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Un imperativ pentru Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini:

RECUPERAREA ÎNTÎRZIERILOR
SI ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ
A PLANULUI DE INVESTIȚII

în trei trimestre, din planul anual 
de investiții al Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini s-a realizat 
67 la sută la total activitate de in
vestiții și 73 la sută la construcții- 
montaj. Fizic, însă, situația are 
altă înfățișare: din cele 55 de 
capacități care au termen de punere 
în funcțiune în acest an, 44 au fost 
afectate trimestrului IV. Nu punem 
îh discuție eșalonarea evident neju- 
dicioasă a termenelor de dare în ex
ploatare a acestor noi capacități, ci. 
luînd lucrurile așa cum sînt, am cău
tat să aflăm ce întreprind mi
nisterul și unitățile economice 
beneficiare ale investițiilor, con
structorii, pentru a înlătura ră- 
mînerile tn urmă în acest domeniu, 
pentru a se respecta cu strictețe 
planul de punere în funcțiune a 
noilor capacități industriale

Cum stau lucrurile ta secția <1e 
transformatoare mari a uzinei „Elec- 
troputere" Craiova, obiectiv care va
lorează zeci de milioane lei ? Ter
menul de dare în funcțiune parțială 
(capacitate 1 200 MV A) este 3! 
decembrie a-c. Constructor ,; J.C.S.I.M 
Craiova, întreprindere aparținînd 
tot M.I.C.M. Caracteristici ? întârzieri 
în construcție, nerespectarea unor 
termene de predare a cît.orva lucrări 
importante de către șantierul nr 1 
al I.C.S.M.-ului (de pildă, hala mare 
trebuia finisată pînă la 30 sentem- 
brie). Acum, la acest obiectiv de in
vestiții se lucrează intens, pentru a 
se recupera restanțele : renunțînd la 
„tradiționalele" acuzații reciproce, 
constructorul și beneficiarul au pus 
împreuna umărul la treabă, dezor
dinea de pe șantier a fost înlăturată ; 
există toate condițiile ca termenul de 
predare a halei de montaj — 30 no
iembrie — să fie respectat Con
ducerea uzinei se îngriiește. cu 
sprijinul ministerului, să asigu
re dotarea tehnică a investi
ției, utilajele din import sînt 
achiziționate cele indigene, prin {IIJ" 
toutilare, fiind în curs de confecțio
nare, „Problemele" încep să dispară 
ne-au relatat la unison părțile, iar 
în condițiile în care vremea va fi 
bună încă două săpt.ămîni, realizarea

la termen a investiției, începerea 
probelor tehnologice în hale se con
turează din ce în ce mai clar ca o 
certitudine.

Tot Ia „Electroputere" se află în 
construcție o nouă secție de ansam- 
ble sudate. Paradoxal, între stadiile 
lor de execuție, deosebirea este fla
grantă, deși și aici lucrează același 
constructor, beneficiarul este același 
titularul de investiții — același

— Secția de subansamble sudate 
nu va putea fi dată la timp în func
țiune — ne-a spus tov Emil Mirzan.

inginer șef cu dezvoltarea Gru
pului de uzine constructoare de 
mașini și agregate electrice din 
Craiova.

— De ce ?
— Cu utilajele nu sînt dificultăți : 

le avem asigurate; constructorii, 
însă, se află în întîrziere (n.n. același 
șantier nr. I al I.C.S.I.M.-Craiova). 
Nu s-au acoperit halele ; în ultimul 
timp, ritmul de construcție s-a îm
bunătățit, dar restanțele sînt prea 
mari

— Cind va fi gata construcția ?

— La 31 decembrie a.c. Nici o zi 
mai devreme, așa ne-a spus con
structorul. Utilajul îl putem monta 
în acest interval ; intîrzierea este, 
însă, certă întrucît probele necesită 
timp ; întîrzierea va fi mult. mai 
mare dacă se schimbă vremea

Am discutat și cu tov ing Augus
tin Marian, șeful șantierului nr. 1 
Este al treilea specialist numit în a- 
ceastă ’funcție într-o perioadă scur-

Dan POPESCU
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La invitația guvernului Repu
blicii Socialiste România, luni 
după-amiază au sosit în Capitală 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Olandei, Piet J. S. de Jong, 
și Joseph M. A. H. Luns, ministrul 
afacerilor externe. In vizita lor ofi
cială în România, oaspeții sînt în
soțiți de Dirk van Eysinga, amba
sadorul Olandei la București, J. A. 
de Ranitz, director general al afa
cerilor politice din M.A.E., D, M. 
Ringnalda, consilier la cabinetul 
primului ministru, K. W. Reinink, 
șeful direcției Europa din M.A.E., 
și de alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Băneasa, în întâm
pinarea oaspeților se aflau pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Alexandru Boabă, Nicolae 
Giosan, Pompiliu Macoveî, Cornel 
Burtică, Gheorghe Buzdugan — 
membri ai guvernului, Ion Cosma, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
George Elian, ambasadorul Româ
niei la Haga, conducători de insti
tuții centrale, generali și ofițeri 
superiori, ziariști români și străini.

Erau de față membrii Ambasa
dei Olandei la București.

Pe aeroport erau arborate dra
pelele de stat ale României și O- 
landei.

La coborîrea din avion, președin
tele Consiliului de Miniștri al O- 
landei, Piet J. S. de Jong, și mi
nistrul afacerilor externe, Joseph 
Luns, au fost salutați cordial de 
premierul Ion Gheorghe Maurer și 
de ministrul Corneliu Mănescu.

Au fost intonate imnurile de stat

La sosire, pe aeroportul Bănoasa Foto : Gh. Vințili

ale celor două țări. Cei doi șefi de 
guverne au trecut în revistă garda 
de onoare, aliniată pe aeroport. 
Oaspeților le-au fost prezentate ce

lelalte persoane oficiale venite în 
întâmpinare. A avut loc, apoi, de
filarea gărzii militare. Un grup de 
pionieri a oferit buchete de flori.

Lucrările de recoltare a culturi
lor tirzii continuă cu intensitate iu 
întreaga țară. Pină la data de 26 oc
tombrie, recoltarea porumbului s-a 
făcut pe 94 la sută din suprafețele 
cultivate în întreprinderile agricole 
de stat și 87 la sută în cooperati
vele agricole. Recoltarea porumbu
lui s-a încheiat in întreprinderile 
agricole de slat din județul Satu 
Mare și este pe terminate in cele 
din județele Arad, Bihor, Buzău. 
Dolj. Galați. Vaslui etc. Lucrările 
sînt avansate și în cooperativele 
agricole din județele lași. Ilfov, Su
ceava, Vilcea, Galați, Gorj, Hune
doara, unde n-au mai rămas de re
coltat decit suprafețe mici. Tn coo
perativele agricole de producție a 
mai rămas de strins recolta de pe 
circa 250 090 de hectare Este ne
cesar să se depună, în continuare, 
eforturi pentru grăbirea lucrărilor 
de recoltare a porumbului îndeo
sebi în județele Brașov, Sibiu, Tul- 
cea. Cluj. Bistrița-Năsăud,

(Citiți în pag. a 111-a raidul 
nostru în județele Constanța și 
Cluj).

INTERVIU PE TEME DE SEZON

Aprovizionarea 
cu combustibil 

a populației Capitalei
© PÎNĂ ACUM AU FOST DISTRIBUITE CU 120 000 TONE DE COMBUSTIBIL MAI MULT 

DECÎT ÎN PERIOADA CORESPUNZĂTOARE A ANULUI TRECUT
© FONDUL DE MARFĂ PERMITE SATISFACEREA CERINȚELOR CUMPĂRĂTORILOR
• ATITUDINI POTRIVNICE INTERESELOR COLECTIVITĂȚII
@ „COMBUSTIBILUL" TREBUIE SĂ IA ÎN CONTINUARE MĂSURI PENTRU 0 CÎT MAI 

BUNĂ ORGANIZARE A DESERVIRII

Întrucît aprovizionarea cu com
bustibil constituie o importantă 
preocupare de sezon a populației, 
ne-am adresat organismelor compe
tente — Ministerul Comerțului Inte
rior și Consiliu) popular al munici
piului București - cu cîteva între
bări privind situația, distribuirii 
combustibilului. Din convorbirile a- 
vute cu tovarășul ing. Dumitru Ni- 
culescu, secretar general în M.C.I., 
și Alexandru Crăciun, vicepreședinte 
al consiliului popular municipal, re
zultă că anul acesta se pun în vjn- 
zare, în depozitele bucureștene, pește 
100 000 vagoane de lemne și căr
buni, adică 1 milion de tone, ceea ce 
reprezintă un plus de 12 la sută față 
de cantitățile care, anul trecut, au 
asigurat aprovizionarea Este deci 
evident că fondul de marfă — supli
mentat. de altfel, în ultima peri
oadă — este considerabil, puțind aco
peri. de-a lungul tuturor lunilor de 
iarnă, solicitările cumpărătorilor.

Printre măsurile luate tn ultimul 
timp se numără urmărirea zilnică, 
de către Ministerul Comerțului Inte
rior și consiliul popular «1 munici

piului — a intrărilor de vagoane tn 
oraș și a distribuirii raționale pe 
depozite. Această preocupare s-a 
conjugat cu eforturile Ministerului 
Industriei Lemnului de a recupera 
restanțele din lunile anterioare ale 
întreprinderilor forestiere. Numai 
în septembrie, de exemplu, intrările 
de lemne în oraș au totalizat 58 100 
de tone, cu 2 100 de tone pentru gra
ficul stabilit Săptămînă de sâptă- 
mină livrările s-au intensificat ; In 
perioada 11—16 octombrie, de exem
plu. intrările medii zilnice au fost 
cu 293 tone mai mari decit în săptă- 
mîna anterioară. Aceasta a făcut să 
se poată distribui populației 550 va
goane de lemne pe zi. Din graficul 
ce ne-a fost pus la dispoziție la co
mitetul executiv al consiliului popu
lar municipal reiese că o bună parte 
din depozite au onorat cantitățile a- 
chitate de cetățeni în lunile iulie și 
august, făcîndu-se eforturi pentru a 
se ajunge la un ritm de peste 6(10 
de vagoane pe zi t cu alte cuvinte, 
mai mult de 6 milioane de kilograme 
de combustibil urmează să fie dis
tribuite zilnic bucureștenilor.

Nu vom aminti aici toate amănun
tele organizatorice, cum sînt prelun
girea la 12 ore a programului, de 
lucru al depozitelor, stabilirea unor 
priorități pentru aprovizionarea celor 
suferinzi, a familiilor cu copii mici 
și a bătrînilor etc Considerăm însă 
demnă de interes știrea privind darea 
in funcțiune, in aceste zile, a încă 7 
depozite de desfacere a combustibi
lului —situate la Chitila, la moara de 
baritâ Pantelimon, lingă I.A.S. Bra- 
gadiru, în vecinătatea gării Cățelu și 
a fabricii „Neferal", în Giurgiului și 
în apropierea Combinatului de cau
ciuc Jilava în același timp, comitetul 
executiv al consiliului popular muni
cipal a dispus Ca. începînd de la 1 
noiembrie, 10 depozite de materiale 
de construcții — între care cele din 
cal. Șerban Vodă 237. șos. Olteniței 
236, șos Giurgiului 200. șos. Colent.ina 
459 — să organizeze desfacerea lem
nelor și a cărbunilor. Intrarea în cir
cuit a acestor unități le va descon-

Maria BABOIAN

(Continuare în pag. a II-a)

VIZITĂ

PROTOCOLARĂ
La scurt timp după sosirea la 

București, președintele Consiliului 
de Miniștri al Olandei, Piet de 
Jong, și Joseph Luns, ministrul 
afacerilor externe al Olandei, au 
făcut o vizită protocolară președin
telui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială.

La întrevedere au luat parte Cor
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe. George Elian, ambasa
dorul României la Haga, precum și 
Dirk van Eysinga, ambasadorul 
Olandei la București.

PRIMIRI li null fflffllMI
DE MINIȘTRI, ION GHEORGHE MAURER

Ambasadorul
Președintele Consiliului de Miniștri 

a) Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit luni 
dimineața pe ambasadorul extraor-

Ambasadorul I
In cursul zilei de luni, președintele 

Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România. Ion Gheorghe 
Maurer, a primit pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re-

s s s a h a

R. D. Vietnam
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Democrate Vietnam la București. 
Hoang Tu. în legătură cu plecarea 
sa definitivă din țara noastră

,P,D. Coreene
publici! Populare Democrate Co
reene la București, Kim The Hi, în 
legătură cu plecarea sa definitivă din 
țara noastră.

(Agerpres!

Dineu oferit de președintele

Consiliului de Miniștri,

Ion Gheorghe Maurer
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a o- 
ferit luni seara, în saloanele Pala
tului Consiliului de Miniștri, un 
dineu în onoarea președintelui 
Consiliului de Miniștri al Olandei, 
Piet de Jong. și a ministrului afa
cerilor externe al acestei țări, Jo
seph Luns.

Au luat parte Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface

rilor externe, miniștri și membri al 
conducerii unor ministere și insti
tuții centrale, oameni de știință și 
cultură și alte persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, per
soanele oficiale care însoțesc pe 
oaspeții olandezi.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, cei doi premieri au rostit 
toasturi. (Agerpres)

IN PAGINA A V-A — 
TOASTURILE ROSTITE

Recepție cu prilejul
zilei naționale

a iranului
Cu ocazia zilei naționale a Ira

nului — aniversarea zilei de naș
tere a Maiestății Sale Imperiale 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, ambasadorul Iranului la 
București, Soltan H. V. Sanandaji, 
a oferit luni seara o recepție în 
saloanele hotelului „Athenee Pa
lace".

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer. Gheorghe Rădulescu, Ște
fan Voitec, Corneliu Mănescu, mi

nistrul afacerilor externe, Constan* 
tin Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, reprezentanți 
ai conducerii unor instituții cen
trale, oameni de știință și cultură, 
șefi ai cultelor, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

UN PORT SE MUTĂ IN LARG
Din fereastră, prin luneta 

pilotului, privesc și văd 
cum se apropie, spintecînd 
talazurile, două nave mari. 
Careul de la larg le așteap
tă In capul digului nou, 
farul e încă îmbrăcat in 
schele și, pentru cei ce vin 
de departe, el pare simbo
lul unei țări în plin proces 
de construcție Spațiul se 
contractă sub lentilă, nave
le se măresc, apar ca niște 
flutur! imenși Mirajul mă
rii îmi palpită sub geană 
Creșterea și descreșterea 
imaginilor sub lupă te face 
să te simți ca într-un labo
rator unde vietățile micros
copice apar cu toate culo
rile lor fantastice pe o la
melă transparentă și ano
dină Crește cetatea port.u 
lui de care se sparg tala
zurile și în această toamnă 
încă cinci kilometri de dig 
intră treptat în calculele 
noastre, devenind peroane 
ale navelor maritime Pri
mele vase. „Kast.rianf" și 
„Fav”. a» șî tras la scară, 
s-au oprit în dreptul dane

lor noi, fâcînd manevrele 
de acostare. Alte dane în
vecinate. încă pustii, vor 
intra în exploatare pînă la 
sfîrșitul anului. întrunind, 
(n final, treisprezece kilo
metri de peroane, de rampe 
maritime pentru descăr
care și încărcare, pe care 
macaralele-păian.ien se vot 
roti cu mișcările lor lente 
și prudente

La noile cheiuri vor pu
tea să acosteze nave cu în
cărcătură pînă la 70 000 
tone Privim oglinda unui 
acvatoriu de două sute pa
truzeci și două hectare, a- 
ceastă moșie care a pă
truns sub lampadarele por
tului. și vedem cu ochii 
cum danele se mută tră- 
gînd după ele pe vasta pa 
Tetă albastră a mării, mași
nile. tractoarele, macarale
le. pompele, felinarele fa
rurilor. liniile ferate con
ductele de țiței. întreaga a- 
parahlră de navigație Pe 
suprafața marelui bazin 
Dlutesc drăgile Gupele lor 
sapă neîncetat în afundul

anelor, fac excavații oare 
vor îngădui puternicelor 
vapoare să aibă sub linia 
de plutire peste treispreze
ce metri adîncime. O marc 
parte din avuțiile țârii sînt. 
polarizate în portul Con-

Reportai
de Traian FILIP

stanța, căutând marile șo
sele lichide ale lumii Prin 
dezvoltarea portului, a lu
crărilor de artă ce se fac 
in prezent, capacitatea de 
primire va crește o dată și 
jumătate Opera de moder
nizare decide buna exploa
tare a navelor, făcînd față 
traficului tot mai intens, 
condițiilor atmosferice na
turale ale locului, menți- 
nînd cele mai bune legă
turi cu rețelele de trans- 
oort interne. Toate se im- 
pleteso pe platourile dane

lor și duc la o transbordare 
operativă a mărfurilor, mai 
ales în perioada de vîrf, în 
timpul iernii, cînd naviga
ția pe fluviu este îngreuna
tă. iar majoritatea navelor 
se îndreaptă spre Con
stanța

— Tn următorii ani. ne 
spune căpitanul II de port, 
Octavian Sved. flota noas
tră comercială va fi dotată 
cu nave noi. parte con
struite în șantierele navale 
din țară, șantiere care po
sedă o tehnică modernă. 
Prin ceea ce se va construi 
și achiziționa din străinăta
te. flota noastră comercială 
urmează ca. In 4—5 ani. să 
atingă capacitatea de un 
milion de tone Instruirea 
personalului navigant și de 
întreținere, înarmarea lui 
cu aparatura tehnicii na
vale de nivel mondial 
este preocuparea noastră 
permanentă Navele noas
tre ating nouăzeci de 
țărt. unele fac voiajuri și 
de cile un an de zile Cei 
aproximativ 3 000 de navi

gatori dovedesc, pe toate 
mările și oceanele lumii, 
nu numai pricepere, măies
trie marinărească și simț 
de răspundere, ci și spirit 
de solidaritate internațio
nală. fapt care î-a făcut să 
participe la numeroase ac
țiuni de salvare.

Am trecut de-a lungul 
cheiului vechi, printre ma- 
carale-gigant. sub umbra 
compactă a cargourilor de 
mare tonaj. „Uzina mari
timă" a țării cunoaște, în 
afară de operațiunile obiș
nuite de transport, o inten
să și multilaterală activi
tate pe șantierul naval în 
vederea întreținerii flotei, 
cu reparații periodice da 
amănunt și capitale, cu lan
sarea de nave construite pe 
șantier Pe măsură ce acti
vitățile pe apă se extind, 
șantierul nava] preia dane
le necesare din vecinătate, 
preia digurile vechi ale 
portului de mărfuri și le

(Continuare în pag. a II-a)
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I răscumpără I

I
I

I

Un tlnăr de 19 ani din Turda 
— Gavrilă Borșan Cuc — se în
torcea acasă amețit, de la o cla
că. S-a urcat in primul camion 
staționat in piață și — folosind 
un cui drept cheie de contact — 
a luat-o razna. Dar la scurtă 
vreme s-a izbit de un stâlp e- 
lectric, prăvălindu-l peste un 
grup de copii. Consecințele ? 
Două fetițe (Corina Daniela Dia- 
cenco și Gentiana Moldovan) au 
încetat din viață; alți 4 copii 
sînt internați în spital, in stare 
gravă. Criminalul a fugit de la 
locul faptei, dar organele de 
miliție, cu sprijinul cetățenilor, 
au reușit să-l aresteze. Dar e- 
ristă oare vreo pedeapsă care sd 
răscumpere vieților copiilor și 
durerea părinților ?

I
I

I
I
I

I
I

Recordul
!

I
a fost bătut

I
I

I
I
I

I

Semnalam, ca pe un record în 
materie de... birocratism, faptul 
că Simion Alexe din Colonești 
(Olt) umblă de doi ani după o 
adeverință de vechime, necesară 
dosarului de pensionare, lată 
insă că un alt cetățean, Ale
xandru Sturzu din Brobășești 
(Galați) bate de 5 (cinci) ani 
drumul de la filiala cooperative
lor de consum Tecuci, la uniu
nea județeană a cooperativelor 
de consum — și viceversa — 
fără a putea căpăta certificatul 
de vechime, deoarece arhiva s-a 
rătăcit prin nu se știe ce piv
niță. Să fie oare un record ab
solut in materie ? Așa s-ar pă
rea. Cel puțin pină la proba 
contrarie pe care — deschis vor
bind — n-am dori-o cîtuși de 
puțin

I
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I
I
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I Cu penseta
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în urmă cu cîteva luni, Gheor- 
ghe Maximciuc, salariat Ia bu
fetul turistic de lingă pădurea 
Breazu din Iași, a fost găsit la 
miezul nopții mort, în stradă. 
Sosiți la fața locului, lucrătorii 
de miliție au conchis că omul 
fusese accidentat de o mașină. 
Lîngă cadavru s-a descoperit un 
mic corp delict, care numai cu 
penseta se putea 
o bucățică de i . .
care părea să provină de' la. nu
mărul unei mașini — bunăoară 
de Ia un 9, un 6 său un zero, 
Așa au început ample investiga
ții. S-au controlat sute de ma
șini din Iași și din împrejurimi. 
In cele din urmă bucățica de 
material plastic s-a potrivit 
exact la ultima cifră a numă
rului autovehiculului 21-Iș-2550, 
proprietatea cooperativei agri
cole Movileni. Anchetat, condu
cătorul mașinii respective. 
Gheorghe Balaur, și-a recunos
cut vina. Conducînd în stare de 
ebrietate, accidentase mortal pe 
cetățeanul în cauză, părăsind lo
cul accidentului. Judecat public, 
el a fost condamnat la 6 ani în
chisoare cotecțională, anulîn- 
du-i-se, totodată, și dreptul de a 
mai conduce vreodată un auto
vehicul. Și astfel s-a făcut drep
tate.
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a manevra : era I 
material. plastic, |
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Escrocul

I s-a predat!

