalți vor întîlni o echipă 
reprezentativă a României care în 
acest an n-a cunoscut înfrîngerea în 
meciuri interțări și care dorește din 
adîncul inimii victoria, dăruindu-se 
trup șl suflet pentru cucerirea ei. . 
Toți pentru unul, unul pentru toți — 
iată deviza care trebuie să ardă în 
pieptul fiecăruia dintre cei unspre
zece ce vor intra în focul disputei 

Vă cerem, acum, să luptați pînă 
la ultima picătură de energie, să vă 
dăruiți fără rezerve, să vă angajați 
total pentru victorie ; nimic nu poate 
fi mai râu decît resemnarea în fața 
dîrzeniei adversarului. Dimpotrivă, 
la orice acțiune a partenerilor de 
întrecere, răspundeți cu zece I

Valentin PAUNESCU

București, 12 octombrie 1969, stadionul „23 August", ora 15,30,
România — Portugalia, în preliminariile campionatului mondial de 
fotbal 1970
ROMANIA

Răducanu — Sătmăreanu, l-Iălmăgeanu, Dan, Deleanu - Nun- 
weiller VI, Dinu — Dembrovschi, Dobrin, Dumitrache, Lucescu.

PORTUGALIA
Damas — Gomes, Baptista, Humberto, Hilario — Tony. J. Maria, 

Simoes — Nelson, Torres. Eusebio.
Arbitri : R. Canak (la centru), I. Stremski și M. Cajic (la tușe) — 

toți din Iugoslavia

Jurasem că n-o să 
mai scriu nici un rînd 
la cronica sportivă și 
aruncasem condeiul îm
pletit din fire de iarbă 
în mai mult de 10 ani 
de activitate săptămî- 
nală, dar spuneți și 
dumneavoastră dacă pot 
să tac pînă duminică 7 
Afară e o vreme par
șivă, cu soare, cu lu
mină de luminare și noi 
ne uităm cp toții în ca
lendare, numărînd zilele 
care trec cu o lene de 
pisoi pe acoperiș. Mîine 
susținem cu toții me
ciul vieții noastre. După 
ani de zile de chinuri 
și surprize neplăcute, 
după eșecuri ce ne-au 
strepezit dinții, avem în 
sfirșit ocazia să punem 
capăt tuturor necazuri
lor mari și mici și să 
facem o jumătate de 
pas din lungul drum 
spre Mexic. Nu va fi 
cel mai ușor meci al 
nostru, nu va fi o plim
bare de sănătate, dar

în cîteva rînduii
• Folosind stilul campionului olim

pic Dick Fosbury, tînărul atlet so
vietic Rustam Ahmetov a cîștigat 
titlul de campion unional Ia săritură 
în înălțime (juniori) cu rezultatul 
de 2,12 m. în proba de 100 m plat, 
doi atleți (Valeri Brozov și Alek
sandr Korneliuk) au obținut timpul 
de 10” 2/10.

• în cea de-a 3-a rundă a turneu
lui zonal feminin de șah de la Vese- 
lina-Morave (Cehoslovacia). Marga
reta Teodorescu a pierdut la Honfi, 
iar Suzana Makai a remizat cu No- 
warra în clasament conduce olande
za Vreeken cu 2. 5 puncte, secundată 
de Just (R.D.G.) 2 puncte și o partidă 
întreruptă.
• După șase runde și disputarea 

partidelor întrerupte, în turneul zo
nal de șah de la Atena, cehoslovacul 
Jansa se menține lider cu 4,5 puncte, 
urmat de Florin Gheorghiu (Româ
nia), Matulovici (Iugoslavia), Spiri
donov (Bulgaria) — 4 puncte, Hort 
(Cehoslovacia), Olafsson (Islanda), 
Pedersen (Danemarca) — 3,5 puncte 
etc. Marele maestru român Florin 
Gheorghiu a remizat partida între
ruptă cu maghiarul Csom. Din cele 
trei partide întrerupte. Iugoslavul 
Matulovici a cîștigat una. iar două 
le-a remizat

ORELE CONTEMPORANE ALE
(Urmare din pag. I)

Așadar, un program judecat în 
lumina utilității, un program izvorît 
nu dintr-un sentiment de generozitate 
sau din orgoliul gratuit de a adăuga 
urbei podoabe inedite, ci socotit 
rigla de ca'cul și penița muiată 
tuș, socotit cu responsabilitate și, 
multe ori, cu fantezie.

Am străbătut cu pasul, de la 
cap Ia altul, Tătărașii. N-am i 
găsit casele știute, cu stîlpi de 
lemn, învelite cu tablă și spo
ite în fiecare primăvară și toam
nă Casele ou grădini de flori și gu
tui prăfuite de vîrtejurile iscate la 
amiază, cu dumitrițe neîngenunchea
te de primele valuri de brumă Tă
tărașii erau odată un fel de reșe
dință a pensionarilor.

Acum ? , .
Grupuri de blocuri de cîte cinci 

și zece etaje Cartiere albe, învăpă
iate de lumina toamnei. Aici își au 
acum reședința o bună parte din cei 
aproape douăzeci și patru de mii de 
studenți ieșeni. Orașul performante
lor industriale s-a gîndit și la cea 
mai tînără populație a sa, studenții, 
găzduind în aceste blocuri-cămine 
peste 12 000 1 Arhitectura de aici are; 
parcă mai mult decît în cartierele 
Dimitrie Cantemir sau Socola. o a- 
nurne notă de vivacitate Sînt exact 
acele virtuți constructive și de fan
tezie pe care ieșeanul le țntîlnește 
zilnic întruchipate în imaginea noii 
policlinici, a supermagazinului de Ia 
Copou, la noua grădină de vară de 
pe strada Lăpușueanu. în piața Unirii 
dominată de supla clădire a hotelu
lui turistic etc.