I
I
I
I
I
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Senzație la Procuratura secto
rului 5 I într-una din zilele tre
cute, la procurorul de serviciu 
s-a prezentat un cetățean : „Mă 
numesc Aurel Marinescu, din 
bulevardul Metalurgiei 13, și...
vă rog să mă arestați,. întrucît 
am înșelat mai multe persoane". 
După multe întrebări, în cele 
din urmă s-a conturat și mobi
lul acestei mărturisiri cu totul 
ieșite din comun. Promițînd di
verse servicii, individul în cau
ză escrocase mai multe persoa
ne, cu aproape 80 000 de lei. 
Acum, urmărit de... creditori, 
pentru restituirea sumei, nu gă
sise altă soluție decît „depune- 

pe 
nu

rea armelor". I s-a făcut 
voie I Dar de plată, tot 
scapă.
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Atențiune, 
părinți!

I
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Pe banca acuzării, trei adoles- 
care au 
și furt 
prezen- 
Marian 
în șo-
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industria cu produse bune
și la timp

La redacția noastră continuă să 
sosească știri care arată că numeroa
se cooperative agricole de producție 
nu numai că își achită cu conștiin
ciozitate obligațiile asumate în con
tract, dar vînd statului cantități su
plimentare de cereale, fructe, carne, 
lapte Am întreprins zilele trecute 
o anchetă pe această temă în rîndul 
unor cadre din conducerea coopera
tivelor, a unor cooperatori din ju
dețele Ilfov ș. Ialoimița.

IN JUDEȚUL IALOMIȚA con
tinuă suplimentările de produse la 
contract. După calcule preliminare 
se vor vinde statului, suplimentar, 
aproximativ 30 000 de tone de po
rumb.

— Mai mult ca oricînd — subli
niază ing. Ion Badea, secretar al 
comitetului județean de partid — 
majoritatea cooperativelor din județ 
au înțeles în acest an că obligațiile 
contractuale nu sînt o simplă for
malitate, iar îndeplinirea lor con
stituie o datorie patriotică. A- 
ceasta justifică și preocuparea a nu
meroase cooperative de a-și onora 
cit mai bine contractul. Cele apro
ximativ 30 000 de tone de porumb 
peste contract sînt rezultatul muncii 
harnice a cooperatorilor la care s-a 
adăugat și ’efortul statului, concreti
zat în îngrășăminte, substanțe fun
gicide, mijloace mecanizate moder
ne. De menționat că, în majoritatea 
cazurilor inițiativa suplimentării 
contractelor a pornit de la coope
rativele agricole, de la cooperatori.

Afirmațiile de mai sus s-au confir
mat la fața locului, printre coopera
torii din Iazu.

— Pentru noi, ne spune președin
tele Udor Potemkin, îndeplinirea 
contractului constituie o datorie de 
cinste. Nu putem rămîne datori față 
de stat, fiindcă totdeauna statul ne-a 
ajutat din plin, la timp. Să facem o 
socoteală gospodărească și cinstită — 
continuă interlocutorul nostru. Anul 
acesta, am primit din.partea statu
lui aproape 600 tone de îngrășăminte, 
24 tone de porumb și 24 tone floarea- 
soarelui pentru sămînță Zeci de trac
toare și mașini agricole au lu
crat permanent pe pămîntul coo
perativei și au făcut treabă 
bună, dovadă că recolta a 
fost mare. Numai la porumb scoa
tem peste 6 000 de kg la hectar și 
chiar mai mult. Cînd s-au mai po
menit în trecut la Iazu, asemenea 
recolte ? Dacă n-ar fi fost ajutorul 
permanent, neprecupețit al statului, 
nu obțineam nici recolte atît 
bune, nici viața cooperatorilor 
s-ar fi îmbunătățit an de an. 
poate spune că în fiecare ladă 
grîu, de porumb, e o părticică

față de contract 100 tone porumb, 
22 tone ceapă, 5 tone fasole și alte 
produse.

IN JUDEȚUL ILFOV. Mai întîi 
o informație pe care am primit-o 
la Direcția agricolă județeană : 
pînă în prezent zeci de coo
perative au vîndut statului peste 
contract mii de tone de produse 
agricole. Numai Ia porumb contrac
tele au fost suplimentate cu aproxi
mativ 15 mii de tone. De altfel, în 
majoritatea cooperativelor agricole 
din județul Ilfov îndeplinirea sarci
nilor contractuale constituie acum o 
preocupare de frunte a consiliilor 
de conducere și a cooperatorilor.

Intr-un scurt popas la cooperativa 
agricolă din Sinești l-am găsit pe 
președintele Gheorghe Tache chib
zuind împreună cu cooperatorii asu
pra disponibilităților cooperativei.

— Anul acesta, ne spune președin
tele, condițiile climatice n-au fost 
prea bune. Am rămas în urmă cu 
contractul în legumicultură. Calculăm

și cooperative unde livrările către 
stat constituie din păcate o preocu
pare secundară. Lucrurile stau cam 
așa : în timpul anului, semnatarii 
contractului s-au grăbit, să beneficie
ze „după contract" de semințe, avan
suri în bani, îngrășăminte și alte 
ajutoare. La bilanțul recoltei, însă, 
aceiași semnatari se fac că uită... 
Acum ridică din umeri : „Mai întîi 
noi și din ce rămîne, vom vedea..."

La cooperativa din Chiselet, jude
țul Ilfov, președintele Radu Ion a 
semnat, printre altele, și un contract 
care prevede livrarea a 75 tone 
de fasole. Dar asta a fost astă iarnă... 
Intre timp, cooperativa a primit aju
toare substanțiale din partea statu
lui : sămînță, credite bănești etc. 
S-ar fi cuvenit ca, după recoltare 
să se pună de-o parte cantitățile de 
fasole pentru contract. După re
coltă s-a ales însă pentru coopera
tivă ce a fost mai bun, iar restul — 
boabe umede, colorate și depreciate 
— a fost oferit la contract. Semna
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țean este direct și nemijlocit intere
sat în bunul mers al vînzărilor, în 
deservirea într-un timp cît mai scurt 
a unui număr cît mai mare de cum- 
pători.

Recapitulînd, se poate spune că 
există premise — și faptele dovedeso 
că este așa — ca măsurile care s-au 
luat să înlăture slaba organizare a 
unor depozite criticate cu îndreptă
țire, să readucă lucrurile pe un făgaș 
normal. După cum am fost informați, 
și în perspectivă sînt gindite perfec
ționări ale sectorului, mai ales în 
Capitală, ele vizînd atît varietatea și 
calitatea combustibilului propriu-zis, 
cît și crearea unei baze tehnico-ma- 
teriale corespunzătoare, organizarea 
modernă a procesului de depozitare 
și vînzare. Aceste prevederi, care 
sînt în curs de elaborare la M.C.I. 
și consiliul popular al municipiului, 
trebuie să se bucure de atenția cuve
nită, soluționarea lor avînd atît o 
însemnătate economică, cît și una so- 
cial-cetățenească.

Nu putem încheia aceste însemnări 
fără a ne referi, măcar în treacăt, la 
îndatoririle furnizorilor comerțului. 
Cum își onorează, de exemplu, Mi
nisterul Minelor obligațiile față de 
cetățeni ? Cantitativ — ținînd seama 
de unele restanțe care au fost recu
perate, ca și de faptul că se li
vrează peste 3 000 de tone zilnic 
— furnizorii ar putea considera 
că și-au făcut datoria. In ceea 
ce privește calitatea, se formu
lează însă critici pe deplin justi
ficate. Este adevărat că, răspunzînd 
sesizărilor comerțului, ministerul a 
redus cota de cărbuni de slabă cali
tate, livrați de minele din Căpeni, 
majorînd in schimb, într-o proporție 
însemnată, livrările de la Motru. Pro
blema în sine rămîne însă în picioare 
și soluționarea ei este legată, în prin
cipal, de asigurarea mai operativă, 
de către Ministerul Minelor și alte 
foruri centrale, a brichetării unor 
cantități cît mai mari de cărbune (a- 
supra acestei chestiuni, care nu face 
obiectul însemnărilor de față, vom 
reveni).

Deși de astă dată nu ne-am referit 
la situația altor orașe, trebuie spus 
că intensificarea aprovizionării Capi
talei s-a făcut paralel cu asigurarea 
livrărilor și în județele din sudul 
țării, care folosesc combustibilul lem
nos — Ialomița, Ilfov, Teleorman, 
Olt, Dolj, Brăila, Galați. Potrivit gra
ficului întocmit, în scurt timp urmea
ză a fi lichidate restanțele pe în
treaga țară Livrarea combustibilului 
către populație presupune o activitate 
organizatorică susținută din partea 
consiliilor populare orășenești și mu
nicipale, a conducerilor de întreprin
deri și depozite, datoare să depună 
eforturile cuvenite spre a ridica a- 
cest sector al comerțului la nivelul 
importanței pe care-1 are _ pentru 
buna aprovizionare a populației.

gestiona pe cele existente și va în
lesni aprovizionarea populației din 
numeroase zone, îndeosebi mărginașe.

Fără îndoială — și interlocutorii 
noștri au recunoscut-o — au fost 
justificate acele critici care vizau 
unele anomalii în organizarea între
prinderii „Combustibilul", îndeosebi 
insuficiența forței de muncă pentru 
manipularea operativă atît a vagoa
nelor sosite de la furnizori, cît și a 
mărfurilor destinate cumpărătorilor. 
Ei au subliniat însă, pe bună drep
tate — lucru pe care-1 subliniem 
și noi — că modul global și neana
litic în care au fost formulate unele 
„critici", ce nu luau în considerare 
situația reală, adică existența unor 
cantități mari de lemne și cărbuni, 
nu numai că nu a fost de natură să 
ajute la înlăturarea lipsurilor, dar a 
inspirat unor cetățeni o „grabă" cu 
nimic justificată. Cifrele amintite a- 
rată că sînt asigurate cantități sufici
ente de combustibil pentru aprovizio
narea populației. In sprijinul acestei 
aprecieri, interlocutorii noștri au 
menționat și următorul .fapt : de Ia 
începutul anului și pină acum s-au 
vîndut bucureștenilor cu 121 090 tone 
de combustibil în plus față de peri
oada corespunzătoare a anului trecut.

Revenind la ceea ce interlocutorii 
noștri subliniau la început, trebuie 
să arătăm că se semnalează cazuri 
cînd unii cetățeni solicită insistent 
cumpărarea, cu livrarea integrală și 
imediată, a unor cantități variind 
între 4 000—10 000 kg de lemne ; 
alții, deși au pivnițele pline, conti
nuă a fi deosebit de insistenți în 
procurarea, în acest moment, a altor 
și altor cantități, întîrziind, în felul 
acesta, onorarea acelor solicitanți 
care se adresează pentru prima dată 
depozitelor.

Este cazul să aducem în discuție și 
unele atitudini deosebit de dăună
toare intereselor colective. După ce 
a cumpărat 3 000 kg de cărbuni și tot 
atîtea lemne, cetățeanul Constantin 
St Prodan din str. Nisipari nr. 8 
a încercat să le înstrăineze, trans- 
portîndu-le în afara orașului. O 
tentativă asemănătoare a făcut și 
Elena Mihai din str. Nămăiești 
nr. 3, cu 3 000 kg de lemne 
și cu 1 500 kg de brichete. Dacă 
acești oameni nu aveau nevoie de 
lemne, de ce au luat rîndul altora ? 
Procedînd astfel, ei au încălcat tot
odată dispoziții foarte ferme privind 
folosirea combustibilului cumpărat în 
oraș numai de către localnici. Și în 
acest sector — ca în oricare alt do
meniu al vieții sociale — atitudinea 
corectă, rațională (în cazul de față, 
atît a cetățenilor, cît și a persona
lului din depozite) este singura de 
natură să asigure desfășurarea nor
mală a activității. Iar fiecare cetă

domnește un 
tat de 
porumb 
recepție 
ceea < 
produse
Acum depinde foarte mult de modui 
cum este organizat transportul și 
cum este folosită forța de muncă la 
încărcat și descărcat, ca întreaga re
coltă să fie pusă la adăpost în ham
bare și silozuri. De buna organizare 
a transportului depinde și îndepli
nirea promptă a livrărilor de pro
duse către stat.

La unele cooperative agricole și 
I.A.S., întîlnite în cursul raidului 
nostru, graficele de livrare nu sînt 
respectate (ceea ce se soldează cu mi
nusuri înregistrate cotidian în scrip
tele silozurilor și bazelor de recepție) 
și asta datorită unor evidente defec
țiuni de organizare a muncii. La 
secția a 7-a I.A.S. Borănești (șef de 
fermă Marin Roșea) sînt cantități 
mari de porumb culese în grămezi 
care ar trebui grabnic transportate la 
bază. Aici, după spusele tehnicianului 
Ion Enescu, autocamioanele abia fac 
cîte două curse pe zi, iar la încărcat, 
în jurul grămezilor imense de po
rumb, . lucrează doar cîțiva oameni. 
Nici la baza din Urziceni lucrurile 
nu stau mai bine — în ciuda afirma
țiilor tov. P. Moldoveana, șeful aces
teia. Autocamioanele sosite de la 
cooperativele din Coșereni, Valea 
Măcrișului, Condeești etc. stau ore 
întregi la rampă așteptînd să predea 
porumbul la contract. Am găsit acolo 
autocamioane încărcate așteptînd la 
rînd cîte 4—5 ore. Stau și mașinile, 
stau și oamenii care le însoțesc. Se 
irosesc astfel timpul și forța de 
muncă.
■ Un cuvînt și. pentru gospodarii de 
la I.A.S.-urile și cooperativele agri
cole de producție care transportă po
rumbul la baza de recepție din Ciul- 
nița. Pe drumul de la Slobozia către 
Călărași ne-au atras atenția boabele 
de porumb împrăștiate din belșug pe 
lîngă bordurile șoselei. 42 de km, cît 
ține șoseaua de la Slobozia Ia Călă
rași, treci printre două șiruri de boabe 
aurii I E porumbul căzut din platfor
mele încărcate, dar mai ales din cele 
descărcate, care se întorc de la bază. 
Pe platforme rămîne întotdeauna, 
după descărcare, cîte un strat gros 
de boabe. Nu se găsește oare o mînă 
grijulie care să strîngă boabele ră
mase pe platforme, să împiedice a- 
ceastă condamnabilă risipă ?

Alexandru ERAD 
Ambrozie MUNTEANU

du-te vino neînce- 
camioane încărcate cu 

și saci cu orez. Bazele de 
încep să fie aglomerate, 

ce dovedește că livrările de 
agricole s-au intensificat.

tarii contractului de la Chiselet mai 
sînt datori 23 tone de fasole, deși au 
obținut o recoltă de 213 tone.

- Am oprit mai întîi pentru coo
perativă, încearcă o explicație.

- Dar de ce n-ați oprit și pen
tru contract ? Aici, președintele nu 
mai găsește nici o explicație. A în
călcat contractul. Ce să mai răs
pundă ?
iLa cooperativa din Săpunari-Ialo- 

mița președintele Ion Voichiță s-a 
grăbit să preia, după contract, 1000 
de kg usturoi sămînță pentru două 
hectare de cultură. La o ultimă eva
luare, fapt certificat și de inginera 
cooperativei, Maria Oprea, s-au ob
ținut 1 300 kg recoltă la hectar, deci 
în total 2 600 kg. După multe insis
tențe și după o revenficare de „dis
ponibil". cooperativa a predat vreo 
600 kg de usturoi.

Așadar iată două moduri de a în
țelege îndeplinirea unei îndatoriri de 
onoare : în timp ce marea majoritate 
a cooperatorilor își respectă conștiin
cios contractul, cu grijă față de ne
voile statului și cu un profund senti
ment patriotic, alții își văd doar in
teresele mărunte. Bine zicea preșe
dintele cooperativei din Iazu, tova
rășul Udor : „Asemenea oameni se 
uită numai în cămara lor, să aibă 
cît mai mult și să vîndă cît mai 
scump. Or. aceasta înseamnă că 
nesocotesc nevoile societății, ale ce- 

, lorlalte categorii ale populației, și 
de acum nu mai este o treabă cin
stită. Ce ar fi dacă am cumpăra și 
noi produsele industriale nu la pre
țuri fixe, ci după sezon, după ce
rere. Sigur că nu ar fi bine. Or. sta
tul învestește mari sume de bani în 
construirea de uzine și fabrici care 
ne pun la dispoziție mașini agricole 
și îngrășăminte, mărfuri industriale 
de folosință personală în cantități 
tot mai mari și mai bune pe care le 
obținem întotdeauna la prețuri fixe. 
Fiecare are în societatea noastră răs
punderi bine precizate ; răspunderea 
noastră este să asigurăm aprovizio
narea populației, a industriei cu cele 
necesare".

acum ce posibilități avem pentru 
a acoperi ăc.este goluri cu o 
parte din recolta de porumb, 
care a fost bună. Este firesc, căci cine 
alții decît noi, producătorii agricoli, 
trebuie să asigure pîinea țării? Am 
hotărît să vindem peste plan 1300 
tone de porumb De ce ? Pentru ca în 
primăvară, cînd statul ne-a dat 65 
tone de porumb împrumut și semințe
— „ne-a fătat vaca" — așa cum spune 
o vorbă din popor — iar acum cînd 
trebuie să ne facem datoria către 
stat, să ne îndeplinim niște obli
gații firești, nu trebuie „să ne 
moară vițelul".

Rațiunea sănătoasă a cooperatorilor 
din Sinești n-are nevoie de comen
tariu. Și la cooperativa din Joița am 
desprins hotărîrea cooperatorilor de 
a contribui cu toate posibilitățile lor 
la completarea fondului centralizat al 
statului.

— Anul ăsta fondurile cooperativei 
noastre au crescut cu peste 600 000 
de lei numai din vînzările la contract 
iar la anul ne-am propus să obți
nem mai mult, tot din contracte,
— spune președintele Diniță Veli- 
cu. Am livrat peste plan 23 de 
tone de varză, 9 tone de vinete și 
ardei gras și ne-am angajat să vin
dem statului în plus 100 tone de po
rumb, 240 hectolitri lapte și două 
tone de carne. Prin vînzarea acestor 
produse valoarea-zilei muncă în bani 
va crește cu cel puțin 2 lei. Faptul 
acesta dovedește încă o dată că inte
resele cooperativei și ale cooperato
rilor sînt strîns legate de interesele 
generale ale statului.

— In județul nostru — ne spune 
tbv. I. Popa, directorul I.L.F. Ialo
mița — majoritatea cooperativelor 
agricole de producție consideră obli
gațiile contractuale drept o înaltă 
datorie patriotică și le îndeplinesc 
cu conștiinciozitate exemplară. Mul
te cooperative fruntașe — din Milo- 
șești. Scînteia, Gheorghe Doja, Tra- 
lanu — au îndeplinit integral con
tractul vînzînd statului suplimentar 
legume, cereale, fructe Sînt însă și 
unele cooperative unde contractul nu 
este privit cu răspunderea cuvenită. 
Cooperativa din Săveni, de exemplu, 
ale cărei resurse nu pot constitui 
obiect de discuție, a livrat pînă acum 
doar jumătate din cantitatea de cea
pă înscrisă în contract. Vin mașini
le I.L.F. să ridice ceapa și se întorc 
la Slobozia doar cu cîteva sute de 
kilograme Cooperativa mai are de 
livrat încă 90 tone de ceapă, dar 
o face cu țîrîita. Uneori, mașinile se 
întorc goale.

In cursul 
dețele Ilfov

teresați bilete pentru acest se
zon la Borsec, Bușteni, Lacul 
Roșu, Predeal, Păltiniș, Sinaia, 
Sovata, Tușnad. Bazna, Buziaș. 
Căciulata. Călimănești, Ocna 
Sibiului, Sîngeorz, Slănic-Mol- 
dova, Eforie-Nord, Herculane. 
Olănești și Govora.

Există un important avantaj 
In această perioadă : tarifele 
sînt reduse față de sezon, iar 
costul transportului pe C.F.R. 
și prin I.R.T.A. este scăzut cu 
50 la sută.

In stațiunile balneo-climateri- 
ce cu sezon permanent s-au luat 
o serie de măsuri organizato
rice menite să asigure condiții 
optime de cazare și deservire 
celor veniți la odihnă sau trata
ment. In majoritatea stațiuni
lor. vilele dispun de încălzire 
centrală. De asemenea, com
plexele sanatoriale, cluburile, 
bibliotecile și sălile de specta
cole sînt bine încălzite.

începînd cu data de 1 noiem
brie, toate agențiile O.N.T. din 
țară pun la dispoziția celor in

de 
nu 
Se 
de 

=.._, __ r____ , ....... din
munca tractoriștilor, a specialiștilor 
plătiți de stat, care ne ajută, din 
efortul întregii societăți. Pentru noi 
sînt limpezi datoriile, obligațiile 
noastre față de societate. Ne-am fă
cut socoteala că putem vinde peste 
plan 1 400 tone de porumb. Am mai 
suplimentat, de asemenea, contrac
tul cu 100 tone floarea-scarelui, 26 
tone tomate și 14 tone struguri. De 
altfel, așa cum zic oamenii noștri, 
ceea ce vindem statului în plus se 
întoarce tot în folosul cooperatori
lor. Numai din vînzarea suplimen
tară a porumbului ridicăm valoarea 
zi’ei muncă cu 5 lei.