Am străbătut cu pasul și alte car
tiere. Se construiește mult la Iași.

cu 
în 
de
un 

mai

De la cîteva zeci de apartamente pe 
an s-a ajuns la o medie de circa 
2 500. Acest ritm a fost atins în bună 
parte și prin evoluția mijloacelor 
tehnice folosite. Cofrajele glisante, 
prefabricatele, diafragmele, placările 
cu ceramică etc. fac parte din ar
senalul obișnuit al șantierelor. Dar, 
avîntui acestei dezvoltări edilitare 
nu-i decît un fel de avanpremieră 
a viitorului cincinal, în spațiul căruia 
se preconizează să se semneze cer
tificatul de naștere a altor 15 000 de 
apartamente. Se au în'vedere pro
iecte de sistematizare a unor zone 
ample cum sînt piețele Podului Roșu. 
Palatului, Tineretului Se are tn ve
dere, mai ales, „atacarea* luncii 
Bahluiului Cheiuri de piatră vor da 
cinste sporită apei care mai e încă 
apostrofată prea puțin măgulitor, dar 
pare se va ridica nt> peste multă 
vreme pînă la importanța de a fi 
unul din axele arhitecturale ale nou
lui Iași Blocuri de pînă la 20 de 
etaje, țîșnind din mijlocul unor cvar
tale mai ample sau din așezările lor 
în „plombe", vor sparge plafonul ver
tical pînă la care a năzuit și a ajuns 
orașul Vom avea atunci un nou joc 
de forme și de volume, 
prezentului trebuind 
goric reconsiderată

lașul a fost gazdă 
matorii de polemici 
amintim numai de disputele purtate 
ani de-a rîndul de „Viața Româneas
că" intrate în istoria literaturii româ
ne. Cele cîteva zile petrecute în 
oraș ne-au dezvăluit însă faptul că, 
de cîțiva ani, confruntarea de Idei 
cea mai pasionantă și de amploare — 
la care, nu-i o metaforă iau parte 
aproape toți cei 200 000 de locuitori 
ai săi — este cea privind problemele 
de sistematizare. Despre prezentul șl

imaginea 
în mod cate-

bună pentru a- 
literare Să ne

viitorul orașului s-a discutat, cu par
ticipare masivă, în paginile revistelor 
literare de aici, ale ziarului local. La 
Palatul Culturii s-au adunat în cîte
va rînduri arhitect!, scriitori, pic
tori. cadre universitare, ingineri eto., 
animați de dorința de a Izbuti o 
sinteză a virtuților noii arhitecturi, 
de a detecta principalele neajunsuri, 
de a ajuta la o mai trainică prefi
gurare a viitoarei zestre edilitare.

— Furați de amploarea fronturi
lor constructive, de satisfacerea ce
rințelor de locuințe mai mult decît 
urgente — opinează tovarășul I. Man- 
ciuc, prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid și primarul lașu
lui — noi n-am evitat păcatele pe 
care le arătăm acum cu degetul în 
unele cartiere : uniformitatea, mo
notonia lipsa jocului de volume și 
culori Punctele noastre de referință 
pentru judecarea drumului parcurs 
sînt rezolvările gîndite cu chibzuin
ță din Piața Unirii unele cămine 
studențești, alte cîteva edificii de 
interes public Acum. dominanta 
preocupărilor noastre se concentrea
ză pe două direcții : menținerea șl 
chiar sporirea acestui ritm accele
rat de construcții, cu rezultate din 
ce în ce mai bune pe planul găsirii 
formulelor arhitecturale i eforturile 
susținute pentru conservarea cu 
maximă grijă șl responsabilitate a 
fondului vech’ edilitar, din ț:are o 
parte reprezintă o mare valoare nu 
numai pentru Iași ci și pentru în
treaga țară.

Adevărul e că arhitecții de aici 
au o misiune nu tocmai ușoară Spi
ritul ieșeanului, polemic, dominat 
de bun gust, de competență, sanc
ționează rezolvările hibride, care se 
exclud singure din perimetrul ar-

zi ca leii
măcar duminica asta 
să arătăm că putem, 
că știm cîte ceva din 
nemaipomenitul joc cu 
balonul.

Către cel unsprezece 
copii ai gazonului se în
dreaptă cuvintele mele 
ca niște mesageri dulci 
ai celei mai tandre u- 
rări : Succes I Dar ab
stracțiunea aceasta care 
e cheia spre bucuria 
victoriei ține de atît de 
multe lucruri 1 Numai 
cine nu a jucat fotbal 
nu știe ce înseamnă o- 
rele dinaintea unui der
by. Numai cine nu a 
mușcat iarba în fața lui 
16 metri nu cunoaște 
durerea de a primi un 
gol. Numai cel care nu 
a auzit niciodată strigă
tul unanim al mulțimii 
în momentul zguduirii 
plasei nu poate realiza 
triumful omului în tri
cou văzîndu-și încunu
nate orele de antrena
ment, speranțele.

Cred în echipă, cred

în puterea voastră de 
luptă, cred in dragostea 
tuturor pentru culorile 
patriei, cred că știți 
bine ce reprezentați : 
renașterea fotbalului 
nostru. Cu calm, cu a- 
ceeași tărie dovedită la 
Lausanne și la Atena, 
arătați portughezilor că 
și pe aici mingea aceas
ta buclucașă poate să 
circule ca între scama
tori.

Băieții noștri, ai tu
turora, să uităm tot ce 
a fost, cine și cînd a 
greșit, cum și cînd tre
buia făcut mai mult. 
Miine e ziua decisivă 
pentru saltul peste O- 
cean.

Noi, cel din tribune, 
n-o să precupețim ni
mic ca să aruncăm din 
inimile noastre o încu
rajare mai fierbinte de- 
cit lava Vezuviului.

Să fim cu toții o zi 
ca leii...

Eugen BARBU

Acum cunosc doar cuvîntul

• Pe pista de tartan de la „Crystal 
Palace" din Londra a avut loc înțîl- 
nirea internațională de atletism din
tre selecționatele masculine ale An
gliei și Finlandei, încheiată cu vic
toria gazdelor (118—93 puncte) Iată 
cîteva dintre cele mai bune rezul
tate: 3 000 "m obstacole — Kuha 
(Finlanda) 8‘37"2/I0 ! suliță - Kin- 
nunen (Finlanda) 84.43 m ; 200 m — 
Walters (Anglia) - 21-3/10 ; 10 000
m - Wright (Anglia) 28'37”8/10 ț 
greutate — Yrjola (Finlanda) 18,54 
m ț triplusalt — Wadhans (Anglia) 
15,77 m. .