„Anul ăsta s-a făcut recoltă bună 
de porumb și pe loturile individua
le" — intervin în discuție cîțiya 
cooperatori. Aflăm că mulți dintre 
ei s-au angajat să vîndă și din acest 
porumb statului. „Rămîne destul la 
ziua-muncă — trei kilograme. Vin
dem statului, căci dacă are el, avem 
și noi" — ne spun, la plecare, ca o 
concluzie a hotărîrii lor, coopera
torii din Iazu.

La cooperativa vecină, din comuna 
Scînteia, recoltele au fost inegale. 
Cooperatorii țin însă să-și onoreze 
pînă la capăt obligațiile.

— Lucrez aici de 15 ani, ne spune 
ing. Ion Rădoi și pot afirma că pen
tru membrii noștri cooperatori e o 
mîndrie să contribuie în fiecare an 
cu cantități tot mai mari de cereale 
și alte produse agricole la fondul 
central al statului. Dacă anul acesta, 
datorită condițiilor climatice, n-am 
putut să respectăm în întregime 
contractul, am evaluat totuși posi
bilitățile și am suplimentat la pro
dusele a căror recoltă a fost mai 
îmbelșugată. Vindem
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Sîntem în plină perioadă de vîrf, 

cînd pretutindeni, în cooperative și 
în celelalte unități de producție ale 
agriculturii se culeg ultimele parcele 
de porumb, se încheie lucrările de 
Insămînțări. Toamna e pe sfîrșite, 
iar condițiile climatice se pot schim
ba de la o zi la alta. E firesc ca acum 
să fie folosite din plin orice oră. fie
care zi bună de lucru. In cele două 
județe care 
Iui nostru, 
murile de

I• ■— I A V d CI IXJț VI UL .

cenți. Motivele pentru 
ajuns aici — spargere 
calificat. Iată-le, succint 
tate, fișele biografice : 
Dorobanțu, domiciliat 
șeaua Mihai Bravu, bloc D. 14, 
elev la școala profesională a 
uzinelor „Iosif Rangheț". (Pă
rinții : tatăl, șef contabil la în
treprinderea de drumuri și po
duri, mama casieră la aceeași 
întreprindere) Aurelian Pe
trescu, din șoseaua Mihai Bravu, 
bloc V 3, elev Ia Școala gene
rală nr. 85. (Tatăl este maior, 
iar mama casnică). Petre Popa, 
din șoseaua Mihai Bravu, Bloc 
E 1 (Tatăl este electrician). în 
concluzie, existau toate condi- 

pentru o dezvoltare norma- 
limic pentru a determina a- 

lunecarea pe panta infracțio
nală Apariția frecventă a unor 
astfel de cazuri, în rîndul mino
rilor (și nu numai ale celor din 
familii dezorganizate 1), ar tre
bui să facă obiectul unei seri
oase analize din partea tuturor 
factorilor interesați : familie, 
fcoală, justiție

Rubricâ redactată 
Ștefan Z1DARIȚA 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

da :
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suplimentar
raidului nostru prin ju- 
și Ialomița, am întîlnit

au făcut obiectul raidu- 
pe șoselele și dru- 
acces spre silozuri Zi însorita de

(Urmare din pag. I)
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amenajează pentru con
strucții navale

Se simte în atmosferă o 
tensiune, o vibrație deose
bită Careul portului a de
venit un stup. Nu de mult 
a fost lansat la apă primul 
cargou de 1 920 tdw, primul 
din seria de cinci cargouri 
similare.

— Șantierul a devenit 
constructor, sau mai bine 
zis a început execuția de 
nave noi din anul 1961, ne 
spune Vasile Secotă. ingi- 
ner-șef la Șantierul naval 
Constanța La început a 
construit pontoane-dormi- 
tor, șalupe, nave tehnice 
pentru dezvoltarea portuară 
și chiar pentru Sistemul 
hidroenergetic și de navi
gație Porțile de Fier, căruia 
i-a livrat șalande de 200 mc., 
folosite pentru transportul 
materialului dragat In a- 
nul 1967, ca urmare a dis
ponibilului de capacitate, 
capacitate ce n-a putut fi

B @ O @
acoperită de reparații, am 
solicitat ministerului să fie 
introduse în plan construc
țiile de nave noi, pînă la 
500 de tone, pentru care 
am improvizat un sistem 
de lansare conceput de un 
grup de ingineri și tehni
cieni de pe șantier. Livrînd 
la ‘export douăzeci și patru 
de nave în următorii ani, 
șlepuri propulsate pentru 
estuare, pentru gurile flu
viilor, aceste comenzi au 
avut drept urmare ridica
rea activității noastre pe o 
treaptă superioară Elanul 
pe care l-au căpătat con
structorii a determinat tre
cerea la cargouri moderne.

Am trecut pe docurile 
plutitoare, călcînd pe me
duzele gelatinoase, care 
seamănă cu imense cristali
ne transparente. Turbinele 
centrifugale pentru curăța
tul ruginei vuiesc Mirosul 
de alge, de plante marine 
ne învăluie în preajma car
goului andocat. Trecem pe 
sub el ca printr-o peșteră
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Un port se mutd în larg

Foto : Gh. Vințilă

jilavă și privim ctmpul de 
ape liniștite, care s-a des
chis în toamna aceasta pen
tru primirea navelor din 
larg Am pornit de-a lun
gul digului. Instalația de 
lansare, unică în felul ei, 
absolut originală, a fost 
demontată pînă ce vasul de 
pe țărm își va încheia for
mele și va fi capabil să 
plutească în condițiile șan
tierului de la Constanța 
n-ar fi fost posibilă reali
zarea unei cale pe spațiu 
larg, pe o lungime de peste 
o sută șaizeci de metri, 
deoarece orice extindere 
preia din activitatea por
tuară, Instalația de lan
sare pe grinzi articulate a 
permis nu numai o lansare 
în deplină siguranță, ci și

reducerea cheltuielilor, re
ducerea timpului la o zi și 
jumătate față de cinci-șase 
zile, cît ar fi durat prin 
sistemul clasic. Aducînd e- 
conomii în valoare de peste 
zece milioane lei, această 
Instalație este una din cele 
mai îndrăznețe invenții pe 
care le-am cunoscut in ul
tima vreme, rod al inteli
genței unui colectiv alcă
tuit din inginerii Gh Co- 
dreanu. Mitică Rusen, Dan 
Nicolescu și alții. Ea vor
bește din plin despre re
sursele și potențialul crea
tor al unui colectiv de va
loare.

Al doilea cargou se ri
dică, treptat, alături de hala 
navală. Această hală se ex
tinde, se dezvoltă și capătă

forme ample o dată cu va
sul de alături. Pe un spa
țiu întrebuințat cu cea mai 
mare zgîrcenie se desfășoa
ră două tipuri de activități ; 
excavatoarele fac săpături, 
macaralele se deplasează în 
văzduh și fixează pilonii 
metalici, iar aparatele de 
sudură unesc grinzile de 
oțel ale halei și secțiile 
viitoarei nave maritime. 
Pentru fasonarea table
lor la Corpurile cargou
rilor moderne s-a aplicat, 
pentru prima oară în 
țară, metoda fasonării prin 
încălziri lineare și răciri 
concomitente, înlăturîn- 
du-se vechiul procedeu de 
fasonare prin presă și ba
tere eu ciocanul. In felul 
acesta se obține o calitate

mai bună și se reduce cos
tul operațiunilor. Ne sînt 
prezentate alte lucrări uni
ce pe șantierele noastre : 
cuplarea și reconstrucția u- 
nor nave de mare capaci
tate. Noile cargouri din 
seria celor cinci vor na
viga în apele nordice. Do
tate cu aparatură de navi
gație modernă, consolidate 
pentru navigația în condiții 
de temperatură scăzută, ele 
pun probleme complexe co
lectivului care s-a încadrat, 
de la bun început, într-un 
ritm înalt, cu exigențe teh
nice superioare. In timp 
ce cargoul al doilea se află 
în construcție pe uscat, 
primul cargou se leagănă 
pe ape aflîndu-se în faza 
de montare a agregatelor.

La începutul lunii decem
brie acest cargou va intra 
în probe. Celelalte nave se 
mai află în secții, în hală, 
dar și la ele s-au început 
debitările.

Directivele Congresului al 
X-lea al partidului cu
prind importante preve
deri . privind dezvoltarea 
portului și a Șantierului 
naval din Constanța. Stu
diile cu privire la con
struirea unui doc de mare 
capacitate, un doc uscat 
capabil să permită lansarea 
la apă a unor vase de mare 
tonaj — nave ce nu pot a- 
tinge capacități de zeci de 
mii de tone pe șantierele 
fluviale existente — se află 
într-un stadiu avansat. In 
perspectiva viitorului apro
piat, proiectele de amena
jare a șantierului ni se par 
cît se poate de firești. De 
pe acum există capacități 
disponibile pentru reparații 
de nave străine. Construcția

noii hale mecanice, lucră
rile de prelungire a halei 
navale, dotarea cu utilaje 
corespunzătoare a secțiilor 
de producție au rezolvat 
prob’ema necesarului de 
reparații pentru flota noas
tră maritimă, în timp scurt 
și la prețuri echivalente a- 
celora de pe șantierele mo
derne ale altor țări.

...Marea se îndepărtează 
de țărm, un țărm tot mai 
încărcat de vase și utilaje, 
pe care îmi place să-l pri
vesc de pe cornișa orașului 
Constanța, mai ales noaptea, 
cînd marile depouri ale 
navelor se prefac în pavi
lioane fosforescente. Dialo
gul pe care ele îl poartă 
cu vapoarele din larg con
ține un sentiment tonic, de 
certitudine și ocrotire, pe 
care ni-1 transmite și nouă 
febra creatoare și spiritul 
efervescent al oamenilor 
din acest iTtare port al Ro
mâniei.
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Conlucrarea cu ministerele are un cadru precis:

INTERVENȚII 
CONSTRUCTIVE, 
MĂSURI CONCRETE, 

SPRIJIN EFICIENT 
pentru realizarea de producții 

industriale suplimentare

Mersul recoltării porumbului
>

Cooperativele din Constanța 
au demonstrat, in alte

împrejurări, ce valoare are 
întrajutorarea. Metoda nu 
este valabilă și la recoltat?

dent întrajutorarea nu trebuie să 
ducă Ia liniștirea celor care nu-și 
bat capul cu recoltarea. Pentru că 
iată cum stau lucrurile la coope
rativa agricolă din Rasova. Cu 
toate că porumbul a fost recoltat 
doar de pe 60 la sută din supra
fețele cultivate, în cursul zilei de 
duminică nu s-a lucrat deloc. 
Conducerea cooperativei nu-1 de
loc grăbită din moment ce susține 
că mai este timp. Și în cooperati-

vele agricole din Ion Corvin, Bă- 
neasa, Dobromir și altele, forța de 
lucru nu este folosită rațional.

Este necesar ca uniunea județea
nă să intensifice acțiunea de în
trajutorare ca o condiție impor
tantă pentru încheierea 
a recoltării porumbului și 
lalte lucrări agricole de

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii

grabnică 
a celor- 
toamnă.

CLUJ

răminen in urmă
In acest an, colectivele în

treprinderilor din județul nostru 
au îndeplinit și depășit planul la 
producția globală, producția marfă 
vîndută și încasată, la productivi
tatea muncii și au reușit să obțină, 
în nouă luni, o producție industrială 
suplimentară în valoare de 54 milioa
ne lei, substanțiale economii și bene
ficii. Aceste rezultate se datoresc ac
tivității colectivelor din aceste între
prinderi, eforturilor depuse în 
vederea perfecționării fluxuri
lor de fabricație, raționalizării 
producției și a muncii, optimi
zării consumurilor de manope
ră, & indicilor de utilizare a mij
loacelor tehnice. Nu vreau să se 
înțeleagă, însă, că au fost epuizate 
toate rezervele interne ale activită
ții unităților industriale. Pe mai de
parte, colectivele întreprinderilor 
sătmărene — după cum a rezultat 
și din dezbaterile din ateliere, secții 
și din adunările generale ale sala- 
riaților — sînt ferm hotărîte să în
deplinească exemplar sarcinile de 
plan, pînă la sfîrșitul anului in curs 
și în 1970.

Rezultatele eforturilor unităților 
industriale din județul nostru nu vor 
atinge însă „cota" maximă, dacă mi
nisterele care coordonează activita
tea lor nu le vor acorda, cu mai 
multă convingere și hotărîre, un spri
jin concret, calificat, mai eficient.

La Congresul al X-lea al P.C.R. to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia : 
,,Ministerele, consiliile de administra
ție ale centralelor industriale, comite
tele de direcție trebuie să -manifeste o ■ 
preocupare sporită, pentru îmbuna- [ : f 
lățirea muncii de planificare, orga
nizare fi control, pentru rezolvarea '
operativă a problemelor producției. 
Centrul de greutate al muncii mi
nisterelor trebuie mutat jos, in in- <
treprinderi, acolo unde se hotărăște 
soarta producției materiale". Ca a- ,
tare, nici o justificare nu poate fi 
luată în considerare atunci cînd 
unele foruri de resort mențin încă 
în conlucrarea cu județul și cu între
prinderile unele practici păgubitoare, 
lipsă de receptivitate față de solici
tările repetate ale unităților de a 
rezolva unele probleme care depășesc 
competența și puterea comitetelor de 
direcție.

De ce unii tovarăși din ministerele 
de resort care au venit la noi în ju
deț au lăsat în urma lor promisiuni 
fără acoperire practică ? Aceeași în
trebare este valabilă și în situațiile 
cînd comitetele de direcție din între
prinderi și, de multe ori, chiar corni- : 
tetul județean de partid au solicitat în 
scris sprijinul organelor de resort, 1 
într-un domeniu sau altul. Nu 
justificare ar putea aduce 
cerea forului de resort din 
terul Industriei Ușoare faptului că 
la întreprinderea „Tricotex" din Satu 
Mare în 1970, potrivit cifrelor de 
plan, s-ar putea utiliza anumite ca
pacități de producție, recent date in 
exploatare, doar în proporție de 
90 la sută. De ce s-au cheltuit ba
nii statului, dacă nu există posi
bilitatea utilizării depline a noilor 
capacități ? Situația este cu atît mai 
de neînțeles, dacă avem' în vede
re că și în anii trecuți, la această 
întreprindere, s-a înregistrat un in
dice scăzut de utilizare a mașinilor 
de tricotat, iar ministerul respectiv, 
solicitat în repetate rinduri să în
lăture această risipă a „zestrei" teh
nice, s-a limitat doar la a discuta pro
blema.

Asupra modului în care unele fo
ruri de resort ale Ministerului In
dustriei Ușoare sprijină unitățile din 
subordine in realizarea planului sau 
în valorificarea superioară a poten
țialului tehnic, material și uman de 
care dispun avem și alte observații.

Fabrica de confecții „Mondiala" 
Satu Mare, de exemplu, trimestru de 
trimestru întimpină greutăți în 
acoperirea cu comenzi a planului, 
atit pentru piața internă, cit și la 
export. Iată că ne aflăm la mijlocul 
trimestrului patru din acest an și 
la această întreprindere nici nu poa
te fi vorba de contractarea între
gii producții marfă, condiție necesa
ră garantării desfacerii integrale a 
sortimentelor fabricate. în pri
mul semestru din acest an, de
legați! Ministerului Industriei U- 
șoare au venit în întreprindere, 
au plecat și n-au rezolvat ni
mic; la intervenția comitetului ju
dețean de partid, fabrica și-a trimis 
delegați peste hotare pentru a con
tracta produsele care nu aveau des
facere. Toată lauda comitetului de 
direcție de aici, care a asigurat în 
ultimele zile realizarea planului la 
export. In același timp, însă, cred 
că nu mai poate fi perpetuat un ase
menea stil de lucru „pompieristic".

Mă opresc ș' la o altă problemă des
prinsă dintr-un sondaj făcut recent 
în unitățile industriale de către comi
tetul județean de partid. Prin măsu
rile luate în comun cu Ministerul In
dustriei Ușoare s-a ajuns ca para
metrii proiectați, pentru etapa 
I de modernizare și sistematiza
re a întreprinderii „1 Septembrie" 
să fie atinși cu mult mai devreme, 
existînd condiții ca uzina să poată 
produce în anul viitor peste 370 
mii mașini de gătit. Dar, deși mo
dernizarea întreprinderii se apro
pie de sfîrșit, o parte din obiec
tivele prevăzute in studiul tehnico- 
economic se află mult rămase în 
urmă. Capacitatea atelierului actual 
de acoperiri galvanice, de pildă, nu

Ing. Ferdinand NAGY, 
secretar al Comitetului judefean 

Satu Mare al P.C.R.

satisface decît în proporție de 50 la 
sută necesarul. producției ; acest 
„loc îngust" face ca nivelul calita
tiv al produselor nichelate să lase 
de dorit. Acest neajuns se cu
noaște de mult, dar rezolvarea pro
blemei este tărăgănată de peste doi 
ani. Tot la această întreprindere, de 
ani în șir nu este rezolvată pro
blema șuruburilor, deoarece M.I.U. 
nu asigură repartiții decît în pro
porție de 75 la sută din necesar, ur- 
mînd ca restul de 25 la sută să se 
procure de unde se poate.

în aceleași limite ale efortului 
minim se înscrie și sprijinul dat de 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini și Ministerul Industriei A- 
limentare întreprinderilor din subor- 
dinea lor, aflate pe raza județu
lui Satu Mare. Așa, de pildă, de 
ani de zile M.I.C.M. nu re
zolvă problema aprovizionării teh- 
nico-materiale în concordanță cu pro
filul de producție al uzinei -
deși îi încredințează 
fiecare perioadă de plan „ 
foarte variată de unicate și produse 
de serie mică. în altă ordine de idei, 
amintim că la întreprinderea de in
dustrializare a cărnii, din lipsa de 

^preocupare a forurilor de resort 
Min; . Ministerul Industriei Ali- 
:-fiientare, capacitatea de industriali
zare a cărnii a rămas mult sub ni
velul posibilităților locale de apro
vizionare cu materie primă. Din a- 
ceastă cauză, întreprinderea este ne
voită să transporte o bună parte 
din animalele recepționate, spre a 
ti sacrificate, la abatoare situate la

„Unio" 
pentru 

o gamă

J

mare distanță, fapt ce duce la chel
tuieli suplimentare nejustificate. Un 
calcul arată că, prin eliminarea 
transportului respectiv, s-ar putea 
obține anual o economie echivalen
tă cu aproximativ 300 tone de carne 
vie la nivelul planului pe anul 
1970. De altfel, cu toate in
sistențele județului, nu s-a reușit 
pînă acum nici măcar să se asigure 
un spațiu frigorific 
re, in întregime, 
tuală de producție zilnică a 
prinderii.

Evident, rezolvarea acestor pro
bleme nu este o chestiune care 
ține de ambiția unei întreprin
deri sau alteia, ci ea este re
clamată, in primul rînd, de nece
sitățile realizării. în continuare, în 
bune condiții a sarcinilor de plan. 
In acest sens, căutăm soluții judici
oase pentru ca și cele trei întreprin
deri care au avut restanțe la planul 
productivității muncii să le recupe
reze neîntîrziat, precum și pentru 
creșterea .producției în celelalte uni
tăți industriale ale județului. Biroul 
comitetului județean de partid situ
ează. în continuare. în centrul 
preocupărilor sale valorificarea su
perioară a resurselor materiale 
și de muncă existente în ju
dețul nostru Organele și orga
nizațiile de partid, comitetele de 
direcție, colectivele din întreprinderi 
sînt hoțărîte să înfăptuiască în
tocmai sarcinile ce le revin din 
programul : adoptat de Congresul 
al X-lea al P.C.R Considerăm că 
este datoria ministerelor economice 
să acționeze mai eficient, cu opera
tivitate, în sprijinul elaborării și fi
nalizării tuturor măsurilor tehnice, 
organizatorice și economice cerute de 
complexitatea obiectivelor care tre
buie să le realizăm în acest an și în 
anul viitor.

care să acope- 
posibilitatea ac- 

lntre-

ÎN INDUSTRIA JUDEȚULUI NEAMȚ

Au fost îndepliniți principalii 
indicatori de plan pe 10 luni

știu ce 
condu- 
Minis-

PIATRA NEAMȚ (de la redacția 
ziarului „Ceahlăul"). Unitățile eco
nomice din industria județului Neamț 
au raportat îndeplinirea cu 7 zile 
mai devreme a planului producției 
globale și producției marfă vîndută 
și încasată pe 10 luni ale . anului. 
Este un succes de prestigiu pentru 
industria județului, realizat ca ur
mare a eforturilor depuse de colecti
vele întreprinderilor, a măsurilor fi
nalizate pe linia perfecționării or
ganizării producției și a muncii și

creșterii eficienței întregii activități 
productive. De la începutul anului 
și pînă acum, industria județului a 
realizat, peste prevederile de plan, 
7 200 tone îngrășăminte azotoase, 470 
tone fibre sintetice, 350 tone echipa
ment pentru irigație, 6 400 mc che
restea de rășinoase, 1 200 000 bucăți 
cărămizi și alte cantități de produse. 
De asemenea, în numai 9 luni, la 
fiecare 1 000 lei producție marfă 
cheltuielile au fost reduse cu 11 Iei.

Cifrele care înfățișează stadiul 
lucrărilor de recoltare a porum
bului consemnează mari diferențe 
între rezultatele obținute de dife
rite județe și de unități agricole 
din același județ. Aceste diferențe 
nu pot fi puse exclusiv pe seama 
condițiilor climatice. Iată, de pildă, 
județul Constanța care a avut cul
tivată o mare suprafață cu porumb 
pentru boabe : 33 500 hectare în în
treprinderile agricole de stat și 
82 460 ha în cooperativele agri
cole. In aceste zile, aici se de
pun eforturi deosebite pentru re
coltarea, transportul și depozitarea 
porumbului. De altfel, în întreprin
derile agricole de stat a fost strîn- 
să recolta de porumb de pe 93 Ia 
sută din suprafețe. In ultimul timp, 
ritmul recoltării a fost intensificat 
și în cooperativele agricole, ajun- 
gîndu-se la o viteză zilnică de pes
te 2 000 hectare. Mai sînt, insă, 
recoltat aproximativ 21 000 ha 
porumb.

In cursul zilei de sîmbătă 
plouat aproape în tot județul, 
fost o ploaie care 
Încolțească și să 
doua'zi, duminică, 

1 rative agricole și
1 gricole de stat s-a
' recoltat, la eliberarea terenului și 
' lâ transportul recoltei la bazele de 

recepție în sprijinul mecanizatori
lor și țăranilor cooperatori, au ve
nit, ca și în alte zile de duminică, 
sute de sâlariați ai unor întreprin
deri dini Constanța, Medgidia, Efo
rie, Năvodari. Ce rezultate dă a- 
ceastă largă desfășurare de forțe ? 
Duminică dimineața, la ferma nr. I 
de la I.A.S. Amzacea... După cum 
ne-a informat inginerul Gh. Bilă, 
directorul întreprinderii, viteza zil
nică la recoltat depășea 90 de 
hectare Au fost angajate noi forțe 
de muncă și mijloace de transport, 
ceea ce înseamnă că în această în
treprindere agricolă, care cultivă 
mari suprafețe cu porumb, recolta
tul se va încheia în 5—6 zile bune 
de lucru. S-au luat totodată măsuri 
ca, în eventualitatea căderii unor 
ploi, recolta depozitată în 
la marginea drumurilor de acces 
să fie ferită de umezeală.

Cooperativa agricolă din Amza
cea ne oferă un exemplu de bună 
organizare a muncii, de folosire 
gospodărească a timpului, a tutu
ror mijloacelor. Duminică, coope
ratorii au lucrat intens, 
din plin mijloacele 
La două combine 
tat porumb au fost adaptate tu
buri metalice prin care cocenii to- 
cați erau balotați. In felul acesta, 
numai cu mijloace mecanice s-au

ajută grîului 
înfrățească.

(Urmare din pag, I)

tă de timp. Un om inimos, rațional, 
care gîndește și chibzuiește mult și 
vorbește puțin. „Moștenirea*1 lăsată 
de predecesori este grea. Adine mîh- 
nit, chiar revoltat, inginerul Marian 
ne-a spus :

— In actualele condiții, cu forțele 
de care dispunem, cu nici o 
zi mai devreme de 31 decembrie a.c. 
nu pot termina construcția secției de 
ansamble sudate.

(Tov. Gheorghc Dragu, directorul 
sucursalei județene Dolj a Băncii de 
Investiții, se întreba cu îngrijorare 
dacă și acest termen poate fi respec
tat. Restanțele sînt mari, chiar foar
te mari, lucrările sînt vizibil întîr- 
ziate).

Ce se întîmpla, insă, în aceeași di
mineață — cam la aceeași oră — la 
M.T.C.M., forul de resort al I.C.S.I.M.- 
ului ? Tov. Gheorghe Rîcă, inginer 
șef al I.C.S.I.M.-ului din Craiova,' a- 
sigura oficial pe un tovarăș adjunct 
al ministrului și pe alți tovarăși di
rectori că „nu există probleme in ce 
privește terminarea la timp a aces
tui obiectiv". Ii dezinforma. Ce a 
urmărit prin aceasta ? Probabil să 
liniștească apele cît mai multă vre
me, pentru a evita observațiile și 
critlcile din partea forului de resort.

La minister, în discuția purtată a 
doua zi cu tovarășul ing. Ion OrbeȘ- 
teanu, director tehnic în- Direcția ge
nerală de dezvoltare a ramurii și in
vestiții, ni s-au dat asigurări că la 
această investiție, ca și Ia altele 
unde lucrurile nu stau prea bine, 
treburile s-au pus pe picioare. „Așa 
a spus tov. ing. Rîcă. și dacă așa a 
spus dînsul... ășa este". Directorul 
tehnic o să meargă pe șantier...

Iată cum, în loc ca forul de resort 
să mobilizeze pe constructori și să-i 
ajute cu cele necesare — pentru a 
asigura îndeplinirea la timp a sarci
nilor — amînă intervenția promptă, 
operativă.

E drept, secția de ansamble sudate 
de la „Electroputere" este o investi
ție de măi mică anvergură. Care 
este atunci situația în cazul Fabricii 
de osii și boghiuri din Balș, inves
tiție de cîteva sute de milioane lei ? 
Din păcate, și Ia acest obiectiv stă
ruie importante restanțe. Se vor re
cupera pînă la sfîrșitul anului ?

Punctul de vedere al uzinei (tov. 
director, ing. Teodor Iercan) : „Sîn-

tem singuri. Forul nostru de resort 
este tocmai la Arad — Grupul de 
uzine pentru construcția de vagoa
ne ; au și ei problemele lor locale. 
Constructorul — întreprinderea de 
construcții-montaj nr .6 Craiova — 
este mult întîrziat 'Cu lucrările față 
de graficele inițiale. Nu sînt respec
tate termenele de predare a obiec
tivelor de construcții ; nu de mult, 
în prezența directorului general al 
întreprinderii constructoare și chiar 
a unui adjunct al ministrului din 
fostul Minister al Industriei Con
strucțiilor s-au luat angajamente.
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in multe coope- 
întreprinderi a- 
lucrat intens la
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folosind 
mecanizate, 
de recol-

recoltat zilnic 7—8 hectare, terenul 
rămînînd liber pentru a fi arat. S-a 
făcut totodată o economie de cite 
două remorci la fiecare combină, 
aceste mijloace de transport fiind 
folosite la alte lucrări. Duminică la 
amiază, în această cooperativă re
coltarea porumbului s-a terminat 
Și la Agigea, Costinești, Tuzla, Ta- 
lazu Mare președinții și specialiștii 
din cooperative ne-au informat că 
recoltatul porumbului s-a încheiat 
cu o zi, două în urmă. în prezent se 
lucrează la transportul recoltei la 
bazele de recepție și în pătule, la 
eliberarea terenului. Intr-un ritm 
intens se lucra la recoltat șl la 
Chirnogeni, Cobadin, 
cole care vor termina 
tr-o zi, două.

Am arătat mai sus 
rativele agricole din 
stanța mai sînt de recoltat 21 000 
hectare cu porumb. Chiar dacă se 
lucrează în ritmul atins pînă acum
— 2 000 hectare pe zi — înseamnă 
că recoltarea va mai dura încă 10 
zile, dacă nu mai mult. Sînt însă 
posibilități ca acest termen să fie 
scurtat. ! Afirmația se întemeiază 
atît pe rezultatele bune obținute de 
foarte multe cooperative, cît și pe 
existența unor rezerve nu îndea
juns valorificate pînă acum. Așa 
de pildă forțele care au făcut în- 
sămînțările și care acum au fost 
eliberate nu sînt folosite din plin 
la recoltat și la transportul porum
bului. Avem în vedere atit forțele 
umane din .cooperative, cît și mij
loacele de transport. Metoda Întra
jutorării între cooperative a început 
să fie folosită acolo unde unitățile 
au terminat recoltatul. De exem
plu cooperativa agricolă Mihail Ko- 
gălniceanu primește sprijin din 
partea cooperatorilor din Grădina, 
Năvodari și Peștera, iar cea din 
Castelu — din partea cooperatori
lor din comunele Valea Dacilor, 
Agigea și Tuzla. De asemenea, s-a 
făcut și o redistribuire a autoca
mioanelor. Dacă Uniunea județeană 
a cooperativelor agricole ar fi acor
dat mai mifltă atenție folosirii me
todei de întrajutorare între coope
rativele agricole, metodă care toc
mai aci în Constanța a dat rezul
tate excelente, s-ar fi ajuns la 
rezultate mai bune în ce privește 
desfășurarea tucrărilor de recol
tare a porumbului. Uniunea jude
țeană a cooperativelor agricole
— prima chemată să stimu
leze întrajutorarea, abia în ulti
mele zile s-a ocupat de regrupa
rea forțelor pentru ca și recoltarea 
în unitățile rămase în urmă să se 
poată face în timp scurt. Evi-

unități agri- 
recoltatul !n-

că !n coope- 
județul Con-

treburilor obștești își caută alte în
deletniciri. In timp ce în cooperati
vă este atît de mult de lucru, pre
ședintele Szasz Moise era sîmbătă 
la tîrg la Turda, iar treburile !n 
cooperativă au fost lăsate baltă. 
Destul de slab merg lucrările de 
recoltare la cooperativa agricolă 
Mihai Viteazu. Aici au fost aduse 
în ajutor două combine de recoltat 
porumb. Consiliul de conducere nu 
s-a îngrijit însă să asigure mijloa
cele de transport și forța de muncă 
necesare. Din această cauză com
binele nu pot fi folosite cu randa
ment corespunzător.

O deosebită atenție trebuie acor
dată, în aceste zile, livrării porum
bului la bazele de recepție în ca
drul contractelor încheiate cu sta
tul. Se poate spune că, deși în ju
dețul Cluj s-a ajuns cu recoltările 
la 66 Ia sută din suprafețele culti
vate cu porumb, la bazele de recep
ție este încă liniște. Nicăieri nu se 
vede încă acea intensitate a muncii 
de livrare și preluare specifice a- 
cestui sezon. Porumbul a fost livrat 
doar în proporție de 20 la sută. Sînt 
unități care și-au achitat în întregi
me sarcinile contractuale : Cîmpia 
Turzii, Călărași, Hăjdate, Așchileul 
Mic și Someșeni. Ce fac celelalte ? 
Parte îl țin în grămezi pe cîmp, 
altele l-au pus mai înainte în ham
barele lor. Oare va fi mai comod 
să-l încarce din nou în căruțe șl 
pe camioane și să-1 aducă la ba
zele de recepție ? La cooperativa 
agricolă din Cojocna, în ultimele 
zile s-au depus eforturi mari pen
tru grăbirea recoltării porumbului. 
Datorită participării masive la lucru nn nn‘ Mâi ’ rSrWăo rio eulQS 
cit 100 hectare din cele 540 
hectare. Firesc ar fi fost să se 
zorească și transportul cantităților 
contractate cu statul la baza de 
recepție. „Din păcate — ne spune 
secretarul comitetului comunal de 
partid, Simion Sandor — I.R.T.A. 
Cluj nu-și respectă angajamentele 
de a ne pune la dispoziție zilnic 
6—7 mașini pentru transportul po
rumbului. în fiecare seară ni se 
comunică numărul de circulație al 
acestor mașini și numele șoferilor, 
dar niciodată nu ajung toți aici 
Nu știm ce se întîmplă cu camioa
nele, unde sînt dirijate. Atelajele 
noastre și cele două camioane nu 
pot face față transporturilor", 
necesar ca, în aceste zile, să 
găsească modalitatea de a se 
gura mijloacele de transport 
cesare.

Organele agricole județene 
buie să mobilizeze pe cooperatori 
pentru încheierea în timp scurt a 
recoltării și livrarea produselor la 
bazele de recepție.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii'

Cum se desfășoară recoltatul po
rumbului intr-un județ situat in 
partea opusă a țării — Clujul ? Așa 
cum s-a mai arătat, aici vegetația 
culturilor a fost mai întîrziată. To
tuși argumentul că porumbul n-ar 
fi ajuns la maturitate, invocat de 
multă vreme de conducătorii unor 
unități agricole din județ, nu mai 
este de actualitate. In această 
toamnă deosebit de frumoasă și 
uscată porumbul s-a copt foarte 
bine. Cea mai bună dovadă în a- 
ceastă privință o constituie faptul 
că, la ora actuală, foarte multe coo
perative agricole au încheiat recol
tatul. Așa sînt cele din Cîmpia 
Turzii, Someșeni, Chinteni, Căpuș 
și multe altele. în 2—3 zile vor în
cheia recoltările un număr mare de 
alte cooperative agricole. Pe județ 
pină la data de 25 octombrie s-au 
recoltat însă numai 23 350 de hec
tare. ' înseamnă că, la data respec
tivă, mai erau in cîmp 12 000 hec
tare cu porumb. Cum se explică 
atunci că această lucrare a întîr
ziat ? Cauzele sînt mai mult de 
ordin subiectiv.

Chiar și acum, cînd forța de 
muncă a fost eliberată de la însă- 
mînț.ări, nu este folosită rațional la 
strînsui porumbului și alte lucrări 
care au mai rămas de efectuat. 
Așa se face că, alături de unități 
care au terminat recoltările, sînt 

; unele care se află abia la început 
sau în cel mai bun caz la jumă
tatea drumului. Și în această si
tuație nu se găsește o unitate-două, 
ci cîteva zeci. In categoria aces-. 
tora se numără cele din Crâiești., 
Lita, Savădisla șl altele. Dar să. nu ——~r 7^7",Knr ***!""* * — *“
ne oprim la acestea, despre care cpu ou au mai rămas de cules de
se afirmă că au condiții mai grele, 
ci la cele din Sic, Căianu, Așchi- 
leul Mare, Borșa, Lujerdiu și mul
te altele, unde porumbul s-a copt 
de mult, unde există suficientă for
ță de muncă. Faptul că în aceste 
unități lucrările sînt întîrziate 
se datorește, în principal, folosirii 
nesatisfăcătoare a mijloacelor me
canice și a forței de muncă.

In raidul nostru ne-am oprit la 
cooperativa agricolă din Plăiești. 
una din unitățile cu putere econo
mică mare. care. în alți ani, executa 
lucrările la timp. Jumătate din po
rumbul cultivat pe cele 500 de hec
tare se află încă în cîmp. Chiar 
acolo unde porumbul a fost cules 
știuleții zăceau grămezi pe cîmp. 
O situație asemănătoare am întîlnit 
și la cooperativa agricolă din Mol
dovenești, unde porumbul nu a fost 
recoltat decît pe jumătate din cele 
250 de hectare. De ce a întîrziat 
aici, recoltatul porumbului ? Pen
tru că aici ca și în alte locuri, pro
blemele organizării muncii sînt ne
glijate. iar cei aleși în conducerea

Este 
se 

asl- 
ne-

tre-

vind fundațiile utilajelor, în valoare 
de peste 15 milioane lei, a venit cu o 
întîrziere de 13 luni față de primul 
termen de predare, prin eforturi 
susținute, constructorul a reușit să 
creeze condiții de punere în funcțiu
ne a fabricii la termenul stabilit prin 
planul de stat"

Ne-am mai notat, din argumenta
țiile constructorului, cauzele nepredă- 
rii la timp a utilităților noii uzine : 
alimentarea cu energie termică a în
tîrziat și continuă să întîrzie. pentru 
că montarea cazanelor (sarcina 
M.I.C.M.) nu se poate executa ; aces-

v

dar ele nu sînt respectate. De pildă, 
utilitățile construcției — cu termen 
de predare între 1—31 august — 
nici pînă în prezent nu au fost ter
minate. Nu avem ce să-i facem con
structorului. Dacă îl acționăm prin 
arbitraj, plătește penalizări, și atît. 
Fondul problemei nu se rezolvă. în 
ce privește asigurarea utilajelor, 
foarte mult ne-am zbătut singuri 
pentru ele ; ministerul ne sprijină 
cum poate. In aceste condiții, la 3i 
decembrie a.c., în mod cert, nu vom 
putea da în funcțiune total fabrica, 
cum prevede planul, ci doar parțial, 
dacă și timpul o să fie frumos"...

Punctul de vedere al constructoru
lui (ing. Ion Botofei, directorul în
treprinderii de construcții-montaj nr. 
6 Craiova) : „Punerea în funcțiune a 
Fabricii de osii și boghiuri din Balș 
este stabilită pentru data de 31 de
cembrie 1969. Deși documentația pri

te cazane nu există încă, uzina 
„Vulcan" lucrează la ele.

Punctul nostru de vedere : Am vi
zitat șantierul ț oamenii mai mult 
stau decît lucrează, nu prea se 
vede mina de gospodar a construc
torului. în justificările sale, după 
cum s-a văzut, constructorul a tă
cut chitic în ce privește nerespec- 
tarea angajamentelor asumate de 
a termina utilitățile și alte lucrări 
la datele prevăzute. Ținînd sea
ma de actuala situație de pe șan
tier, se poate aprecia că constructo
rul nu spune adevărul cînd afirmă 
că termenul de punere în funcțiune 
a fabricii va fi respectat. Din peste 
20 obiecte de lucrări ce trebuiau pre
date potrivit planului, constructorul, 
pînă acum, nu a predat nici unul.

Nici în ce privește acoperirea ne
cesarului de utilaj, lucrurile nu stau 
mai bine. Dacă importurile au fost

rezolvate aproape în totalitate, livră
rile interne de utilaj continuă să 
treneze. Aproape 25 milioane lei uti
laje nu sînt încă asigurate uzinei 
Este vorba, în special, de strunguri
le carusel de la F.M.U.A.B., strungu
rile de șutaj, fabricate de aceeași 
uzină. Curios este faptul că tot de 
M.I.C.M. depind și întreprinderile ce 
asigură utilajul acestei mari inves
tiții a ministerului. In minister exis
tă o direcție generală de dezvoltare 
a ramurii și investiții a cărei com
ponentă este și vechea direcție de 
investiții, unde director era tot ing 
Orbeșteanu. Cum acționează această 
direcție în cazul respectiv ?

— Noi sîntem organ de sinteză, 
tovarășe ; noi ne ocupăm de corela
ții ; de urmărirea operativă a inves
tițiilor ne ocupăm numai dacă res
pectivele capacități ridică probleme 
(ing. Ion Orbeșteanu).

— Balșul nu are probleme ?
— Nu pot să vă spun exact ce se 

întîmplă acolo ; vom merge și noi pe 
șantier. în curînd...

— Anul acesta ați fost vreodată ?
— Nu I Anul trecut am fost, însă, 

de două ori. De urmărirea operati
vă a investiției trebuie să se ocupe 
forul de resort, adică cel de la Arad.

Așa sună răspunsurile unui direc
tor tehnic din minister, care se ocu
pă și răspunde de investiții. în fața 
marilor probleme ale Fabricii de osii 
și boghiuri din Balș, răspunderea se 
pasează, constructorul iși etalează., 
meritele, iar neajunsurile trenează 
Este bine, desigur, că se încearcă pu
nerea în funcțiune parțială a fabri
cii pînă la 31 decembrie a.c., dar 
nu se poate oare mai mult? Convin
gerea noastră — întărită de declara
țiile unor specialiști — este că se 
poate. Producția de vagoane are 
nevoie ca „de aer" de produsele uzi- 

. nei din Balș. Nu este tîrziu ca mi
nisterul de resort, constructorul și 
beneficiarul acestei investiții să-și 
unească eforturile pentru a respecta 
prevederile pianului de stat Pentru 
aceasta, însă, ei trebuie să ia măsuri 
in vederea accelerării ritmului de 
execuție pe șantierele investigate, să 
determine livrarea grabnică a tuturor 
utilajelor tehnologice, să înlăture 
neajunsurile organizatorice — asigu- 
rind, la termen, conectarea noilor ca
pacități ' la circuitul economiei națio
nale.

Uzina mecanică 
din Pașcani la 100 de ani

IAȘI (coresponden
tul „Scînteii"). La Paș
cani a avut loc 
o festivitate consa
crată împlinirii a 
100 de ani de existen
ță a uzinei mecanice 
din localitate. Cu a- 
cest prilej, colectivului 
uzinei i s-a decernat 
Ordinul Muncii clasa 
I, iar unui număr de 
35 muncitori, tehnici
eni și ingineri ordine 
și medalii pentru suc
cese deosebite în mun
că. Au luat parte to
varășul Miu Dobres- 
cu, membru supleant 
al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Co
mitetului județean Iași 
al P.C.R., tovarășul 
Cornel Burada, ad
junct al ministrului

transporturilor, și In
vitați ai uzinelor me
canice din București, 
Ploiești, Brașov, Cluj, 
Iași, Simeria.

Tovarășul Constan
tin Ursuleanu, direc
torul uzinei sărbători
te, a relevat, în cu- 
vintul său, că, în cin
stea centenarului, co
lectivul de aici a reu
șit să îndeplinească 
planul pe 10 luni la 
toți indicatorii, obți- 
nînd totodată peste 
prevederi o producție 
globală în valoare de 
12 milioane lei.

Hotărîrea harnicu
lui colectiv de a con
tinua aceste succese a 
fost concretizată în 
adoptarea unei tele
grame adresate C.C. al 
P.C.R., personal tova

rășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care 
se spune printre al
tele : „Colectivul nos
tru este angajat cu 
toate forțele, cu tot 
entuziasmul și capaci
tatea sa de muncă 
alături de întregul po
por în activitatea no
bilă de transpunere în 
viață a mărețului pro
gram stabilit de Con
gresul al X-lea, ce 
deschide patriei noas
tre socialiste o largă 
perspectivă spre pros
peritate și înflorire 
multilaterală. Pentru 
înfăptuirea acestor o- 
biective colectivul u- 
zinei noastre este ho- 
tărît să-și îndeplineas
că exemplar sarcinile 
ce-i revin din acest 
vast program".