• în capitala R. D. Germane se 
desfășoară un mare turneu interna
țional de box, la care participă pu- 
giliști fruntași din Anglia, Republica 
Arabă Unită, Bulgaria. Cehoslovacia, 
R D. Germană, Polonia, România și 
U.R.S S. în cea de-a doua gală a 
turneului, în limitele categoriei 
semimuscă, Mihai Aurel l-a între
cut la puncte pe Pokidaev (U.R.S.S.-j. 
La categoria muscă, reprezentantul 
nostru P. Dobrescu a cîștigat prin 
descalificarea (în repriza a treia) 
a boxerului bulgar Margadiș. Surpri
za reuniunii a constituit-o victoria 
obținută de Horst Weinhold (R. D. 
Germană) asupra campionului euro
pean Gydrgy Gedo (Ungaria),

IAȘULUI
moniilor arhitecturale. Ce virtuți 
trebuie să aibă clădirea (sau clădi
rile) ce urmează să fie amplasate în 
apropierea Palatului Culturii, edi
ficiu care a servit veacuri de-a rîn
dul (între cîte două incendii 1) drept 
curte domnească ? Ce s-ar potrivi 
mal bine lîngă casa-monument in 
care Dosoftei și-a scris Psaltirea ? 
Către ce cromatică este nevoie să 
se hotărască încă de la planșetă 
arhitectul-proiectant 7

Iată cîteva întrebări aflate pe a- 
genda de lucru a tuturor celor care 
au responsabilitatea prezentului și 
viitorului edilitar al lașului, Am 
văzut pe multe șantiere preocuparea 
de a folosi cît mal bine materialul 
rezistent de fațade : terasit, praf de 
piatră cărămidă aparentă, mozaic, 
plăci ceramice. E un material al 
trăinicie! în care fantezia poate lu
cra nestingherită, pentru găsirea ace
lor soluții constructive ce se potri
vesc lașului fără să-1 știrbească 
priveliștile sale consacrate.

Acum, văzut de pe Cetățuia. Ga- 
lata sau Repedea, orașul apare sub 
o întinsă haină d" verdeață bîntuită 
de culorile mature ale toamnei As
fințiturile de soare stăruie înde
lung peste colinele sale, întîrziind 
calm și reconfortant Diminețile sînt 
invadate nu de puține ori de ceața 
blestemată de meteorologi și de pi- 
loții de avioane 
nețile senine au 
străvezie, ușoară, 
rul sirenelor, de 
rile unui nou monumentalise! 
lașului industrial Este semnul cert 
că pe cadranele lașului orele bat 
mai repede și mai puternic, adău
gind rezonanța lor contemporană la 
ritmurile dinamice ale întregii țări

■ ceata 
„ ..de pi- 

în schimb, dlmi- 
numai ceața aceea 
străpunsă de șuie- 
coșurile și turnu- 

al

VICTORIE
Nu-mi îngădui să 

mai vorbesc acum des
pre importanța copleși
toare a acestui meci de 
fotbal. De asemenea, 
mintea și sufletul meu 
izgonesc cu indignare 
ideea unei înfrîngeri O 
victorie este singura 
noastră șansă de afir
mare în fotbalul mon
dial, victoria este sin
gura noastră alternati
vă logică.

Așa cum arată forma
ția noastră definitivă, 
ea cuprinde cam tot ce

are mai valoros soccerul 
românesc la ora actuală. 
Sînt convins că Lu- 
cescu și Dembrovschi 
vor ști să stăpînească 
marginile terenului, că 
Dobrin va fi marele 
gînditor al jocului, iar 
Dumitrache — magni
ficul realizator. Să spe
răm că Dan va a- 
vea una dintre marile 
lui zile și că 
Mozambicului" 
pierde strălucirea și ca
ratele în fața lui, că 
Răducanu va astupa

„Perla 
își va

1
spațiul porții cu trupul 
lui de panteră tînără. 
Dar, mai ales, să spe
răm că vom ști să ata
căm, să stăpînim jocul 
și să ne stăpînim ner
vii Jocul ofensiv, băr
bătesc este 
noastră armă 
outem obține

Vă propun, 
credem cu toții în vic
torie și să strigăm tot 
timpul numele ei I

singura 
cu care 
succesul.
deci, să

Ion BAIEȘU

Curaj în teren, curaj în tribune!
Cei ce au de a face 

cu fotbalul zi de zi, și 
de multe ori chiar oră 
de oră, cîntăresc echi
pele și jucătorii în com
petiție, ca și farma
ciștii Pe cînd farma
ciștii cîntăresc la pro
priu, cronicarii de fot
bal cîntăresc, la figurat, 
valori capricioase, dis
poziții și indispoziții, 
seriozitate și neseriozi
tate etc.

La urma urmei, unui 
redactor de fotbal i s-ar 
putea cere să anticipeze 
un rezultat. Pe ce ele
mente ar trebui să se 
bazeze un pronostio 
pentru meciul cu Por
tugalia ?

— Jucăm pe teren 
propriu, la București, și 
dezavantajul jocului în 
deplasare nu ocrotește

nici o echipă de fotbal, 
fie că se cheamă Brazi
lia sau Anglia, campi
oane mondiale.

— Portugalia nu mai 
este formația de temut 
de la Londra '66.

— Stelele de pe ga
zon ale Portugaliei, in
clusiv Eusebio, strălu
cesc mai puțin în ulti
mii doi ani.

— Pentru a mai as
pira la calificare, echipa 
Portugaliei are nevoie 
neapărat de victorie.

— In schimb, și cu un 
meci egal, România 
păstrează șanse bune j 
deci are două posibili
tăți, față de una a ad
versarilor

— Rutina internațio
nală a jucătorilor ro- 
mâni a crescut. în ulti
mii doi ani.

— Acești rutinați sînt 
foarte tineri și talentați. 
Dinu, Dobrin și Dumi- 
trache sînt stele care 
încep să strălucească 
puternic.

— Omogenitatea echi
pei noastre este în 
creștere, pe cale de a 
deveni ideală.

— Milioane de Iubi
tori ai fotbal ilui doresc 
această calificare. De 
7 ani nu s-a mai întîm- 
plat ca biletele să fie e- 
puizate cu o săptămînă 
înainte de joc. Din țară 
vin 25 000 de iubitori ai 
fotbalului să încurajeze 
echipa națională.

Deci, curaj tn terenul 
de jo.c, curaj în tri
bune I Hai Rimânia I

Aurel C. NEAGU

Numele marii „vedete":
ÎNCREDEREA

Era o vreme — au 
trecut 30 de ani de a- 
tunci — cînd un 0—2 cu 
Anglia, la București, 
părea o mare perfor
manță.

Era o vreme — a tre
cut un an de atunci — 
cînd echipa națională a 
României se prezenta 
la Lisabona cu starea 
de spirit a unui spar
ring-partner, bun doar 
să se plece în fața ce
lui mai sigur partici
pant la „ediția mexi
cană" : Portugalia.

Era o vreme — au 
trecut nouă luni de a- 
tunci — cînd echipa 
României dîrdîia de 
frig la propriu și la fi
gurat, ‘ ’ 1
marea catedrală a fot
balului, Wembley.

Apoi a venit Atena, 
unde am plecat „ca vic
time sigure" în fața în
vingătorilor lui Eusebio. 
Și a venit și Lausanne, 
unde, la startul meciu
lui, deasupra lacului 
Leman, plutea fantema 
de Ia Ziirich.

la intrarea în

...Mîine, pe stadionul 
„23 August" și în toată 
țara, milioane de oa
meni au dreptul să 
spere în victorie. Acest 
drept legitim la spe
ranță este cel mai mare 
succes al echipei năs
cute, acum nouă luni, 
pe Wembley, echipă în 
care marea vedetă se 
numește încrederea în 
propriile-1 forțe, conju
gată cu imensa dorință 
de a învinge.

loan CHIRILĂ

SSE

vremea
Timpul probabil pentru 12, 13 și 14 

octombrie. în țară: vremea se men
ține frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin. Ploi slabe izolate

se vor semnala în nord-estul țării 
Vînt slab pînă la potrivit. Tempera
tura în creștere la început, apoi în 

Minimele vor fi cuprinse 
și 13 grade, iar maximele 
și 23 grade. Ceață slabă 
în București : vremea se 
frumoasă, cu ceru] variabil, 

senin Vînt în general 
Temperatura în creștere la

scădere, 
între 3 
între 13 
locală 
menține 
mai mult 
slab , . ___ ... ....__
început, apoi în scădere ușoară. Di
mineața ceață slabă.



viața internațională
INAUGURAREA I CHICAGO

LUCRĂRILOR 
COMITETULUI 

POLITIC AL O.N.U.
NEW YORK 10. — Corespondentul 

Agerpres C. Alexandroaie trans
mite :

In cursul acestei săptămîni, cea 
de-a 24-a sesiune a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Unite 
a început să lucreze cu întregul ei po
tențial. Toate comitetele se află în 
plină activitate.

Principalul comitet al Adunării Ge
nerale, Comitetul politic numărul 1, 
pe agenda căruia se află cele mai im
portante puncte ale ordinei de zi a 
sesiunii privitoare la pacea și secu
ritatea lumii, și-a început vineri di
mineața _ lucrările cu abordarea unor 
chestiuni de ordin procedural și or
ganizatoric. Săptămina ce urmează, 
in fața acestui comitet va fi prezen
tat raportul Comitetului pentru de
zarmare de la Geneva în care figu
rează, printre altele, și proiectul de 
acord sovieto-american privind pre
venirea extinderii cursei înarmărilor 
in apele și pe fundul mărilor și ocea
nelor.

Noi demonstrații împotriva 
războiului din Viei

PENTRU A CONTROLA SITUAȚIA, AUTORITĂ 
TREAZA GARDA NAȚIONALA

CONCEN-

Pe o stradă din Chicago, în timpul

suedia Olof Palme 
însărcinat oficial cu 
formarea guvernului

STOCKHOLM 10 (Agerpres). — 
Regele Gustaf VI Adolf al Suediei l-a 
însărcinat în mod oficial, vineri, pe 
Olof Palme, președintele Partidului 
Social-Democrat suedez să formeze 
noul guvern. Olof Palme, care a fost 
ales președinte al partidului la recen
tul congres, care a avut loc. săptămîna 
trecută îi urmează în funcția de pre
mier lui Tage Erlander, care s-a retras 
din proprie inițiativă după ce s-a aflat 
în fruntea guvernului timp de 23 de 
ani.

Noul premier a declarat că luni va 
prezenta regelui lista cabinetului său.

ITALIA

MITING FESTIV
LA ZAGRE
Cuvîntarea președintelui Tito

Largă mișcare 
revendicativă 

în Franța
PARIS 10. — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmite : 
La- chemarea federațiilor sindicale 
C.G.T. și C.F.D.T., circa un milion 
de funcționari publici de categorii 
inferioare au participat vineri la o 
zi de acțiuni revendicative. Ei au 
trimis delegații și petiții ministere
lor și autorităților de resort, cerînd 
îmbunătățirea sistemului de salari
zare.

Tn aceeași zi, cercetătorii, tehni
cienii și lucrătorii din institutele de 
cercetare științifică au declarat o 
grevă națională de 24 de ore. Aceas
tă acțiune a fost organizată de un 
comitet de coordonare, care grupea
ză toate sindicatele lucrătorilor din 
organismele și instituțiile de cercfe- 
tare științifică fundamentală și 
âțilmătă cu scopul de a se opune re
ducerii creditelor consacrate func
ționării și dotării sectorului cerce
tării științifice.

Aproape toate muzeele din Paris 
au fost închise vineri datorită gre
vei paznicilor.

CHICAGO 10 (Agerpres). — La 
Chicago au continuat demonstrațiile 
inițiate de organizația „Studenții 
pentru acțiuni democratice" în semn 
de protest împotriva războiului dus 
de S.U.A. în Vietnam. După ce 
miercuri 500 de studenți au partici
pat la o adunare în Lincoln Park, 
cerînd retragerea trupelor americane 
din Vietnam, alte cîteva sute de de
monstranți s-au adunat joi în fața 
clădirii Curții criminale, unde se 
desfășoară procesul . organizatorilor 
manifestației de anul trecut de la 
Chicago, ce a avut loc în timpul lu
crărilor Convenției Partidului demo
crat Se relatează, de asemenea, că 
numeroase femei au participat la un 
marș asupra unui sediu al forțelor 
armate aflat în centrul orașului, pen
tru a protesta contra politicii Admi
nistrației în Vietnam. Potrivit agen
ției U.P.I., poliția a intervenit, ar'es- 
tînd 30 de persoane.

Guvernatorul Richard- Ogilvie a 
ordonat concentrarea a 2 000 de 
membri ai gărzii naționale pentru a 
putea controla situația din oraș.