Pentru construcții
9

provizorii
Barăcile metalice demontabi- 

le, produse de întreprinderea 
mecanică „Ceahlăul" din Piatra 
Neamț pot fi utilizate în orica
re loc — în industria petrolu
lui, la foraj, extracție, depozi
tare ; pentru adăpostirea insta
lațiilor mecanice, frigorifice. 
O asemenea baracă întrunește 
și condițiile unei magazii de 
materiale, unelte, scule, putînd 
fi transportată cu ușurință 
dintr-un loc în altul.

Cîteva date utile celor intere
sați : aceste barăci sînt con
cepute și executate pentru a su
porta acțiunea vîntului, ca și a 
zăpezilor. Sînt realizate din 
profile de oțel ambutisate sau 
laminate și din tablă zincată 
ondulată. Protecția contra coro
ziunii este asigurată prin aceea 
că toate suprafețele expuse in
temperiilor sînt vopsite prin 
pulverizare cu un strat de mi- 
niu de plumb și două straturi 
de vopsea gri.
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EDITAREA POEZIEI ESTE
UN A CT DE CUL TURĂ

La prodigioasa emulație artisti
că își aduo contribuția creatori 
din toate generațiile, care prin 
efortul de a releva artistic tot ce 
are mai frumos, mai înălțător omul, 
viața noastră, se străduiesc să facă 
din cuvint purtătorul ideilor, senti
mentelor și aspirațiilor umane. Ală
turi de scriitori impuși conștiinței 
publice, bat la porțile consacrării 
contingente noi. Ei vin cu talentul, vi
goarea și dorința de a spori substan
ța liricii românești. Strădaniile lor 
animă mișcarea literară, îi conferă 
vitalitate, prospețime a viziunii ar
tistice, stimulînd necontenite căutări 
creatoare menite să reflecte în 
re o mai profundă înțelegere 
mii.

Dacă remarcăm contribuția 
ciabilă a tinerilor poeți la îmbogă
țirea șî diversificarea liricii se cere să 
arătăm că în creația lor apar și ine
galități care țin de formarea inte
lectuală, de experiența de viață, de 
conștiința artistică insuficient con- 
sdlidată, de responsabilitatea impli
cată în manifestarea lor artistică. E- 
xigența față de propria creație ma
terializează conștiința critică a poe
tului, capacitatea de a disocia lucid 
valoarea de nonvaloare, autenticul 
de imitație, ceea ce-i permite să nu 
dea cale liberă dincolo de atelierul 
de lucru experiențelor pasagere. In 
ultimă analiză, spiritul critic reflec
tă voința creatorului de a-și privi 
opera în perspectivă și de a veghea 
la destinul ei.

De altfel, istoria literaturii rdmâne 
înregistrează scrupulozitatea, exi- 

. gența unor creatori de geniu în a 
încredința tiparului opera Emi- 
nescu și-a adunat în volum cre
ația tîrziu, și atunci numai la insis
tențele și cu concursul lui Maioresou. 
Abia edițiile postume au demonstrat 
vastitatea poeziei eminesciene, dar 
totodată au evidențiat grija poetului 
pentru a nu da circulației decît ope
re finite. De asemenea, lui Arghezi 
i-au trebuit decenii pentru a-și 
strings în „Cuvinte potrivite" rodul 
unei îndelungate 
to a re.

Deși nu trebuie 
ceastă realitate, 
reclamă o exigență similară deoarece 
unii tineri creatori manifestă de mul
te ori nejustificată grabă în a-și ve
dea volumele tipărite, volume care, 
după cum se poate observa, conțin 
încercări insuficient realizate artistic 
sau aflate sub evidentă înrîurire li- 
vrescă. Or, aceasta determină uni
formizarea creației, subordonînd-b. 
unor tipare ce nu contribuie la afir- 
niarea personalității. .

Astfel, pentru a da doar un exem
plu, am spune că Ileana Roma;>, 
deși se vădește încă de la debut o 
poetă sensibilă la mișcările discre
te ale sufletului omenesc, din care 
țese o broderie delicată de un li
rism meditativ de reală sugestie iar 
cea mai mare parte a poeziilor din 
Nașterea Zeiței 
teratură) atestă 
a încredințat tiparului 
lum inegal, poeta lăsîndu-se uneori 
atrasă de fascinația unor modale 
prestigioase pe care încearcă să le 
convertească, fără a reuși, propriei 
vocații. In poezia „Nașterea Zeiței", 
impulsul creator este aflat pretutin
deni : „în craniul soarelui și al pă- 
mîntului" din care „suge naștere" 
și unde „luna e gravidă de lună 
și de linii drepte", „în craniul pie
trei gravide" unde s-a împlinit naș
terea și acum „ea doarme, acum bea 
lună I li este foame / In craniul foa
mei / Ii este sete / In craniul setei /. 
Sare de pe un țărm pe altul I In cra
niul sinelui. / Ride în craniul oglin
zii / Și se miră... / Aici în craniul 
lumii". Poezia, se poate lesne observa, 
încearcă să imite versul lui Nichita 
Stănescu,, autoarea neizbutind să re
țină decît elemente formale, care, ne
integrate unei viziuni poetice riguros 
consolidate, duc la rezultate con
trare aspirației poetei de a se 
apropia de modelul prestigios ce 
și-1 alege. Poeta dovedește in
suficientă încredere în propriile pu
teri, acceptînd să dea tiparului pro
ducții ce nu și-au găsit patina per
sonalității. Mai mult, cultivă ade
seori imaginea insolită, realizată 
prin asocieri bizare. Cităm cîteva 
x ersuri din același volum : _ „Ecoul 
e ruginit și se rupe", „Tîrziul se 
trezește prea devreme", „O iapă ne- 
chează cu o baltă de nervi".

Alți debutanți recurg pur și simplu 
la calchieri de morfeme. sintagme 
sau răstălmăcesc unele expresii cu
rente din creația unor poeți cunos- 
cuți. Rezultatul este, în acest caz, 
nu apropierea de esența modelului, 
ci parodierea, caricaturizarea neîn
găduită a acestuia.

Și nu numai poezia lui Nichita 
Stănescu, poezie nemarcabilă, cel mai 
adesea se instituie ca model, din par
cate, fals înțeles, fals asimilat. Ală
turi de el și alți poeți contemporani 
exercită o influență vizibilă, care, 
neasimilată creator, duce la anularea 
personalității lirice a multor tineri 
poeți, după cum modalitățile, mo
derniste inventate cu decenii în. 
urmă de curentele avangardiste 
sînt reluate în poezia multor 
debutanțl. Acest? curente, în ceea ce 
au avut cu adevărat pozitiv, 
constituit o noutate 
puns necesităților 
lirismului într-un 
ment, a corespuns

ope- 
a lu

a pre-

activități crea
să absolutizăm a- 
momentul actual

(Editura pentru li- 
calități evidente, 

un vo-

, au 
care a răs- 

de lărgire a 
anumit mo- 

„ ____ ,___ unei anumite
stări ’ de spirit. După ce poezia a 
străbătut un apreciabil drum, ș'-a 
lărgit sau modificat structura] viziu
nea asupra lumii și existentei — a-ți 
clădi creația pe noutățile de acum 
cîteva decenii. reînviindu-Ie cu .neîn
semnate schimbări, marchează. în 
cele mai dese cazuri, gestul neputin
ței estetice

încercînd să iluminăm ceva din a- 
cest „lanț al slăbiciunilor", se obser
vă că el se reduce în cea mai mare 
parte la aspecte tehnice, care țin de 
cultivarea unor „forme de succes", 
cu aparență de noutate și neobișnuit. 
Stridența, versul contorsionat, in- 
cifrarea voită a sensului, (a- 
colo unde există), sau în unele situa
ții simpla însăilare a cuvintelor re
flectă preferințele unor Doeti debu- 
tanți, solicitați nu atît de comuni
carea unor idei, sentimente sau trăiri 
autentice, cît de exprimarea alambi
cată, nesupusă unui conținut.

Adeseori, surprinde tn poezia de-

butanților, tineri abia ieșiți din ado
lescență unii, cultivarea unei poe
zii de atmosferă macabră, în care 
individul trăiește într-un anotimp 
crepuscular. Se intersectează într-o 
neorînduială de sfîrșit de lume sen
zații, amintiri, gesturi disperate, cu
getări pentru a surprinde o ușoară 
stare de melancolie declanșată de o 
banală zi de toamnă. Cităm iarăși 
din poezia Ilenei Roman : „Tot ce ră
mine l E această vreme / cu dini 
morți, risipiți fin sus și in jos / 
Ciini morți care latră / De-a lungul 
ploii I ...Tot ce rămine / E această 
vreme / Cu clini morți care latră / 
Sau ciini morți, sau despărțire / $1 
sfirșit de toamnă". Alteori, in
sistentele încercări de a con-

Maculatură pe seama
editorilor - poate;
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feri viață artistică unor elemente 
complet nepoetice se transiorrnă în- 
tr-un dans somnambulesc. Poezia lui 
Vasile Igna 
Urine albe 
teratură), ni

„Somn"
(Editura

se pare
din volumul 

pentru li- 
a fi o 

ilustrare convingătoare a unor ex- 
aibă viațăperiențe sortite să nu 

lungă. Pentru exemplificare o cităm 
în întregime : „De veghe sub porțile 
curților / stau șobolanii în aștep
tarea nopții. / Numără felul pașilor 
celor ce intră și ies / trintind sau 
inchizînd cu blinclețe / poarta de 
stejar cariat. / Unul, doi n-o să se 
mai întoarcă / ceilalți vor veni 
același zimbet. / pe fața lor de 
măligă alterată. I Si ciți vor 
veni peste

cu 
ma
ma i 

noapte 1 / Și ciți vor 
pleca surizînd ? / Ori ciți n-or călca 
vreodată / dincolo de pragul ce-n- 

.seamnă hotarul ? De veghe sub por
țile curților / stau șobolanii in aș
teptarea nopții. / Un-doi, sairțiie 
poarta ritmic ;, / șub, poartă, în lu- 

: tul afinat / sub pintecele. șobolanilor ! 
se modelează cuiburi calde. / In 
curind vor adormi șobolanii, I sub 
poartă va crește din somnul acesta ) 
o turmă de put". Vasile Igna sc 
exprimă foarte clar, chiar prozaic 
Poezia lui nu solicită nici un elort 
intelectual pentru a se face înțe
leasă. Numai că nu spune aproape 
nimic De altfel, atunci cînd poezia 
coboară în subuman, oricît ar fi de 
explicită, încetează de a mai apar
ține trăirii autentice, ideilor înalte, 
transformîndu-se nu în vis ci în 
coșmar. Nu vrem sâ-i indicăm

poetului din ce surse să-și extragă 
materia lirică, dar nu putem să nu 
ne amintim de „Capriciile" lui Goya 
în care „somnul rațiunii naște 
monștri". Numai că la marele pictor 
spaniol ele reprezentau o atitudine 
critică deliberat însușită pentru a 
carica și blama realitățile timpului 
său. Vasile Igna rămine însă în versul 
său la neputința de a stîrni emoții, 
pierzîndu-se într-un joc ce alterea
ză însăși condiția poeziei.

Creșterea și afirmarea originală a 
tinerilor poeți presupun un lung 
efort de perfecționare artistică, de 
îmbogățire a universului de viață 
și de cunoaștere. George Călinescu 
atrăgea atenția asupra legăturii or
ganice ce se stabilește între vocație 
și efort artistic : „un artist adevă
rat nu se grăbește să-și.expună sau 
să-și publice opera. Sînt scrieri im
perfecte care mai au nevoie de tra
valiu artistic și unele de-a dreptul 
ratate. Nu există artist oricît de 
mare ca să nu fie inegal".

In fața deosebitei productivități 
poetice care lasă să pătrundă în 
circuitul public lucrări de scăzut 
nivel artistic e necesară sporirea 
exigenței tuturor factorilor respon
sabili pentru destinul culturii.

In primul rînd trebuie vizată res
ponsabilitatea editurilor care tipăresc 
cu insuficient discernămint unele cărți 
de poezie, nelucrînd îndeajuns cu 
poeții (mai ales debutanțl) pentru ca 
aceștia să nu apară cu volume inega
le, în care '
atenție să 
torsionate, 
și crispări 
ficiale ale 
se vede — nu a>t știut să învețe cu 
adevărat. în ziarul nostru am subli
niat adesea faptul că editarea volu-' 
melor de poezie constituie un act de 
mare răspundere față de cultura 
noastră, față de cititor, că aceasta 
implică datorii sporite pentru editori, 
chemați să îndrume primii pași ai 
tînărului creator, să îndemne la exi
gență artistică prin însăși calitatea 
și conținutul cărților ce le încredin
țează tiparului, să lupte împotriva 
versului contrafăcut, mimetic, 
personal. Credem că și 
ră se manifestă uneori 
cendență nefolositoare, 
rul unor debuturi 
tive pentru simplul 
alegem la întîmplare 
sînt „barbienii" sau 
O astfel de atitudine critică lasă 
cale liberă versului artificial, ininte
ligibil și chiar elucubrațiilor, lexica
le, încurajează jocul steril al cuvin
telor silite să alerge într-un compli
cat labirint al formelor prin nimic 
novatoare.

Succesul autentic se țese din neîn
cetate căutări creatoare. A-ți valo
rifica talentul la nivelul timpului 
tău nu înseamnă a te rezuma la o 
imitare oarbă ci presupune acordul 
cu realitățile lumii 
care trăiești j acord 
atitudinea creatoare 
a realităților patriei 
nilor tăi. .

alături de poezii demne de 
conviețuiască versurile con- 
încărcate de prețiozități 
inutile, de imitații super- 
unor modele de la care —

• Baltagul : PATRIA
15 ; 13 ; 21.
• Orașul visurilor cadrul
festivalului filmului sovietic) : 
REPUBLICA — 10,30 ; 13 ; 16; 18,30; 
21.
• Mal periculoase ilecît bărbații : 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11.15 ; 13,30 ;
16 ; 18 30 ; . 21, BUCUREȘTI — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Corabia nebunilor : MODERN —
9.30 ; 13 ; .16,30 ; 20, FLAMURA —
9 ; 12,30 ; 16 ; 21.
• Testamentul doctorului Ma
buse -. FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT —
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 : 20,30.
• Atentatul de la Sarajevo : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 30.
• Viridiana : CENTRAL — 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, VOLGA 
— 9,30—15,45 în continuare ; 18,15 ;
20.30.
• 6 iulie : LUMINA — 9.30—16 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
« Lupii albi : FEROVIAR — 9 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Un glonte pentru general : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18, FERENTARI

— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Aventura : UNIREA
18.
• Omul cu ordin de repartiție : '
UNIREA — 20,15. 1
• Omul care valora miliarde : i
LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,13. ' ,
« Angelica și sultanul : GIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 30,30. 1
• Comisarul X șl banda „Trei l 
clini verzi" : COTROCENI — 15,30 ; < 
18.
• Singurătate !n do! : COTRO- '
CENI — 20,30. <
• La nord prin nord-vest : FLO- i
REASCA — 9,39.; 13,30 ; 17 ; 20. ,
• Familia noastră trăsnită : VII
TORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cînd voi fi mort șî livid : <
MIORIȚA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 : (
16 ; 18,15 ; 20.30. .
• Sherlock Holmes : MOȘILOR — ’
15.30 ; 18. <
• Mesteacănul : MOȘILOR — 20,30 l
• Vera Cruz : POPULAR — 15,30 : .
18 ; 20,30. ’
• Tinerețe fără bătrînețe: MUNCA '
— 16 ; 18 ; 20. ,
• Alexandru cel ferlciț : FLACĂ
RA — 15,30 ; 18.
• Bărbați în deplasare : FLA- '
CARA — 20.30. (
• Stelele din Eger : ARTA — . 
9,30—16 în continuare ; 19,30.
• Soarele vagabonzilor: VITAN — •
15,30 ; 18. 1
• Vieți uscate : VITAN — 20,30. .
e Vîrsta ingrată : RAHOVA - 
15,30 ; 18. ' '
• Roșii și albi :.RAHOVA — 20,30 I 
» Omul momentului : CRÎNGĂȘ’ ( 
— 15,30 ; 18 ; 20.15, PROGRESUL - . 
15,30 ; 18.
• Fratele doctorului Homer <
PROGRESUL — 20,30. (
• Căsătorie din interes : COS- î
MOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.

In principiu, lucrurile sînt foarte 
trebuie să slujească producției, să-i _____ ___
cit mai prompt și la un nivel calitativ cit mai înalt, 
iar producția — la rindul ei — are datoria să asimi
leze, să introducă în practică și să generalizeze cît 
mai operativ și corect soluțiile științifice valoroase.

In principiu, totul este clar — dar în practică in
tervin anunriți factori care uneori dereglează armonia 
și eficiența acestui raport. Relatăm. în cele ce urmează.

un caz tipic privind poziția eronată a doi factori, res
pectiv două ministere, care, în loc să colaboreze 
penir/i a asigura finalizarea și fructificarea pe scară 
tot ntai extinsă a unui rezultat util al cercetării, se 
situează pe poziții antagoniste între ele, cînd există 
o unică alternativă — menținerea unor cheltuieli va
lutare ridicate la importuri sau evitarea, prin soluții 
proprii, a 
de mașini

.înibătrîiiirii 
utilaje.

premature a multor tipuri

15,30 ;

im- 
crițica litera- 
cu o cond'es- 
acordînd gi- 
nesemnifica- 

motiv — 
— că aceștia 

,sorescizează“ . 
critică

teatre

Așa cum este cunoscut, pentru pro
ducția industrială problema lubre- 
fianților este deosebit de importan
tă. însemnătatea și stringența aces
teia sporesc continuu,- o dată cu in
troducerea rapidă și pe scară largă 
a tehnicii moderne, care presupune 
regimuri de lucru la mari viteze și 
randamente. Industria noastră a ma
nifestat nevoi sporite în această pri
vință, a căror satisfacere se reali
zează în special pe seama unor im
porturi destul de împovărătoare. De 
cîtăva vreme, însă, întreprinderile 
care solicită pe „fișa de import" u- 
leiuri industriale Vahtra 2 și Vablra 
4, destinate ungerii mașinilor-unelie 
și altor agregate, nu mai obțin a- 
probare 
trolului. 
produse 
competitive cu cele 
G 40-5 și G 95-5 
sînt de acum definitivate de cerceta
re și Înaintate forurilor de produc
ție interesate : Ministerului Petrolu
lui, în calitate de producător, și Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini, ca principal beneficiar.

Pe drept cuvînt, sublinia dr. îng. 
Leontin Cingan, șeful laboratorului 
de organe de mașini de la Institutul 
de cercetări și proiectări pentru mu- 
șini-unelte și agregate din Capitală, 
că „participarea cercetătorilor 
la institutul nostru, Institutul 
prelucrarea țițeiului din Ploiești 
Centrul de mecanica solidelor 
Academiei — deci trei unități 
portante ale rețelei noastre științi
fice — dovedește, cred, că era vorba 
de rezolvarea 
și urgente a
Mașini care'să necesite asemenea u- 
leiuri avem și. vom avea din ce in 
ce mai multe în sectorul producției 
industriale. Iar institutul nostru 

'contribuie la crearea altor și altor

din partea 
Motivul ? 
create în

Ministerului Pe- 
Există asemenea 
țară, pe deplin 
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ale căror rețete

de 
de
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im-

unei cerințe majore 
economiei naționale.

tipuri de asemenea 
in

utilaje, din 
ce mai perfecționate, deci

ce 
, __  mai

sensibile in ceea ce privește calita
tea lubril’icației, pentru satisfacerea 
unor necesități interne sau pentru 
export Importurile la aceste uleiuri, 
și așa destul de costisitoare, ame
nințau — pe de altă parte — sâ 
devină din ce în ce mai masive. 
Sînt numai cîteva din considerente
le care au făcut ca tema respectivă 
să fie inclusă in planul de stat de 
cercetare pe anul trecut, iar odată 
soluționată, să fie programată 
valorificare în acest an".

Cum decurge însă activitatea 
valorificare ?

Să-I ascultăm pe un alt specialist, 
care a participat la efectuarea cer
cetărilor respective : inginerul chi
mist Boris Dimitrov, de la Centrul 
de mecanica solidelor al Acade
miei :

— Respectivele uleiuri nu se mai 
importă, dar nici nu se trece la 
producerea și utilizarea pe scară 
largă a produselor realizate de noi, 
cu toate că experimentările le-au do
vedit eficacitatea, iar nefolosirea lor 
are consecințe nefavorabile pentru 
economia națională : se reduce ran
damentul mașinilor, se micșorează 
precizia și longevitatea în exploata
re a acestora. Potrivit relatărilor 
altor specialiști, direcțiile tehnice 
din ministerele respective, ca și cele 
de aprovizionare și desfacere, se com
plac dacă nu într-o atitudine de ex
pectativă, atunci într-un soi d» 
dispută formală, minoră.

Cui revin sarcinile de lansare pe 
piață a acestor 
cent. Ministerul 
mis 
prospectele cu 
nice ale respectivelor uleiuri și so
licitarea ca, în calitatea sa de be
neficiar, acesta să le multiplice și.

celuilalt

spre
de

noi produse ? Re- 
Petrolului a t.rans- 
minister interesat 
performanțele teh-

in general, să facă popularizarea și 
reclama corespunzătoare. împărtă
șind o părere opusă, potrivit căreia 
producătorului — recte Ministerului 
Petrolului — i-ar reveni această 
sarcină, Ministerul Industriei Cons
trucțiilor de Mașini i-a returnat a- 
ceștuia misiva și... solicitarea. în 
acest timp, însă, soluțiile noilor pro
duse rămin mai departe nefolosite, 
între coperțile dosarelor.

Nu sînt singurele dificultăți pe 
care le-au creat acestor realizări 
cele două ministere. Se știe că, pen
tru lansarea unui nou produs, tre
buie să asiguri, mai întîi, unele con
diții favorabile, in primul rînd in 
ceea ce privește prețul acestuia. Or, 
la Ministerul Petrolului s-a mani
festat, de la bun început, dorința 
de a se obține un beneficiu maxim, 

prețu-

mascat

Emil VASILESCU

tv
18,35
18,40

fenomenale în 
materializat în 
în fața vieții, 
și contempora-

18,00 — Buletin de știri.
18,05

La cinematograful „Republica

aniversare

• Filarmonica Pe stat „George 
Enescu” (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic pentru studen
ții Centrului universitar Bucu
rești — 20,30. In program Wagner, 
Beethoven, Cesar Franck. Diri
jor, Mihai Brediceanu. Solist
Corneliu Gheorghiu.
• Opera Română : Bal 
19,30.
• Teatrul Național ..I. 
giale“ (sala Comedia) :

ORAȘUL VISURILOR

— Misterul din peșteră
Film serial pentru copii 
producție a studiourilor sue
deze.

— Publicitate.
— Din lumea științei. „Darurile

mării".
19,10 — Fantezie și ritm — montaj folcloric.
19,30 — Telelurnalul de seară. Ediție specială. Actualitatea economică.
20,15 — Seară de teatru. „Și soarele are pete" de Leopold Lahola. Tradu

cere de Eugen Targașev. în distribuție : Constantin Tănase, Larisa 
Stase Mureșan, Ion Săsăran, Gh. Lazarovici.

22,05 — Prim plan. Henri Coandă.
22,35 — Telejurnalul de noapte.
22.50 — Varietăți pe peliculă. Cu : Judita Cerovska, Peter Alexander, 

Francisc Lemarque, Marion, Louis Armstrong și Gene Kruppa.
23,00 — închiderea emisiunii.

L. Cara- 
. . Idiotul —

20 ; (sala Studio) : O femeie eu 
bani — 20.
• Teatrul de Comedie : Nicnle — 
20.
^Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Nepotul lui Rameau — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Slintul Mitică Blajinu — 20.
« Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Vijelie în crengile de 
sassafras — 19,30 ; (sala Studio) : 
La ciorba de potroace — 20.
• Teatrul Giulești : Cursa de 
șoareci — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din
Calea Victoriei) : Elefănțelul
curios — 18 ; (sala din str. Aca
demiei) : Căluțul cocoșat — 17
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" t Doamna de la 
Maxim — 19,30.
• Teatrul „Al. Davila" din Pitești 
(în sala Teatrului Mic) : Meșterul 
Manole — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Cafeaua eu 
lapte de adio — 19,30 ; (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Femei 
femei, femei — 19,30.
• Ansamblul de cîntece șl dan
suri „Ciocîrlla" (la Sala Palatu
lui) : Cîntece și dansuri româ
nești. Dirijori : Ionel Budișteanu 
și Constantin Arvinte — 19.30.

umflîndu-se peste măsură prețu
rile de livrare. Mai mulți specia
liști ne-au vorbit despre situația 
paradoxală creată : pe de o parte, 
există cerința reală de a se elimina 
importurile, fiind mai rentabil de 
a produce aceste uleiuri în țară ; pe 
de alta, dacă ținem seama de pre
țurile ce. li s-au fixat, reiese că 
importul ar fi, chipurile, mai renta
bil : o tonă» din uleiurile importate 
cjstînd în jur de 6 000 lei (desigur, 
în valută). în vreme ce can
titatea similară realizată în țară s-ar 
ridica la 9 600 lei. Evident că, în a- 
eest fel, se creează argumente îi» 
plus, pentru amînarea introducerii 
lor în producție de către același mi
nister, care nu poate trece la rea
lizarea industrială fără să existe o 
cerere corespunzătoare de asemenea 
produse.

Prilejul de amînare nu este scăpat 
nici de Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini care, la aseme
nea prețuri de livrare, preferă să 
nu îndemne (sau determine) între
prinderile să ceară asemenea 
uleiuri. Se uzează de o recomanda
re mai veche de a se folosi uleiu
rile obișnuite, ceea ce grevează a- 
supra exploatării în bune condiții 
și a randamentului mașinilor. Sau, 
cum se întimplă, chiar la unele in-, 
trepfinderj s în.. egre.. au. fost experi- 
mentș-tK, c.u bune rezultate uleiu
rile românești' (âe pildă, Fabrica Se 
mașini-unelte și agregate), se tră
iește. probabil, încă din stocurile re
alizate în trecut, prin umflarea exa
gerată a cererilor din import. Există 
și unele întreprinderi, cum sînt Com
binatul siderurgic de la Galați sau 
Uzina constructoare de mașini din 
Reșița, care au precizat, cantitățile de, 
uleiuri dorite. Totuși, numărul lor 
este relativ redus.

Credem că se impune o colaborare 
mai susținută a celor două ministe
re, în scopul popularizării, produce
rii și utilizării cît mai grabnice a 
acestor rezultate prețioase ale cer
cetării proprii. într-o astfel de si
tuație, nu poate exista decît un 
singur punct de vedere, acela al 
intereselor economiei naționale.

situația

Teodor CAZACI»

Teatrul

Filmul care rulează azi. In cadrul Festivalului filmului sovietic, no 
infâfi.șeazâ întîmplâri din primii ani ai revoluției. Regia : Suhrat Ab
basov. în rolurile principale : Vova Vorobei, Vova Kudenkov, Nata
lia Arinbasarova, Sahftar Nabiev.

Țăndărică" 
la a 20-a

Am asistat deunăzi la 
foarte interesantă oră de 
clasă într-o școală dintr-un 
sat făgărășan. E vorba de 
școala generală din comuna 
Recea, județul Brașov.

Aparent, lecția s-a des
fășurat după modelul cla
sic : elevi în bănci, profe
sorul la catedră, manuale, 
caiete, creioane și cretă 
folosite, desene, planșe, fo
tografii, mînuite cu price
pere. Acel „ceva" neobiș
nuit și interesant a apărut 
însă în momentul în care 
profesorul, apăsînd pe un 
buton, a făcut să coboare 
ușor storurile la ferestre, 
apoi să se aprindă lumina 
și, apăsînd iarăși pe un bu
ton, a determinat apariția 
—pe tabla pe care înainte 
cu cîteva minute a făcut o 
schemă — a unei proiecții 
reprezentînd o planșă colo
rată cu detalii ale obiectu
lui aflat în discuție. O nouă 
apăsare pe buton și pe ta
bla alăturată apare o altă 
proiecție, cu altă ipostază a 
obiectului ce se studiază. 
Elevii îl privesc, îl descriu, 
îl analizează, profesorul 
subliniază cu cretă colorată 
pe tablă, peste imaginea 
proiectată, amănunte sem
nificative. Imaginile se 
sting, discuțiile din clasă 
continuă, apoi iar se aprind 
completînd cu noi și noi 
fațete noțiunea, tema sau 
problema ce se predă. în 
final, pentru fixarea cunoș
tințelor, după o nouă apă
sare pe buton, un mic film 
pe tablă, în fața elevilor, 
prezintă obiectul studiat 
într-o anumită ambianță, 
integrat în viața din care 
a fost desprins pentru ana
liză.

Totul s-a desfășurat fără 
un aparat de proiecție fixat 
în spatele clasei care să 
bîzîie în timpul orei, fără

să se stingă lumina, deci 
cu posibilitatea luării de 
notițe, fără a pierde timp 
din oră cu schimbarea cli
șeelor în aparate. O lecție 
condensată, într-un pro
fund spirit modern.

Ideea creării unui labo
rator pentru .optimizarea 
învățămîntului cu un sistem

dacă el, copilul, n-a vă
zut-o niciodată ? E posibil 

.să simtă întreaga încărcă
tură emoțională a unei po
vestiri sadoveniene, poezii 
argheziene, sculpturi a lui 
Brânc’iși sau dramă a lui 
G.M, Zamfirescu fără o 
ilustrare artistică corespun
zătoare ? E posibil să înve-

le-eorane translucide 
cranul obișnuit, s-au 
instalațiile sistemului 
retroproiecție din camera 
obscură, s-au racordat toa
te aparatele : diascoape, a- 
parate de proiecție, mag
netofon, picup, difuzoare, 
oglinda refractantă, stația 
de amplificare etc. Catedra

și e- 
făcut 

de
aj laboratorului — un as» 
de muncă cu adevărat ne
întreruptă. Fără exagerare, 
părinții elevilor, entuzias
mați și receptivi la noul 
imaginat de dascălii școlii, 
au lucrat în „trei schim
buri", corespunzător mese
riei fiecăruia (zidar, elec
trician, tîmplar ș.a.) după

I

0 INIȚIATIVĂ MERITORIE LA ȘCOALA OIN RECEA FĂGĂRAȘULUI

complex de mijloace audio
vizuale l-a preocupat pe 
profesorul David Pîrvules
cu, directorul școlii din 
comuna Recea, de prin 1964, 
c-înd a construit primul a- 
parat de proiecție cu came
ră obscură. A pornit de la 
necesitatea ca moderniza
rea învățămîntului în con
ținut să fie însoțită de o 
modernizare corespunzătoa
re a mijloacelor de preda
re, însușire și fixare a cu
noștințelor. E oare posibil 
să înțeleagă exact un elev 
din ciclul întîi ce e marea 
numai din descrierea, ori cit 

de plastică, a învățătorului,

te perfect o limbă străină 
fără a-și verifica pronunția? 
Nu. Profesorul Pîrvulescu 
a imaginat și realizat un 
astfel de laborator — clasă 
în care mînuirea aparate
lor ce facilitează vizionarea 
și audiția materialului ilus
trativ să se facă automat, 
în minimum de timp, pe 
lumină și fără a distrage 
atenția elevilor de la su
biectul lecției.

Așa a luat naștere „com
plexul" didactic automat 
de la Recea.

în toamna anului 1968 a 
început lucrul, s-au .spart 
pereții, s-au montat table-

arată azi ca un veritabil 
pupitru de comandă cu bu
toane, comutatoare, prize, 
becuri avertizoare și in
scripții. Alături — magneto
fonul, picupul și ecranul de 

. pupitru prin care (în curînd) 
profesorul va putea lucra 
la catedră o schiță o nota
ție. un exercițiu simplu, ce 
se vor proiecta simultan pe 
ecranul de deasupra sa, el 
rămînînd cu fața spre clasă.

Anul școlar 1968—69 a în
semnat pentru directorul 
David Pîrvulescu, pentru 
colectivul didactic al șco- . 
Iii și comitetul de părinți 
— toți pasionați realizatori

sau înainte de serviciul ce-1 
au în fabricile Făgărașu
lui. Iar Inspectoratul școlar 
județean și comitetul exe
cutiv al consiliului popular 
comunal' au încurajat și 
sprijinit materializarea in
teresantei idei.

Creatorul acestui labora
tor este un tînăr profesor 
— nu de fizică, cum v-ați fi 
închipuit, ci de științe na
turale — care a predat de 
la începutul carierei numai 
la țară, care a construit 
nenumărate aparate pînă 
acum și care a fondat pri
mul cerc de automatică cu 
elevi de la țară în județul

Brașov. Cei 23 de elevi din 
cercul amintit de la Recea 
știu practic cum se constru
iește un cronoprogramator 
(el le anunță zilnic recrea
țiile și alte acțiuni dinainte 
stabilite), cum arată 
„culise" 
carcaselor 
torului de mijloace audio
vizuale. Datorită lui, elevii 
școlii generale din Recea 
studiază literatura și geo
grafia, științele naturii și 
istoria, limbile străine și 
desenul cu cele mai evo
luate metode pedagogice. 
Ei beneficiază din plin de 
condițiile create, azi în pa
tria noastră pentru perfec
ționarea . și modernizarea 
învățămîntului în scopul 
pregătirii generației viitoa
re la nivelul exigențelor 
contemporane impuse de 
făurirea unei societăți mo
derne

Merită felicitări și toată 
considerația noastră profe- 
sorul-director de la Recea, 
care studiază, cercetează și 
construiește într-o școală la 
țară, pentru copiii săteni
lor, lucruri pentru care-1 
pot invidia 
din tnarile 
Rezultatele 
școala din 
o dată mai 
constituie un teren 
bit de propice 
cadrelor didactice, 
triei pedagogice și inițiati
velor puse în slujba perfec
ționării procesului instruc- 
tiv-educativ, oferă mari sa
tisfacții cînd muncești cu 
pasiune, onorîndu-ți nobila 
misiune de slujitor al șco
lii, de educator al tinere
lor generații.

în 
și în interiorul 
creierul labora-

toți colegii săi 
centre urbane, 

dobîndite la 
Recea arată 

mult că satul 
deose- 

afirmării 
măies-

Prof. Marilena ROTARU 
din Comisia de învâțâmînf 
a Comitetului județean de 
partid Brașov

„Țăndărică" a împlinit 20 de an!. 
Pentru a sărbători această aniversa
re, Teatrul de marionete și păpuși, 
care poartă numele năstrușnicului 
personaj, organizează, între 27 oc
tombrie și 2 noiembrie, o săptămînă 
jubiliară, în cadrul conferinței de 
presă, care a marcat deschiderea a- 
cestei săptămîni, directoarea teatru
lui, artista emerită Margareta Nicu- 
lescu, și Radu Valter, secretarul li
terar al teatrului, au vorbit despre 
activitatea instituției în cele două de
cenii de cînd a fost semnat actul său 
de naștere ca teatru de stat. Prezen
ța — după cum s-a arătat — a 3 mi
lioane de spectatori la cele aproape 
10 000 de spectacole pe care le-a sus
ținut în această perioadă ilustrează 
împlinirea mesajului încredințat, 
buna orientare a repertoriului, ma
turitatea artistică a colectivului său.

Marcînd acest 
lui. „Țăndărică", 
r.ii jubiliare, la 
vitați de peste 
serie de manifestări ce se vor desfă
șura în cele două săli ale teatrului — 
din Calea Victoriei și str. Academiei. 
Au fost selectate, în acest scop, cele 
maj izbutite spectacole cu piese ro
mânești și străine. După „Papuciada" 
de Camil Petrescu, prezentată luni 
după-amiază, vor putea fi vizionate 
în aceasta săptămînă : „Elefănțelul 
curios" de Nina Cassian, după Kip
ling, „Cartea cu Apolodor" de Gellu 
Naum, „Micul prinț" de Letiția Gît- 
ză, după A. de Saint-Exupery, „Ilea
na Sînzîiana" de Al. Popovici și Vi- 
niciu Gafița, „Tigrișorul Petre" de 
Hanna Januszewska, „Cele trei ne
veste ale lui Don Cristobal" de Va
lentin Silvestru, după Federico Gar
cia Lorca. Vor mai avea loc dezba
teri, la care au fost invitați oameni 
de teatru, cadre didactice, edu
catoare, cu temele „Teatrul da 
păpuși și copilul" și „Relația din
tre teatrul de păpuși și publicul a- 
dult", precum și o întîlnire cu pio
nieri spectatori. Săptămînă se va în
cheia cu o adunare festivă.

eveniment din viața 
programul săptămî- 

care participă și in- 
hotare, cuprinde o

(Agerpres*
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VIZITA INALȚILOR OASPEȚI OLANDEZI
Dineu oferit de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer

Toastul președintelui
Consiliului de Miniștri 

al României

Toastul președintelui
Consiliului de Miniștri

al Olandei
După ce și-a exprimat deosebita 

satisfacție de a saluta încă o dată, 
în numele guvernului român, pe 
primul ministru al Olandei, pe mi
nistrul afacerilor externe și pe cei
lalți oaspeți olandezi, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a spus :

Permiteți-mi, vă rog, să-mi ex
prim în același timp satisfacția de 
a vă revedea — de această dată în 
capitala țării noastre — și de a pu
tea astfel continua interesantul și 
fructuosul schimb de păreri pe 
care l-am început în anul 1967 în 
Olanda, cînd am avut onoarea să 
fim oaspeții dumneavoastră. Vă 
mărturisesc că păstrăm amintiri 
excelente despre această vizită, 
despre nivelul înalt al dezvoltării 
industriale, realizările științei și 
culturii din țara dumneavoastră, 
despre lupta dîrză — simbolică aș 
putea spune — a poporului Olan
dei pentru a smulge apelor mării 
și a pune în valoare noi terenuri.

Simțămintele de stimă și priete
nie nutrite de poporul român față 
de poporul olandez nu sînt de dată 
recentă, ele au cîștigat în bogăție 
și profunzime pe măsura dezvoltă
rii multilaterale a relațiilor dintre 
țările noastre, pe măsura întăririi 
convingerii în vocația noastră co
mună de pace și colaborare în Eu
ropa și în lume.

îmi exprim speranța că, deși 
scurtă, șederea dumneavoastră în 
țara noastră vă va da posibilitatea 
să vă convingeți personal de reali
zările obținute de poporul român, 
de' preocupările noastre actuale 
orientate către construcția unei so
cietăți moderne, în care cetățenii să 
se poată bucura de binefacerile li
bertății și progresului.

Poporul român știe bine că nu-și 
poate realiza pe deplin aspirațiile 
decît dacă va participa activ la 
circuitul valorilor materiale și spi
rituale, a cărui forță motrice este 
colaborarea strînsă cu celelalte po
poare și națiuni. După cum este 
îndeobște cunoscut, cooperarea a 
devenit unul dintre comandamen
tele majore ale zilelor noastre, con
secință logică a revoluției tehnico- 
industriale contemporane, a ritmu
lui ei exploziv și în continuă creș
tere, a marilor descoperiri și cre
ații : ale geniului uman, a potenția
lului sporit de care dispune pro
ducția de bunuri materiale. Este 
imperios necesar ca uriașele posi
bilități pe care le are astăzi ome
nirea să fie canalizate și dirijate 
astfel încît să servească omului, 
progresului și păcii. Considerăm 
că acest nobil țel nu poate fi 
realizat decît prin colaborarea tu
turor popoarelor, a tuturor state
lor.

Firește, condiția sine qua non a 
dezvoltării unor relații fructuoase 
de colaborare o constituie așezarea 
acestora pe temelia solidă a prin
cipiilor unanim recunoscute ale 
dreptului internațional: respecta
rea suveranității și a independen
ței naționale, a egalității în drep
turi, neamestecul în treburile in
terne și avantajul reciproc. Nu
mai astfel poate fi asigurat po
poarelor dreptul sacru de a-și de
cide singure soarta, în deplină li
bertate.

Valabilitatea acestor principii de 
aplicație universală trebuie să-și 
găsească confirmarea deplină în 
raporturile dintre statele europene. 
Nu putem uita că istoria continen
tului nostru, leagăn al civilizației 
moderne, cu un aport remarcabil 
la îmbogățirea tezaurului de va
lori materiale și spirituale ale o- 
menirii, cuprinde și numeroase pa
gini dureroase.

In ultimul timp, sîntem martorii 
unei intensificări încurajatoare a 
relațiilor și contactelor între sta
tele europene, ceea ce demonstrea
ză că deosebirile de regimuri poli
tice și sisteme sociale nu consti
tuie și nu trebuie să constituie 
o piedică de netrecut în calea cola
borării pe continent.

Fiind o țară socialistă, România 
pune în centrul politicii sale ex
terne relațiile de prietenie și cola
borare cu statele socialiste, dezvol- 
tîndu-și în același timp, pe toate

ȘTIRI CULTURALE
In legătură cu apropiata sărbă

toare națională a Turciei, 29 Octom
brie — Ziua proclamării republicii — 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat 
luni, la Casa de cultură din str. M. 
Eminescu, c seară culturală dedica
tă acestei aniversări.

La manifestare au luat parte func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, Comitetul. de Stat 
pentru Cultură și Artă. I.R.R.C.S., 
oameni de cultură și artă, ziariști, 
un numeros public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Kămuran Giirun. ambasadorul Tur
ciei la București, membri ai ambasa
dei și alți membri ai corpului, di
plomatic.

Cu prilejul deschiderii Festivalului 
filmului sovietic, la cinematograful 
„Republica" din Cluj a avut loc luni 
un spectacol de gală, in cadnil că-^ 
ruia a fost prezentată producția „Să 
trăim pînă luni distinsă cu Marele 
premiu al Festivalului internațional 
de la Moscova 1969. La spectacol au 
participat Aurel Duca, prim-secretar 
al comitetului județean de partid, 
președintele consiliului popular ju
dețean, Remus Bucșa, primarul mu
nicipiului, reprezentanți ai A.R.L.U.S., 
oameni de cultură și artă, scriitori. 

planurile, relațiile cu celelalte 
state, într-un sens dinamic și con
structiv. Toate acestea ne îndreptă
țesc convingerea că există condiții 
obiective pentru a se putea realiza 
progrese și în ceea ce privește edi
ficarea securității europene.