Demonstrația de Ia Chicago mar. 
chează reluarea campaniei de pro
test împotriva politicii Administrației 
americane în Vietnam, campanje pe 
care numeroși oameni politici 6 sus- 
gendaseră la cererea liderilor., re’p,u- 

licani care solicitaseră un ..morato
riu" asupra criticilor la adresa Ad
ministrației în legătură cu războiul 
vietnamez. Această campanie va cul
mina cu așa-numita „Zi a moratoriu- 
lui“, organizată pentru 15 octombrie, 
cînd vor avea loc, în majoritatea 
orașelor americane, marșuri și adu-

ciocnirilor dintre manifestanți și po
liție

nări, la care vor lua cuvtntul nu
meroși oameni politici, pentru a .con
damna intervenția americană în Viet
nam.

ORIENTUL APROPIAT

REACȚII LA IDEEA UNOR NEGOCIERI 
DUPĂ „FORMULA RHODOS“

TEL AVIV 10 (Agerpres), — „Is
raelul manifestă interes față de orice 
propunere de negocieri cu statele 
arabe, după așa-numita' formulă 
Rhodos", a declarat în cadrul, unei 
conferințe de presă Abba Eban, mi
nistrul de externe israelian. Decla
rația lui Abba Eban este un răspuns 
la- declarația purtătorului de cuvînt 
egiptean care a anunțat, de aseme
nea, că guvernul R.A.U. s-a pronun
țat în favoarea unor convorbiri. in
directe israelo-arabe, prin interme
diul lui Gunnar Jarring, urmînd pro
cedura convorbirilor egipteano-israe-

liene care au avut loc pe Insula 
Rhodos în 1949.

★
CAIRO 10 (Agerpres). — Organiza

ția palestiniană „Al Fatah" respinge 
propunerile de tratative indirecte 
israelo-arabe, relatează " agenția 
United Press International, citind 
postul de radio al acestei organizații.

„Al Fatah" — se spune în emisiu
nea postului de radio — consideră 
lupta armată drept „singurul mijloc, 
pentru eliberarea teritoriilor ocupate 
de Israel".

Convorbiri la Casa Albă

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Președintele Richard Nixon a re
chemat la Washington pentru „con
sultări și instrucțiuni" pe Henry 
Cabot Lodge, șeful, delegației ame
ricane la conferința cvadripartită în 
problema vietnameză de la Paris, 
a anunțat joi purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe, Ronald Ziegler.

Vineri, Nixon a avut o întrevedere 
cu fostul vicepreședinte al S.U.A., 
Hubert Humphrey, în cursul căreia 
s-a făcut o trecere în revistă a prin
cipalelor probleme internaționale. 
După convorbire, Humphrey a decla
rat ziariștilor că a fost acordată prio
ritate examinării chestiunii vietna
meze care, după cum a afirmat el, 
„ne preocupă pe toți".

Simpozionul 
de la 

Alma-Ata
MOSCOVA. —• Corespondentul 

Agerpres, Laurențiu Duță, transmite: 
In capitala R.S.S. Kazahe, Alma-Atâ, 
s-r^desfășurat simpozionul internațio
nal „învățătura leniristă despre revo
luțiile de eliberare națională și etapa 
actuală a. progresului social m țările 
in curs de dezvoltare", Ja care au luat 
parte oameni de știință, activiști pe 
târîm politic și social din mai multe 
țări din Europa, Asia, Africa și Ame
rica. Simpozionul a prilejuit un vast 
schimb de opinii privind căile de cu
cerire și consolidare a independenței 
naționale — politice și economice — 
de dezvoltare economică și social-po- 
litică a tuturor popoarelor.

Din România la lucrările simpozio
nului a participat conf. univ. IuliU 
Gal, care a prezentat io comunicare 
cu privire la rezolvarea în spiritul 
marxism-leninismului a problemei 
naționale în țara noastră, succesele 
obținute de oamenii muncii din Ro
mânia,, indiferent de naționalitate, 
pentru îndeplinirea sarcinilor Congre
sului al X-lea al P.C.R. privind con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate ' in Republica Socia
listă România.

Partidul socialist 
in confruntare 
cu realitatea

ROMA 10. — Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite : So
cialiștii italieni și-au manifestat do
rința fermă de a „pune de acord ac
tivitatea partidului cu situația reală 
și cu frămîntările existente în țară" 
— aceasta a fost concluzia reuniunii 
Comitetului Central al P.S.I., care 
și-a încheiat lucrările la Roma. După 
dezbateri ample, raportul prezentat 
de secretarul general al partidului, 
Francesco de Martino, a fost apro
bat cu o mare majoritate de voturi, 
inclusiv cele ale aripii de stînga. 
S-au abținut de la vot membrii cu
rentului „autonomia socialistă", al că
rui lider este Pietro Nenni, fostul pre
ședinte al P.S.I. Aceștia se pronunță 
în favoarea unui guvern cvadripar- 
tit (cu participarea democrat-crești- 
nilor, socialiștilor unitari și republi
canilor), ceea ce ar implica acceptarea 
condiției excluderii oricărei colabo
rări cu comuniștii, impusă de P.S.U. 
Dimpotrivă, majoritatea socialiștilor 
au în vedere și alte formule guver
namentale. De Martino a definit în 
felul următor poziția majorității : 
„Există substanțiale diferențe poli
tice și ideologice între P.S.I. și 
P.C.I., dar acest lucru nu exclude 
existența unor puncte de vedere co
mune asupra unor probleme specifice 
privind interesele oamenilor muncii. 
Poziția noastră este că majoritatea 
guvernamentală ar trebui să țină 
seama de anumite sugestii, care vin 
din partea opoziției de stînga".

în ce privește data la care vor tre
bui rezolvate problemele legate de 
înlocuirea actualului cabinet demo- 
crat-creștin de tranziție, prezidat de 
Mariano Rumor, socialiștii au pre
cizat că alegerile administrative din 
primăvara anului 1970 „constituie ul
tima scadență".