Accelerarea acestui proces com
plex, care va presupune o succesi
une de contacte și întîlniri atît pe 
plan bilateral, cit și multilateral, 
este posibilă, după părerea noastră, 
în măsura în care toate statele — 
mari sau mici — vor da dovadă 
de realism, de înțelepciune și de 
spirit de răspundere față de viitorul 
Europei. Numai contribuția activă 
a tuturor statelor în toate fazele 
procesului de realizare a securității 
europene va permite găsirea unor 
soluții care să asigure pacea și în
țelegerea în Europa și, implicit, 
dezvoltarea liberă și plenară a na
țiunilor continentului nostru, con
form aspirațiilor lor.

Desigur, există și numeroase alte 
probleme importante care frămîntă 
popoarele lumii. Aș aminti numai 
de problemele dezarmării, ale dez
voltării economice, faptul că în di
ferite regiuni ale globului persistă 
încă focare de încordare și con
flict, pe care le-am dori stinse cît 
mai curînd posibil. Nu mă voi opri 
asupra lor, punctul de vedere ro
mânesc fiind expus cu claritate, în 
multiple împrejurări. îmi exprim 
doar speranța că oamenii de stat 
vor găsi curajul și înțelepciunea 
necesară pentru a le rezolva în 
spiritul echității și al înțelegerii; 
spre binele păcii și al progresului 
umanității.

Faptul că marilor puteri le re
vine o bună parte din responsabili
tate pentru pacea și securitatea 
internațională nu este de natură să 
diminueze cu nimic rolul și posibili
tățile țărilor mici și mijlocii de a-și 
aduce o contribuție proprie la 
îmbunătățirea climatului inter
național. Statele mici și mij
locii, prin inițiativele și acțiu
nile lor, inclusiv pe plan regional, 
pot contribui la găsirea unor solu
ții constructive, care să faciliteze 
eliminarea crizelor și a factorilor 
de tensiune, rezolvarea probleme
lor internaționale care preocupă 
omenireq: Prin înseși' situația )Pd 
care o au, prin caracterul și di
mensiunile potențialului lor, țările 
mici și mijlocii trebuie să se în
țeleagă pentru a putea, trăi ; ele 
se manifestă firesc ca promotori ai 
soluțiilor negociate și ai colaboră
rii. Viața arată că o dată cu dez
voltarea raporturilor între state, cu 
creșterea importanței întîlnirilor și 
tratativelor ca mijloc de identifi
care a formulelor de acomodare, 
țările mici și mijlocii sînt sortite să 
joace în lume un rol tot mai im
portant.

Sînt fericit să constat că Româ
nia și Olanda, răspunzînd acestui 
imperativ nobil, au participat îm
preună cu alte state la mai multe 
acțiuni și inițiative, atît în cadrul 
O.N.U., cît și pe plan regional eu
ropean, pentru promovarea: bunelor 
relații între, state, indiferent de sis
temul lor social-politic.

Sîntem bucuroși să putem con
stata și cu acest prilej că dezvol
tarea raporturilor româno-olandeze 
în toate domeniile ne oferă motive 
de satisfacție.

Sînt încredințat că discuțiile 
noastre ne vor permite să găsim 
noi căi și mijloace pentru a valo
rifica mai larg posibilitățile care 
există în vederea adîncirii și diver
sificării colaborării noastre bilate
rale, înlesnind totodată un schimb 
util de păreri asupra principalelor 
probleme internaționale de interes 
comun.

în încheiere, președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a toastat în sănătatea 
Maiestății Sale regina Iuliana, în 
sănătatea primului ministru, a mi
nistrului de externe și a celorlalți 
oaspeți olandezi, pentru prosperita
tea poporului olandez, pentru dez
voltarea armonioasă și ascendentă 
a relațiilor dintre Olanda și Ro
mânia, pentru pace și colaborare 
între toate popoarele lumii.

ziariști. Au fost prezenți membrii de
legației de cineaști sovietici care ne 
vizitează țara cu acest prilej. Înain
te de spectacol au rostit scurte cu- 
vlntări Romeo Ghircoiașiu, președin
tele comitetului județean pentru cul
tură și artă, și regizorul Stanislav 
Rostoțki.

In programul festivalului sini in
cluse și alte pelicule valoroase ale ci
nematografiei sovietice, ca „Frații Ka
ramazov", „Sezon mort", „Orașul vi
surilor" și altele.

Filmul „Baltagul" — coproducție 
româno-it.aliană, realizată de studioul 
cinematografic „București" și IDI- 
Cinematografica-Roma, in adaptarea 
și regia lui Mircea Mureșan, după 
cunoscutul roman sadovenian cu a- 
celași nume, a fost prezentat luni 
seara in premieră la cinematograful 
„Patria" din Capitală.

In completare a fost prezentat în 
premieră filmul de scurt-metraj „Pe 
Arieș", in scenariul și regia lui Da
vid Reu, producție a studioului cine
matografic „Al. Sahia".

Înainte de spectacol, regizorul Geo 
Saizescu a prezentat publicului reali
zatori ai filmului.

Spectacolul s-a bucurai de suc
ces.

(Agerpres) 

Exprimînd mulțumiri guvernului 
român pentru invitația de a vizita 
România, președintele Consiliului 
de Miniștri al Olandei, Piet S. de 
Jong, a spus: Sînt deosebit de 
mulțumit pentru faptul că mi s-a 
acordat posibilitatea de a veni și 
cunoaște frumoasa dv. țară, atît de 
bogată în tradiții, despre care co
legul meu, dl. Luns, și alți membri 
ai cabinetului care au vizitat Ro
mânia în ultimii ani vorbesc în
totdeauna cu atîta admirație.

Este o plăcere, domnule pre
ședinte, de a putea reînnoi întîlni- 
rea cu dv. personal. Vă pot asigura 
că noi toți păstrăm amintiri foarte 
plăcute din vizita pe care ați fă
cut-o în Olanda cu doi ani în urmă.

Schimburile de vizite între mulți 
dintre miniștrii noștri și membri ai 
parlamentului și alte întîlniri la 
nivel înalt care au avut loc de cînd 
dl. Luns a făcut prima vizită în 
România, în ianuarie 1967, ilustrea
ză cît de mult s-au întărit în ulti
mii ani legăturile între România și 
Olanda.

Prin prezența noastră aici ca 
oaspeți ai dv. sperăm să imprimăm 
un avînt înnoitor eforturilor noas
tre sincere de întărire a contacte
lor bilaterale. Este continuarea lo
gică a unei politici planificate cu 
atenție. Cred că este just ca țări ca 
ale noastre să acorde o importanță 
deosebită întăririi legăturilor din
tre ele. Acestea sînt o condiție 
prealabilă pentru succesul efortu
rilor noastre de a slăbi încordarea 
și de a stabili relații cu adevărat 
bune între țările Europei. îmbună
tățirea continuă a relațiilor dintre 
națiunile continentului nostru nu 
poate' să nu contribuie la pacea și 
securitatea internațională.

Guvernele noastre pot, sînt si
gur, să fie cu adevărat satisfăcute 
că dezvoltarea pe mai departe 
a relațiilor olandezo-române nu 
este stînjenită de grave probleme 
bilaterale. Adevărat, anumite do
rințe vor rămîne neîndeplinite, 
însă, după părerea mea, putem 
considera aceasta ca o situație 
complet normală și sănătoasă. E- 
sențialul este că au fost obținute 
rezultate substanțiale în aproape 
fiecare, secțpr al relațițlorjioastre.

' Am înivfedfere, printre 'altele, pro
gramul de schimburi elaborat la 
începutul acestui an pentru înde
plinirea prevederilor acordului 
cultural încheiat între cele două 
țări. Acordul de lucru, semnat re
cent de miniștrii noștri ai agri
culturii, deschide o serie de po
sibilități pentru cooperare în sec
torul agricol.

în sectoarele economic și al co
merțului, acordurile privind pro
movarea cooperării economice, in
dustriale și tehnice și a transpor
tului internațional rutier, acordul 
veterinar dintre România și O- 
landa, toate acestea sînt exemple 
ale dorinței comune de a lărgi și 
dezvolta cooperarea noastră.

Vremurile în care trăim ne pun 
în față probleme care sînt într-o 
continuă creștere atît din punct 
de vedere al numărului cît și al 
complexității lor și care cer o 
consultare internațională și mai 
intensă. Guvernul olandez este 
interesat să cunoască ideile și ex
periența României. De aceea, noi 
așteptăm cu nerăbdare convorbirea 
oficială pe care o vom avea mîine 
cu dv., domnule președinte, și cu

A crescut, pe solul de înghețuri nă
prasnice al Siberiei, cu viteza unei 
plante tropicale. Poartă un nume pe 
care nu-1 veți găsi în nici un 
manual de botanică : se cheamă 
Akademgorodok și este, la drept 
vorbind, U" oraș. Deși istoria 
lui nu măsoară mai mult de 
un deceniu, deși vîrsta medie a celor 
40 000 de locuitori ai lui nu depă
șește 33 de ani. acest simbolic „co
pac al cunoașterii" a prins rădăcini 
adinei in roca dură de pe malul 
Obiului, la marginea dinspre miază
noapte a Novosibirskului.

Ce reprezintă astăzi, la un de
ceniu de la întemeiere faimosul Aka
demgorodok ? O imagine globală a 
potențialului științific acumulat aici 
ne-a fost oferită de Rudolf Ianovski, 
prim-secretar al comitetului raional 
de partid, doctor în științe filozofice :

— Nu întotdeauna cifrele pot su
gera la modul cel mai edificator o 
realitate de ordin funciarmente spi
ritual — ne spune interlocutorul nos
tru. Dar pentru că trăim o epocă 
definită, printre altele, prin „mate
matizare" mă văd, prin forța lu
crurilor. obligat să încep cu cifre. 
Acum unspre'zece ani. în vastele re
giuni de dincolo de Urali se afla un 
singur membru corespondent al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. în pre
zent, în rîndurile populației orașului 
nostru veți întîlni 23 de academi
cieni și nu mai puțin de 53 de mem
bri corespondenți: S-at putea afirma 
pe bună dreptate - adăugă zîmbind 
conducătorul acestei puternice si 
prestigioase organizații de partid — 
că la, noi se găsește ce) mai mare 
număr de academicieni pe kilometrul 
pătrat de, teritoriu din întreaga 
Uniune. Sovietică

— în ce direcție sînt orientate. în 
principal investigațiile oamenilor de 
știintă de aici ?

— S-ar putea spune, fără teamă 
de exagerare, că nu există efectiv 
nici un tărîm al cunoașterii care 
să nu fie abordat de savanții noștri. 
Să începem, bunăoară cu fizica. Nu
mai în acest domeniu avem cinci 
institute care studiază probleme din
tre cele mai esențiale ale structurii 
intime a materiei amintesc, în pri
mul rînd, institutul de fizică nu
cleară, condus de academicianul 

delegația dv., precum și schimbul 
de vederi cu președintele Consi
liului de Stat al României.

Vom explora fiecare canal des
chis nouă în eforturile de a rea
liza o relaxare a tensiunii și o co
operare constructivă între țările 
Europei de est și de vest. Guver
nul meu consideră grupul celor 
zece, ai cărui membri sînt atît 
România cît și Olanda, cel mai 
bun forum de discutare a acestor 
probleme. Deoarece grupul este 
în întregime neoficial și, de a- 
ceea, neobligatoriu, acesta prile
juiește un schimb de informații a- 
supra căilor care ar putea să ducă 
la o îmbunătățire generală a re
lațiilor dintre Est și Vest. I

Firește, guvernul Olandei recu
noaște că grupul celor zece nu 
are posibilitatea să rezolve 
singur problemele fundamentale 
care au separat Estul de Vest 
în decursul atîtor ani și care 
constituie esența securității europe
ne. De aceea, este necesară coope
rarea dintre marile puteri. Cu toa
te acestea, noi sîntem de părere că 
opiniile țărilor mai mici au de a- 
semenea greutate. In etapa actuală 
considerăm că sarcina noastră 
principală constă în îmbunătățirea 
climatului general, la care putem 
să ne aducem o contribuție.

Domnule președinte, în timpul 
convorbirilor noastre, multe din 
chestiunile de importanță actuală 
vor fi trecute în revistă. Desigur, 
situația din Europa va fi una din
tre ele și vom acorda atenție spe
cială stadiului actual al relațiilor 
dintre țările din estul și vestul 
Europei. Fără îndoială, vom 
avea un schimb de vederi asu
pra variatelor aspecte ale unei po
sibile conferințe în problemele 
securității, un subiect care recla
mă in momentul de față multă 
atenție și acest lucru este de în
țeles, atît în țările Europei de 
est cît și în cele ale Europei de 
vest. Fără să anticipez discuțiile 
noastre oficiale, aș dori să reamin
tesc opinia noastră conform că
reia pregătirea meticuloasă con
stituie o condiție prealabilă pentru 
succesul ... conferinței. „Guverpul 
Olandei,' ca și alte guverne, -este 
de părere că o conferință în proA 
blemele securității, al cărei re
zultat n-ar fi favorabil datorită 
unei insuficiente pregătiri, ar avea 
numai un efect negativ și ar pu
tea, probabil, să înrăutățească cli
matul politic internațional, in loc 
să-l îmbunătățească.

De aceea, noi considerăm con
tactele de acest fel, domnule 
președinte, ca avînd o importanță 
sporită, deoarece ele pot permite 
o mai bună înțelegere a multor 
probleme și, posibil, ne vor ajuta 
să elaborăm un punct de vedere 
comun. Aici am in vedere, de ase
menea, chestiunile controlului 
înarmării și ale dezarmării, un 
domeniu de importanță supremă, 
în care cele două țări ale noastre, 
ambele membre ale Comitetului 
pentru dezarmare, joacă un rol 
activ.

în încheiere, președintele Consi
liului de Miniștri al Olandei, Piet 
S. de Jong, a toastat în sănătatea 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, pentru prosperitatea 
și bunăstarea poporului român.

SDB

Budker. colectiv cunoscut de-acum 
în lumea științei mondiale pentru lu
crările sale, realizate cu acceleratori 
de o construcție inedită. în dome
niul plasmei ; mai menționez institu
tul de cinetică și combustie, institu
tul de termofizică. cel de semicon
ductor! și, ,1a urmă, dai nu cel din 
urmă" institutul de geologie si geo
fizică, condus de academicianul An
drei Trofimuk. ale cărui lucrări pen
tru întocmirea hărții geologice a Si
beriei pentru determinarea struc
turilor de adîncime ale rocilor au 
permis. printr° altele, descoperirea

unor mari zăcăminte de petrol si 
gaze - nu numai în Siberia, ci și în 
Bașchiria. Tn domeniul științelor 
chimice, cercetările sînt concentrate 
în patru institute (as vrea să subli
niez că numai Moscova ne întrece 
ca număr de chimiști ocupați în cer
cetare) . institutul de cataliză, de 
sub conducerea academicianului Bo
reskov. cele de chimie organică și 
neorganică, avînd în frunte, respec
tiv, pe academicienii Voroșțov și 
Nikolaev, și institutul de materii 
prime minerale Printre realizările 
chimiștilor noștri merită mențio
nată, îndeosebi, obținerea unor ma
terii extrapure. printre care aur 
cu o puritate de 99,9999 la șută, care 
a stîrnit uimirea specialiștilor de 
peste hotare. O contribuție de 
seamă la dezvoltarea științei aduc 
și institutele cu profil mecanic : cel 
de mecanică teoretică și aplicată și. 
mai ales, cel de hidrodinamică. în 
fruntea căruia se află unul dintre 
entuziaștii întemeietori ai Akadem- 
gorodokului, academicianul Lavren
tiev. Tot pe acest tărîm se situează 
și institutul de mine, care elabo-

PRIMIRE

LA MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

Luni dimineața, președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a 
primit pe Yoshio Doomori, vicepre
ședinte al Grupului parlamentar de 
prietenie Japonia-România.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au par

Decorări Ea Consiliul de Stat
La Consiliul de Stat a avut loc 

luni la amiază solemnitatea înmînă- 
rii unor ordine și medalii cu prile
jul celei de-a 25-a aniversări a Edi
turii politice.

Distincțiile au fost înmînate de to
varășul Manea Mănescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au participat tova
rășii Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Stătescu, 
secretar al Consiliului de Stat, Pom- 
piliu Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
Bujor Sion, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

După înmînarea ordinelor și meda
liilor, tovarășul Manea Mănescu, în 
numele președintelui Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a

întoarcerea de 
a delegației

Luni seara s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Budapesta, dele
gația Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, condusă de tova
rășul Florian Dănălache, președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
care a participat la lucrările celui 
de-al VU-lea Congres sindical mon
dial.

La sosire, pe aeroportul Băneasa. 
delegația a fost întîmpinată de to
varășul Constantin Drăgan, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., de secretari ai Consiliu
lui Central al U.G.S.R. și activiști 
ai sindicatelor.

Cronica zilei
OMBMOBMBiSBnM

Luni seara’ ® sosit în Capitală tova
rășul' Intre Părdi, președintele Ofi
ciului Național de Planificare al Re
publicii Populare Ungare, care, la in
vitația tovarășului Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, va face o vizită în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării și dc alte persoane oficiale.

Au fost de față Jozsef Vince, am
basadorul R. P Ungare la București, 
și membri ai ambasadei.

★
Ambasadorul Republicii Populare 

Bulgaria la București, Spas Nicolov 
Gospodov, a oferit luni seara un 
cocteil prilejuit de prezența în țara 
noastră a delegației de oameni de 
știință bulgari condusă de acad. Pan- 
telei Zarev, prim-vicepreședinte al 
Academiei bulgare de științe, care a 
participat la festivitățile dedicate a- 
niversării centenarului Academiei 
bulgare de științe.

Au participat acad. Miron Nicoles- 
cu, președintele Academiei, prof, 
univ. Miron Constantinescu ministrul 
învățămîntului. funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, a- 
cademicieni și alți oameni de știin
ță, rectori ai uno: instituții de în- 
vățămînt superior din Capitală, con
ducători ai unor instituții cultural- 
științifice bucureștene.

Au fost prezenți membri ai corpu
lui diplomatic.

rează, în strînsă legătură cu cele
lalte organisme de cercetări, noi me
tode de explorare și exploatare a 
avuțiilor din adîncul scoarței te
restre. (Printre cele mai spectacu
loase se numără sfărîmarea rocilor 
cu ajutorul unui plasmotron, me
todă în elaborarea căreia „minerii" 
au fost ajutati de colegii lor de la 
institutul de mecanică teoretică și 
aplicată și de cei de la institutul de 
fizică nucleară). De altminteri, con
centrarea unui atît de mare număr 
de unităti științifice pe un teritoriu 
limitat permite realizarea mai lesni-

Insemnări de călătorie 

din U.R.S.S.

cioasă a unuia dintre cele mai de 
seamă imperative ale științei con
temporane — investigarea zonelor 
„de graniță" ale cunoașterii, crearea 
unor noi ramuri științifice situate 
tocmai la aceste fertile interfe
rențe.

— Primele cuvinte pe care le-ați 
rostit ș-au referit la „malematiza- 
rea" specifică tuturor domeniilor ști
inței moderne. Nu ne-ați vorbit însă 
nimic încă despre investigațiile ma
tematice...

— Un „lapsus’ premeditat — zîmbi 
din nou tovarășul Ianovski — de
oarece cu matematica începe și se 
sfîrșește orice în acest complex sis
tem care se numește Akademgoro
dok. Avem unul dintre cele mai pu
ternice institute de matematică din

ticipat Aurel Vijoli, președintele 
Grupului parlamentar pentru relații
le de prietenie România-Japonia. și 
prof. Stanciu Stoian.

A fost de față Toshio Mitsudo, 
ambasadorul Japoniei la București.

(Agerpres)

felicitat călduros pe cei decorați 
pentru înaltele distincții primite, re- 
levînd contribuția adusă de Editura 
politică la propagarea învățăturii 
marxist-leniniste în țara noastră, la 
răspîndirea politicii Partidului Co
munist Român, la opera de con
struire a socialismului.

Din partea celor decorați a luat 
cuvîntul tovarășul Walter Roman, 
director general al editurii, care 
a mulțumit pentru înalta cinste 
pe care o reprezintă acordarea aces
tor distincții, asigurînd totodată 
conducerea de partid și de stat, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu perso
nal, că lucrătorii editurii vor munci 
și de acum înainte cu puteri înzeci
te pentru a fi la înălțimea mărețelor 
sarcini trasate de partid.

(Agerpres)

la Budapesta
U. G. S. R.
A fost prezent ambasadorul R. P. 

Ungare la București, Jozsef Vince.
★

La plecarea din Budapesta, delega
ția a fost condusă de Vas Vitek Mi
klos, vicepreședinte' al Consiliului 
Central al Sindicatelor din Ungaria, 
Timmer Jozsef. secretar al Consiliu
lui Central al Sindicatelor din Un
garia. și de alte persoane oficiale.

A fost de față Ion Avram. însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Ro
mâniei la Budapesta.

(Agerpres)

Vicepreședintele Camerei de Co
merț Exterior a Republicii Demo
crate Germane, Franz Fillinger, care, 
la invitația Camerei de Comerț a Re
publicii Socialiste România, a făcut o 
vizită în țara noastră, a părăsit luni 
dimineața Capitala

★
La invitația Consiliului de admi

nistrație al Băncii Naționale a Re
publicii Socialiste România, luni sea
ra a sosit în Capitală președintele 
Băncii Reglementelor Internaționale 
din Basel, dr. J. Zijlstra, președin
tele Băncii Centrale a. Olandei, îm
preună cu soția.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de gu
vernatorul Băncii Naționale a Re
publicii Socialiste România, acad. Va- 
sile Malinschi, de membri ai Con
siliului de administrație al Băncii Na
ționale.