La 10 octombrie, în Piața Repu
blicii din Zagreb a avut loc un mare 
miting, la care au participat aproape 
300 000 persoane. Cu acest prilej s-au 
încheiat festivitățile consacrate unor 
importante evenimente din istoria 
popoarelor Iugoslaviei. După cum se 
știe, în primăvara acestui,an. în în
treaga Iugoslavie șTa sărbătorit . în 
mod festiv împlinirea a 50 ani de la 
crearea Partidului Comunist din 
Iugoslavia, avangarda de luptă a pro
letariatului iugoslav. Manifestările 
consacrate acestui eveniment au 
continuat pînă în prezent. în nume
roase localități din țară au avut 
loc simpozioane și ședințe, festive, 
mitinguri, serbări cultural-artistice si 
sportive, s-au deschis expoziții. în 
cadrul expunerilor prezentate s-a 
făcut bilanțul drumului glorios stră
bătut de partidul clasei muncitoare 
din Iugoslavia în cei 50 ani de exis
tență.

La mitingul de vineri după amiază 
din capitala R. S. Croația a vorbit 
președintele R.S.F. Iugoslavia și pre
ședinte al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito.

După ce a subliniat rolul jucat de 
comuniști în lupta de eliberare na
țională, I. B. Tito a vorbit despre suc
cesele obținute de poporul iugoslav 
în ultimii 25 de ani în opera de con
struire și edificare a societății socia
liste. Referindu-se la problemele so- 
cial-economicc actuale, în lumina 
înfăptuirii reformei sociale și econo
mice, președintele Tito a menționat 
succesele obținute în domeniul crește
rii productivității muncii și ridica
rea nivelului de trai al poporului. 
Este adevărat că mai avem încă des
tule difioultăți, a spus vorbitorul, 
însă rezultatele noastre pe plan eco
nomic sînt incomparabil mai mări și 
mai importante, astfel că putem fi 
mulțumiți de ele.

în continuare, președintele Tito s-a 
referit la unele probleme de politică 
externă, reamintind principiile după

care se conduce Iugoslavia în elabo
rarea relațiilor sale cu celelalte țări. 
Vorbitorul a subliniat că Iugoslavia 
militează pentru promovarea în con
tinuare a relațiilor de prietenie cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte țări 
socialiste. Pot să afirm că sîntem pe 
calea cea bună, a subliniat Iosip 
Broz Tito, referindu-se la recentele 
convorbiri și întîlniri avute cu con
ducătorii unor țări socialiste.

Vorbind despre întîlnirea pe care 
a avut-o la Porțile de Fier cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
genera] al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii ■ Socialiste România, 
președintele Tito a relevat că în ca
drul convorbirilor purtate cu acest 
prilej a fost subliniată convingerea 
reciprocă că hidrocentrala și sistemul 
de navigație de la Porțile de Fiei, 
operă comună a oamenilor de știință, 
inginerilor, tehnicienilor și muncito
rilor iugoslavi și români, constituie 
o expresie trainică a prieteniei și 
colaborării politice și economice din
tre cele două țări socialiste vecine și 
prietene.

Subliniind că Iugoslavia a acordat 
întotdeauna o mare importanță pro
blemelor securității europene și dez
voltării colaborării multilaterale a 
statelor de pe acest continent, vorbi
torul și-a exprimat părerea că este 
necesar să se treacă cît mai curînd 
la pregătiri concrete pentru convoca
rea conferinței în problemele secu
rității europene.

Președintele Tito s-a pronunțat tn 
continuare împotriva divizării lumii 
în blocuri, apreciind că desființarea 
blocurilor militare constituie una din 
condițiile esențiale pentru întărirea 
păcii și promovarea colaborării in
ternaționale pe baza stabilității și 
egalității în drepturi.

N. PLOPEANU
Belgrad, 10 octombrie

CHILE

Pentru un front unit 
al stîngii în 

alegerile prezidențiale
SANTIAGO DE CHILE 10 (Ager

pres). — „Partidele comunist și so
cialist din Chile cheamă toate or
ganizațiile, și mișcările de stînga să 
creeze uri puternic și dinamic front 
politic care să acționeze nu numai 
în cursul campaniei pentru alege
rile prezidențiale, ci și după ale
geri" — se arată în chemarea celor 
două partide publicată în presa chi- 
liană. In chemare se subliniază că 
numai existența unui asemenea front 
ar permite desfășurarea cu succes a 
luptei pentru transformări social-e- 
conomice radicale. Partidele comu
nist și socialist — se subliniază în 
comunicat — cheamă toate forțele 
populare, care și-au desemnat deja 
candidații la președinție ' în vederea 
alegerilor din 1970, să înceapă tra
tative pentru elaborarea urgentă a 
unui program comun și desemnarea 
unui candidat unic.

Memorandumul guvernului
R.P.D. Coreene

Diferendul 
anglo-spaniol

MADRID 10 (Agerpres). — Auto
ritățile spaniole au redus brusc nu
mărul navelor care erau staționate 
în jurul Gibraltarului. Observatorii 
politici apreciază că Spania inten
ționează, pentru moment, să re
nunțe la ideea unei blocade navale a 
„Stîncii'.

în jurul crizei Gibraltarului se des
fășoară o intensă activitate diploma
tică. Intr-o notă remisă joi se
cretarului general al O.N.U., U' 
Thant, Marea Britanie respinge 
din nou pretențiile Spaniei asupra 
„Stîncii". După ce dă asigurări • ță 
prezența'engleză în Gibraltar nu efițp- 
stituie nici un fel de pericol peC -ti 
Spania, nota guvernului britanic su
gerează ideea ca difersndul anglo- 
spaniol să . fie supus arbitrajului 
Curții internaționale de justiție.

Demisie din cabinetul 
britanic

•< ' ' . s LONDRA 10 (Agerpres). — Reginald 
Prentince și-a prezentat vineri demi
sia din funcția de ministru de stat la 
Ministerul Tehnologiei al Marii Bri
tanii. El a fost numit în această func
ție abia cu patru zile în urmă, cu pri
lejul unei remanieri guvernamentale, 
părăsindu-și portofoliul dezvoltării te
ritoriilor de peste mări pe care l-a 
deținut -timp de doi ani. Demisia lui 
Prentince este. apreciată, de agenția 
Reuter ca „un mic duș rece pentru 
planurile ambițioase ale premierului 
Wilson de concentrare la Ministerul 
Tehnologiei a unor ample împuter
niciri și competențe, ce au aparținut 
pînă acum altor departamente, cu 
scopul de a da un impuls redresării 
economice a Marii Britanii".

PHENIAN 10 (Agerpres). — Guver
nul R 'P. D. Coreene a dat publicită
ții un memorandum în legătură cu 
propunerea înaintată de unele țări 
socialiste și de o serie de țări din 
Asia și Africa de a se discuta la cea 
de-a 24-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U; problema retragerii 
trupelor americane și a celorlalte 
trupe străine care se află în Coreea 
de sud sub steagul O.N.U. și proble
ma desființării așa-zisei Comisii 
O.N.U .pentru unificarea și refacerea 
Coreei.

în memorandum se spune că după 
retragerea trupelor . S.U.A., între 
R. P. D. Coreeană și Coreea de 
sud se poate încheia un tratat de 
pace și se pot lua măsuri în vederea 
reducerii reciproce a forțelor armate 
pînă la 100 000 de oameni sau mai 
puțin. Aceasta ar constitui o garan
ție pentru o pace trainică și reuni- 
ficarea pașnică a Coreei

Organizația Națiunilor Unite, se a-

rată în continuare în memorandum, 
trebuie să renunțe la discutarea așa- 
numitei probleme coreene în cadrul 
celei de-a 24-a sesiuni a Adunării 
Generale. Totodată, la discutarea 
problemei coreene,, O.țQ.U. trebuie să 
invite reprezentanți ai R. P. D. Co
reene — parte direct interesată — 
și să ia toate măsurile în vederea 
dizolvării „Comisiei O.N.U. pentru 
unificarea și refacerea Coreei".

Dacă trupele americane, se subli
niază în memorandum, vor fi retrase 
din Coreea de sud și la putere vor 
veni forțe _ democratice progresiste, 
cu o conștiință națională, guvernul 
R.. P. D. Coreene este gata să discute 
cu ele, pe cale pașnică, problema re- 
unificării țării.

Guvernul R. P. D. Coreene con
sideră că, dacă va fi. necesar, este 
posibilă convocarea unei conferințe 
internaționale a statelor interesate în 
vederea soluționării pașnice a proble
mei coreene.

Consecințele cursului „flotant** 
al mărcii

FRANKFURT 10 (Agerpres). — Fe
derația Germană a Industriei din 
R. F, a Germaniei a dat publicității 
joi o declarație prin care cere guver
nului să stabilizeze de urgență noua 
valoare de schimb a mărcii. Referin- 
du-se la consecințele actualului curs 
„flotant" al mărcii, documentul con
sideră că „starea de indecizie în po
litica monetară" a dus la o „nesigu
ranță considerabilă în industria ger-? 
mană și in rîndul partenerilor săi ex
terni".

La Bonn se înmulțesc indiciile 
unei revalorizări a mărcii în scurt 
timp. O precizare oficială a fost fă
cută vineri de purtătorul de cuvînt 
în problemele monetare al Ministeru
lui Economiei, Wilhelm Hankel, care 
a relevat că limita minimă a revalo
rizării va fi de 6,5 la sută. Marca 
ar căpăta astfel paritatea de 3,74 față 
de dolar. La Bonn se consideră că 
data cea mai apropiată la care reva
lorizarea mărcii ar putea intra în vi
goare este 27 octombrie.

agențiile de presă transmit:
Parafarea noului acord comercial româno-italian.

Ls sediul Ministerului Afacerilor Externe al Italiei a fost parafat la 9 octom
brie noul acord comercial, pe termen lung, între România și Italia. La sem
nare au fost prezenți ambasadorul Republicii Socialiste România la Roma, 
Iăcob Ionașcu, și șeful Agenției comerciale, Gheorghe Predescu. Conform pre
vederilor noului acord, volumul schimburilor comerciale dintre cele două țări 
va crește substanțial. Romania va exporta m Italia mașim-unelte, textile, cherestea, 
produse chimice și agroalimentare etc. și va importa instalații industriale, produse 
siderurgice și chimice etc.

Aproximativ 20 000 de persoane au luat Parte vineri la 
T.okio la un miting organizat împotriva alianței militare cu S.U.A. și a războiu
lui din Vietnam. Puternice efective polițienești au intervenit, făcînd uz de 
gaze lacrimogene. Mai multe persoane au fost arestate.

Nikolai Podgornîi, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., l-a primit vineri la Kremlin 
pe Maurice Schumann, ministrul afa
cerilor externe al Franței, cu care a 
discutat probleme referitoare la mă
surile în vederea dezvoltării colaborării 
dintre Uniunea Sovietică și Franța. 
Ministrul de externe francez a fost 
primit și de Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Sărbătorirea lui S. A. 
Danga. La 10 octom^rie’ s- A- 
Dange, președintele Consiliului Na
țional al Partidului Comunist din India 
și “secretar general al Congresului Sin
dicatelor din India, a împlinit 70 de

ani. Cu acest prilej, președintele Indiei, 
Venkata Giri, i-a adresat sărbătoritului 
un mesaj de felicitare, în care subli
niază meritele deosebite ale lui S. A. 
Dange în organizarea clasei muncitoare 
din India.

Diallo Telli la Lagos. Se 
cretarul Organizației Unității Africane, 
Diallo Telli, a fost primit de Yakubu 
Gowon, șeful statului federal nigerian. 
Cu această ocazie au fost examinate 
posibilitățile de soluționare pe cale paș
nică a îndelungatului război nigerian. 
Generalul Gowon a menționat că gu
vernul federal continuă să considere 
renunțarea Biafrei la secesiune ca una 
din condițiile esențiale pentru iniție
rea unor negocieri eficiente în vede
rea încheierii păcii.

Comunicatul comun dat pu- 
blicității la încheierea vizitei făcute 
în Algeria de Marian Spychalski, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone, subliniază că relațiile econo
mice, comerciale, culturale, de colabo
rare tehnico-științifică dintre cele două 
țări se dezvoltă satisfăcător. Polonia și 
Algeria, se arată în comunicat, vor 
sprijini acțiunile orientate spre elibe
rarea popoarelor oprimate, apărarea 
păcii, întărirea securității internaționale 
și a colaborării.

Ciu En-îai, membru al Comite
tului permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze, Cen 
Bo-da și Kan Șen, membri ai Comite
tului Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, au avut convor
biri cu delegația albaneză condusă de 
Haki Toska, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Albania, care se 
află în vizită în R. P. Chineză.

La Vi6na s'au desfășurat între 
1 și 8 octombrie lucrările celei de-a 
opta sesiuni a „Comitetului ungaro- 
austriac pentru analizarea incidentelor 
de frontieră" creat în 1964. Părțile, 
anunță agenția M.T.I., au făcut un 
schimb de păreri și au analizat situa
ția la frontiera dintre cele două țări.

Delegația Partidului Co
munist din Spania, c°ndusă de 
Santiago Carrillo, secretar general al 
C.C. al P.C. din Spania, care între
prinde o vizită în R.P.D. Coreeană, a 
avut vineri convorbiri cu Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene.

Muncitorii portuari din 
Italia au declarat vineri o grevă de 
24 de ore cerînd satisfacerea revendi
cărilor lor prin noul contract colectiv 
de muncă.

Ambasadorul României în 
R. F. a Germaniei, constantin 
Oancea, a oferit un cocteil în saloa
nele ambasadei, cu prilejul partici
pării țării noastre la Tîrgul interna
țional alimentar „Anuga" de la Koln. 
Au participat T. Burauem, primarul 
general al orașului Koln, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai firmelor im
portatoare de produse românești, șefi 
de misiuni diplomatice.

Un protocol cu Privire la co
laborarea dintre Franța și R. S. Ceho
slovacă în domeniul culturii, științei și 
învățămîntului pe perioada 1970— 
1971 a fost semnat la Paris.

Lo Rafinâria de la Escombreras, .în 
apropiere de Cartagena (Spania), a 
izbucnit un puternic incendiu. O per
soană a murit, alte 9 au suferit ar

suri grave

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze a denun
țat, la 10 octombrie, acțiunile avioane
lor și navelor militare ale S.U.A., care, 
între 19 și 24 septembrie, au comis ac
țiuni agresive împotriva mai multor 
ambarcațiuni de pescuit chineze în lar
gul golfului Bac Bo, periclitînd viața 
și avutul pescarilor.

Camera deputaților a par
lamentului italian a aprobat 
proiectul de lege privind blocarea chi
riilor în întreaga țară în decursul anu
lui 1970. Proiectul adus în dezbateri 
de deputății comuniști și ai Partidu
lui Socialist Italian al Unității Prole
tare urmează să fie discutat și în Senat. 
După cum se știe, în ultimii ani în 
Italia chiriile au crescut foarte mult. 
Valul de greve din ultimele săptămîni 
a avut în centrul revendicărilor și 
blocarea chiriilor.

Guvernul peruvian a ordo- 
nat exproprierea tuturor posesiunilor 
consorțiului „Chicama" aparținînd fa
miliei Gildermeister, cel mai mare la
tifundiar din țară.

Stare de urgență în departamentul Valle (Columbia). 
Președintele Columbiei, Carlos Lleras Restrepo, a decretat vineri starea de 
urgență în departamentul Valle, a cărui capitală este orașul Caii, unde de 
patru luni autoritățile luptă împotriva unei bande de răpitori. Ultima acțiune 
a bandei, întreprinsă duminica trecută, o constituie răpirea fiului consulului 
Elveției din Caii și a unui secretar al ambasadei elvețiene la Bogota, pentru 
eliberarea cărora s-a cerut suma de 300 000 dolari. în ciuda concentrării a 
peste 7 000 polițiști și militari, sprijiniți de elicoptere și cîini polițiști, autori
tățile nu au reușit încă să dea de urma răpitorilor.

CIPRU

Impasul convorbirilor 
dintre cele două 

comunități ,
NICOSIA 10 (Agerpres). — ’ râul 

Denktaș, reprezentant al corn unită
ții ciprioț.ilor turci la convorbirile 
cu ciprioții greci, a plecat la Lon
dra. La Nicosia se apreciază că a- 
ceastă vizită implică suspendarea 
convorbirilor bilaterale. Observatorii 
politic^ consideră că aceasta poate 
duce la o nouă criză politică în Ci
pru. Pleca’-ea lui Denktaș pentru o 
lună din Nicosia intervine imediat 
după declarația președintelui Maka
rios, potrivit căreia „ciprioții greci 
sînt pregătiți pentru orice situație, 
în cazul în care convorbirile dintre 
cele două comunități ale insulei ar 
înregistra un eșec".

„Caracatița 
neagră11

Numeroase comitete cetățe
nești din regiunea golfului San 
Francisco au dat semnalul de 
alarmă : spațiile verzi, precum 
și locurile de vînătoare. din a- 
ceastă zonă, renumite pe vre
muri pe întreaga coastă a (li
ceanului Pacific, du dispărut a- 
proape cu desăvârșire. Constru
irea, fără nici un fel de discer- 
nămînt, a numeroase întreprin
deri industriale a dus la dis
trugerea vegetației acestui ți
nut, atît de pitoresc în trecutul 
nu prea îndepărtat.

Proliferarea industrială nein- 
soțită de nici cea mai mică 
grijă pentru conservarea natu
rii — fenomen pe care presa 
americană l-a botezat cu suges
tivul nume „caracatița neagră" 
— a rezultat și in vicierea apei 
și aerului. Indignată, populația 
din regiunea golfului a încetat 
să mai urmărească pasivă dis
trugerea spațiilor verzi și con
tinua infectare a. aerului și a 
apei și a pornit o puternică 
campanie pentru apărarea su
prafețelor de teren, din ce în 
ce mai mici, care nu au fost 
încă înghițite.

Această reacție a avut ecou 
în toată țara, deoarece procese, 
similare se constată pe întregul 
teritoriu al S.U.A. Au apărut 
un număr mare de comitete 
care și-au propus drept țel 
salvarea zonelor verzi. S-au fă
cut numeroase colecte, printre 
cetățenii întregii țări, pentru a 
se strînge fonduri cu care să fie 
achiziționate zonele verzi care 
încă n-au fost distruse de inva
zia business-ului, pentru a. le 
transforma în parcuri de recre- 
ere pentru folosul public.

Bineînțeles, asemenea ac
țiuni nu pot fi considerate de- 
cît un remediu foarte parțial. 
Cetățenii iși pun mai multe 
speranțe in adoptarea unei le
gislații corespunzătoare. Senato
rii Richard Dolwing și John 
Knox au propus, în acest sens, 
o lege care să apere inviolabi
litatea spatiilor verzi existente 
încă.

Datorită puternicei reacții a o- 
piniei publice s-a ajuns ca a- 
ceastă problemă vitală să fie 
discutată în forurile cele mai 
înalte ale țării, cu toată opozi
ția înverșunată a unor business- 
meni lipsiți de scrupule.

T. P.
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