★
Luni dimineața a sosit în Capita

lă o delegație de specialiști din Uni
unea Sovietică, în frunte cu A. A. 
Moraviov. vicepreședinte a) Comite
tului de tehnică pentru agricultură 
al R.S.F.S Ruse, care va vizita mari 
complexe și combinate zootehnice 
din țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de Pe
tru Moldo van, adjunct al ministru
lui agriculturii și silviculturii, pre
cum și de membri ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București,

(Agerpres)

Intreaga Uniune Sovietică, renu
mit și dincolo de hotarele ei, insti
tut în cadrul căruia se înaintează 
aproape pe toate drumurile, adesea 
abrupte, ale cercetării matematice 
contemporane și care se bucură de 
conducerea unui matematician de 
talia academicianului Serghei So
bolev, numărînd în rîndurile cerce
tătorilor săi asemenea figuri impor
tante ale matematicii moderne ca 
Hristianovici, Kantorovici, Alexan
drov, Bițadze. Amintesc că în Aka
demgorodok funcționează și un mare 
centru de calcul electronic, care s-a

desprins acum doi ani din institutul 
de matematică, devenind unitate ști
ințifică de sine stătătoare, la care 
recurg toate institutele orașului pen
tru efectuarea tot mai complicatelor 
calcule pe care le presupune cerce
tarea modernă pe orice tărîm. Căci 
nu uităm nici o clipă cele spuse de 
Marx cu privire la faptul că gradul 
de precizie al oricărei științe se mă
soară cu gradul de integrare a ma
tematicii în structura ei intimă...

...Interesanta și cuprinzătoarea 
convorbire cu primul secretar al co
mitetului raional de partid ne-a ser
vit ca un edificator preambul la 
peregrinările ulterioare prin cîteva 
institute ale Akademgorodokului.

La institutul de matematică — am 
început cu el parcă simbolic, spre a 
confirma sensul celor subliniate de 
tovarășul Ianovski — ne-a întîmpi
nat un autentic areopag de somi
tăți științifice. în cea mai mare parte 
oameni tineri, dar care au și izbutit 
să-și făurească un nume în știința 
sovietică : directorul adjunct al in
stitutului, profesorul dr. Anatolii 
Klîșta, apoi profesorul dr. Boris 

Consfătuire 
a miniștrilor de externe 
ai statelor socialiste 
semnatare ale Apelului 

de la Budapesta
Guvernele statelor socialiste sem

natare ale Apelului de la Budapesta 
— Republica Populară Bulgaria, Re
publica Socialistă Cehoslovacă, Re
publica Democrată Germană, Repu
blica Populară Polonă, Republica 
Socialistă România, Republica Popu
lară Ungară, Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste — au convenit să 
organizeze ia Praga, la 30 octombrie 
1969, o consfătuire a miniștrilor a- 
facerilor externe, pentru examinarea 
unor probleme legate de pregătirea 
conferinței general-europene.

Sosirea unei delegații 
guvernamentale 

economice 
a R. D. Vietnam

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală, venind de la Varșovia, o de
legație guvernamentală economică a 
Republicii Democrate Vietnam, con
dusă de Le Thanh Nghi, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce munceso 
din Vietnam, vicepremier al guver
nului R. D Vietnam.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Mihai Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și de alte per
soane oficiale.

Au fost de față Hoang Tu, ambasa
dorul R. D. Vietnam, și Nguyen Duc 
Van, ambasadorul Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud la București, 
Srecum și Jaromir Ocheduszko, am- 
asadorul R. P. Polone. (Agerpres)

Vizitele delegației 
de activiști 

ai P.C.U.S.
In continuarea vizitei pe care o 

întreprinde în țara noastră, delega
ția de activiști ai P.C.U.S., condusă 
de P K, Șizov, membru supleant al 
C.C. al P.C.U.S., șeful Secției indus
trie ușoară și alimentară a C.C. .aL 
P.C.U.S., a avut convorbiri la comi
tetele județeng Argeș și Sibiu ale 
P C.R.. și la Comitetul municipal 
Cluj al P.C.R.

In județele Argeș, Sibiu, Cluj, Vîl- 
cea și Mureș, membrii delegației de 
activiști ai P.C.U.S. au vizitat între
prinderi ale industriei ușoare și ali
mentare.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

29, 30 și 31 octombrie. In țară: 
vremea se menține în general fru
moasă. Cerul va fl variabil, mal 
mult senin. Ploi slabe izolate se 
vor semnala în nord-estul țării, 
la începutul intervalului. Vînt 
slab pină la potrivit, predominînd 
din sectorul vestic. Temperatura 
în creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 2 și 10 grade, iar 
maximele între 14 și 22 de grade. 
Ceață locală. In București : vre
mea se menține în general fru
moasă, cu cerul variabil, mal 
mult senin. Vînt slab pînă la po
trivit din sectorul vestic. Tem
peratura în creștere ușoară. Ceață 
slabă dimineața.

■■Miinn'iwwiiuiiimi mu niiiiiii|i»iuiiuii iiiiBiiiiiuii 

Trahtenbrod, șeful sectorului de 
teoria automatelor, dr. Valerii Ko- 
pîtov. unul din cei mai talentati — 
în pofida celor 30 de ani ai săi — 
specialiști în algebră și. totodată, se
cretar științific al institutului, dr. 
Vitalii Lvov, șeful laboratorului de 
automatizarea cercetărilor științifice, 
Iurii Zavialov, șeful laboratorului de 
fizică matematică, dr. Nikolai Za- 
goruiko. șeful laboratorului de re
cunoaștere a formelor, renumit mai 
ales prin recentele sale cercetări 
menite să lărgească sfera de apli
care a metodelor matematice în do
meniul investigațiilor sociologice.

...Despre una dintre cele mai inte
resante și mai semnificative iniția
tive ale Akademgorodokului am a- 
flat întîia oară la institutul de geo
logie și geofizică. Aici ni s-a relatat 
despre o nouă și originală metodă 
de înfăptuire a unei cit mai strînse 
legături între teorie și practică : pe 
lîngă fiecare institut de cercetări 
(menționăm că institutele aparțin 
toate Academiei de Științe a U.R.S.S., 
respectiv filialei sale siberiene!), mi
nisterele economice și alte organisme 
statale de specialitate au creat așa- 
numite „birouri de construcție", u- 
nele dintre ele adevărate institute 
de proiectare de sine stătătoare, care 
traduc în realitatea practicii indus
triale ideile teoretice elaborate de 
savanți. E vorba însă nu numai de 
proiectele propriu-zise ci si de crea
rea prototipurilor, nu o dată chiar 
de realizarea unor autentice stații- 
pilot menite să asigure transpune
rea cît mai fidelă în practică a noi
lor descoperiri.

...Pe înserat am părăsit Akadem- 
gorodokul Paralelipipedul ultramo
dern de sticlă mată al „Casei oame
nilor de știință" seînteia fosforescent. 
La eleganta cafenea „Integral" (aici 
toate localurile poartă, ca o amprentă 
de ușoară autoironie, denumiri legate 
de pasiunile majore ale locuitorilor 
orașului) tineri veseli își petreceau 
seara în ritmurile trepidante ale dan
sului. Puteam să pariez că unul din 
doi era doctor în științe.

Victor BIRLADEANU



viața internațională
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LA LUXEMBURGPuternic cutremur

treacă la fixarea de noi prețuri la 
toate produsele agrare. Așa cum 
s-au exprimat unii observatori, cei 
„șase" vor trebui ca în domeniul 
agrar să ia totul de la început.

din ce- 
ale Pie- 
mărfurile

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN7 7

© PREMISE PENTRU 0 SOLUȚIE NEGOCIATĂ
• CALM RELATIV ÎN PRINCIPALELE ORAȘE ALE 

ȚĂRII
Deși situația din Liban este de

parte de a fi revenit la normal (in
cidentele de duminică de la Tripoli 
s-au soldat cu 7 morți), agențiile de 
presă relevă faptul că intensa activi
tate diplomatică desfășurată în ulti
mele zile la Beirut și în capitalele 
unor țări arabe pare să fi deschis 
calea spre o soluție negociată a con
flictului dintre armata libaneză și gru
purile de comando palestiniene.

Libanul a cerut în mod oficial pre
ședintelui Republicii Arabe Unite, Ga
mal Abdel Nasser, să medieze în con
flictul intervenit între autoritățile li
baneze și forțele de guerilă palesti
niene, scrie ziarul „Al Ahram", citat 
de agenția M.E.N. Așa cum a anunțat 
agenția MEN, la această reuniune ce 
se va deschide curînd vor participa 
șefii armatei libaneze și ai grupurilor 
de comando palestiniene. Vor fi dis
cutate o serie de probleme complexe 
de a căror soluționare depinde în 
mare măsură normalizarea situației 
din Liban. Rezultatele acestor con
vorbiri, subliniază ziarul libanez in
dependent „Al Nahar", vor fi po
zitive numai în cazul în care se va 
ajunge la un acord care să garan
teze interesele majore ale părților in
teresate. în ceea ce privește Libanul, 
interesele sale, remarcă ziarul citat, 
sînt bine cunoscute, ele. derivînd din 
necesitatea înscrierii oricăror acțiuni 
în limitele inviolabile . ale suverani
tății.

Agenția France Presse relevă la 
rîndul ei importanța apropiatelor con
tacte din capitala R.A.U. „Negocieri-

le care încearcă reglementarea crizei 
libaneze par acum serios angajate". 
A.F.P. adaugă că R.A.U. a informat 
oficial secretariatul Ligii arabe că a- 
probă convocarea consiliului Ligii 
pentru discutarea problemelor legate 
de criza libaneză. Cererea de con
vocare a acestui organism a fost pre
zentată de Libia și Sudan.

în timp ce ideea tratativelor 
tre părțile aflate în conflict în 
ban pare să se concretizeze, 
cordarea din această țară se 
nuează. Pe întreg teritoriul Libanului 
situația este calmă și nici un inci
dent n-a mai fost semnalat 
mele 12 ore, se menționează 
comunicat al Ministerului de 
din Liban citat de agenția 
Presse. La Beirut, capitala țării, 
reînceput traficul 
poli domnește, de asemenea, liniștea.

în ulti- 
într-un 
Interne 
France 

a 
cotidian. La Tri- Bolivia — Manifestație pe străzile capitalei, La Paz, în sprijinul hotărîrii 

guvernului de a naționaliza societatea-petrolieră „Gulf Oii"

PEKIN 27 (Agerpres). — Delegația 
de partid și guvernamentală a R. D. 
Vietnam, condusă de Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din Viet
nam, președintele Consiliului de Mi
niștri, care a făcut o vizită de prietenie 
în China, a părăsit această țară, ple- 
cînd spre patrie.

TANZANIA

Tentativă de lovitură
de stat dejucată

PATRU DIN AUTORII ACȚIU
NII AU FOST EXECUTAȚI 

PRIN ÎMPUȘCARE

DAR-ES-SALAAM 27 (Agerpres). 
— în Tanzania a fost dejucată o ten
tativă de lovitură de stat, a declarat 
președintele Julius Nyerere la o re
uniune a conducerii partidului de 
guvernămînt. Persoanele implicate în 
această acțiune, precizează o decla
rație guvernamentală dată publici
tății la Dar-es-Salaam, au fost ares
tate în urmă cu două săptămîni șl 
deferite justiției. Organizatorii ten
tativei de lovitură de stat urmăreau 
să atragă de partea lor forțele ar
mate ale Tanzaniei pentru a răstur
na guvernul președintelui Nyerere 
Printre persoanele arestate se află 
fostul vicepreședinte al Zanzibaru- 
lui înainte de proclamarea indepen
denței insulei. Abdulla Kassim I-lan- 
gâ, fostul secretar general al Uniunii 
naționale a muncitorilor, Michael 
Kamalizu, alte personalități politice, 
ofițeri. Acțiunea inițiatorilor lovitu
rii de stat nu s-a bucurat de nici 
un sprijin, se subliniară în declara
ția guvernamentală.

Din Zanzibar corespondentul agen
ției U.P.I. relatează că patru dintre 
autorii acestei acțiuni au fost exe
cutați luni dimineața prin împușcare 
în piața publică. Alte zece persoane 
au fost condamnate la închisoare pe 
diferite termene. Printre cei execu
tați, menționează agenția citată, s-ar 
afla Abdulla Kassim Hanga și Mi
chael Kamalizu.

® O ® B B B

JAPONIA

de pămînt 
la Bania luka

A-
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CII ASUPRA PREȚURILOR AGRARE

„Ziua internațională a luptei

împotriva războiului"
TOKIO 27. — Corespondentul 

Agerpres, Florea Țuiu, transmite : 
„Ziua internațională a luptei îm
potriva războiului" s-a desfășurat 
în Japonia sub semnul cererilor 
insistente de anulare a tratatului 
de securitate japono-american și de 
retrocedare imediată și necondițio
nată a Okinawei.

La demonstrațiile de săpțămîna 
trecută au participat aproape 200 
de partide și organizații de masă, 
printre care Partidul comunist, 
Partidul socialist. Consiliul general 
al sindicatelor „Sohyo". Federația 
sindicatelor independente, „Chu- 
ritsu Roren". Federația fermierilor 
din Japonia. Prin amploarea lor, 
aceste acțiuni s-au dovedit a fi 
cele mai mari, începînd din 1960, 
cînd a fost revizuit tratatul de 
securitate japono-american. In fața 
valului de manifestații, autoritățile

au mobilizat peste 25 000 de poli
țiști în principalele puncte ale ca
pitalei, care au intervenit cu bru
talitate, operînd 1 220 de arestări. 
Cu prilejul „Zilei internaționale de 
luptă împotriva războiului" munci
torii aparținînd unui număr de 490 
de federații sindicale au declarat 
numeroase greve. Mitinguri și de
monstrații ale forțelor progresiste 
au avut loc nu numai în capitală, 
ci și în întreaga țară, la ele luînd 
parte peste 800 000 de persoane. Un 
mare miting a avut loc și la Naha, 
capitala Insulei Okinawa.

Semnalul de luptă împotriva tra
tatului de securitate dintre S.U.A. 
și Japonia, de solidaritate cu po
porul vietnamez; pentru retroceda
rea urgentă a Okinawei, s-ă făcut 
astfel auzit în întreg arhipelagul 
nipon.

© 
ÎN

SUVERANUL IRANULUI
VIZITA Lfl PAVILIONUL

ROMÂNIEI

TEHERAN 27 (Agerpres) — 
Șahinșahul Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr a vizitat pavilionul 
României organizat la cel de-al 
doilea Tîrg internațional „Asia 
1969" de la Teheran. Suveranul 
Iranului a fost însoțit de primul 
ministru Amir Abbas Hoveida. pre
ședintele Senatului Sharif Emami, 
președintele Medjilisului, A. Riazi, 
președintele Companiei naționale 
iraniene de petrol, M. Eghbaî. și de 
membri ai guvernului.

Șahinșahul Iranului a fost întîm- 
pinat de Pavel Silard, ambasado
rul Republicii 
la Teheran.

BELGRAD 27 (Agerpres).
genția Taniug anunță că duminică, în 
zona orașului Bania Luka, s-a pro
dus un puternic cutremur de pămînt, 
care la epicentru a avut intensitatea 
de gradul 8. Nu a putut fi stabilit 
încă numărul morților și răniților, dar 
se apreciază că este considerabil. Nu
meroase locuințe și unele întreprin
deri industriale au fost distruse sau 
avariate. Alimentarea orașului cu cu
rent electric și apă a fost întreruptă 
din cauza avariilor la liniile de înaltă 
tensiune și la rețeaua de canalizare.

Președintele Skupștihei Federale, 
Milentie Popovici, și președintele Ve- 
cei Executive Federale, Mitia Ribicici, 
au sosit la Bania Luka pentru a exa
mina măsurile ce urmează a fi luate 
în vederea 
cutremurului 
sinistrate.

Cutremure
(gradul 3, 5) s-au înregistrat și la Za
greb, Slavonski Brod, Doboi, Zenița, 
Djakovi, Maribor, Saraievo și în alte 
localități

Luni dimineața, în orașul Bania 
Luka a fost înregistrat un nou cutre
mur de pămînt.

BRUXELLES 27 (Agerpres). — 
După reevaluarea mărcii vest- 
germane, piața agricolă a Comu
nității Economice Europene se află 
în fața unor noi dificultăți. Reeva
luarea antrenează în special o scă
dere a veniturilor agricultorilor 
vest-germani. Cauza constă în 
aceea că din 1952 principalele 
prețuri agrare sînt fixate în uni
tăți de calcul avînd la bază dola
rul, ceea ce face ca, atunci cînd 
cursul mărcii se ridică, agricultorii 
vest-germani să obțină în moneda 
țării lor prețuri mai mici. Pe de 
altă parte, exportatorii 
lelalte state membre 
ței comune pot vinde 
lor pe piața vest-germană la pre- 

. țuri mai avantajoase,, concurînd 
astfel în mod direct produsele 
vest-germane. Experții de pe lingă 
Comisia Pieței comune apreciază 
că, deocamdată, nu se mai poate 
vorbi despre „Europa verde", adică 
despre o piață unică a produselor 
agrare în C.E.E.

După devalorizarea francului 
francez din luna august, calcularea 
prețurilor agricole, avînd la bază 
dolarul, nu. a mai fost posibilă. 
De aceea, Consiliul ministerial a 
hotărît atunci o izolare temporară 
a pieței agrare franceze de C.E.E.

Problema fixării de aici încolo 
de noi prețuri se dovedește foar
te complicată. Unii, în special 
cercurile economice vest-germane, 
preconizează o ridicare a „dolaru
lui verde", ceea ce ar determina o 
compensare a pierderilor din veni
turile agricultorilor vest-germani, 
dar care ar antrena în celelalte țări 
ale Pieței comune o creștere, a 
prețurilor. Există și posibilitatea 
ca reprezentanții Pieței comune să

COMUNITARA
EXTRAORDINARĂ

LUXEMBURG. — Miniștrii finan
țelor și agriculturii clin țările mem
bre ale C.E.E. s-au întrunit luni la 
Luxemburg, în cadrul unei sesiuni 
extraordinare, pentru a analiza con
secințele devalorizării mărcii vest- 
germane asupra pieței comune agri
cole și a adopta hotărîrile corespun
zătoare. Reprezentanții „celor șase" 
au încercat să găsească o soluție care 
să permită politicii agricole comuni
tare să supraviețuiască hotărîrii 
luate de cabinetul de la Bonn. Pri
mul lor obiectiv, subliniază ziarul 
„Le Monde", a fost să evite o reîn
toarcere Ia fragmentarea pieței agri
cole comunitare.

Agenția Reuter subliniază că prin
cipala controversă s-a purtat asupra 
problemei compensării pierderilor 
provocate fermierilor vest-germani 
în urma reevaluării mărcii. Guver
nul Germaniei Federale consideră că 
Fondul agricol al C.E.E. (format 
din „cotizațiile" țărilor membre) tre
buie să suporte în întregime aceste 

■ compensații. Dimpotrivă, . reprefatl- 
tanții celorlalți parteneri apreciază 
că R. F. a Germaniei trebuie să su
porte compensațiile, dacă nu chiar 
în întregime, cel puțin în cea mai 
mare parte.

Socialiste România

v-
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electoratului centrist care

înlăturării consecințelor 
și ajutorarea populației

care 
începe ne- 
a declarat 
va supune 
a produc-

de la Yvelines 
redresării stîngii
observatorii con- 
înfrîngerea lui

„Avertis- 
și poate.

de mai mică intensitate

au dat nașterecauzele care 
incident.

generale ale politicii bugetare a gu
vernului pentru anul viitor.

clar co nu vor putea re
ia tăcere pe rebeli prin

Semnificația scrutinului 
din circumscripția 

Yvelines
PARIS 27 — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmite : 
Secretarul general al Partidului So
cialist Unificat, Michel Rocard, care 
a fost sprijinit de toate forțele de 
stînga, a ciștigat duminică mandatul 
de deputat in circumscripția Yveli
nes, din apropiere de Paris. El l-a 
înfrînt în al doilea tur de scrutin pe 
candidatul actualei majorități guver
namentale. fo=tul premier Maurice 
Couve de Murville. Candidatul stîn- 
gii a întrunit 53.8 la sută din voturi, 
față de 46,2 la sută ce i-au revenit 
adversarului său.

Succesul secretarului general al 
P.S.U. și eșecul fostului prim-minis- 
tru constituie în ochii tuturor obser
vatorilor politici un eveniment de 
un indiscutabil răsunet 
rnent pentru majoritate.

renaștere pentru opoziție" — 'astfel 
apreciază, de pildă, „Le Fi
garo" rezultatul celui de-al doilea 
tur de scrutin de la Yvelines. Un ' 
punct de vedere similar a exprimat 
și Francois Mitterrand, fostul candi
dat unic al stîngii în alegerile pre
zidențiale din 1965, care a apreciat 
rezultatul votului 
ca „un semnal al 
franceze".

Pe de altă parte, 
stată faptul că 
Couve de Murville se datorează într-o 
oarecare măsură și atitudinii unei 
părți a 
a refuzat să urmeze apelurile lansate 
de miniștrii centriști de a da votul 
fostului premier. Acest fenomen 
riscă să creeze anumite probleme în 
sînul majorității, din care face parte 
acum și Centrul Democratic.

CE SE

® CONFERINȚĂ DE PRESĂ R SECRETARULUI DE STAT ĂL 
S.U.Ă.

WASHINGTON 27 (Agerpres). - 
Secretarul de stat al S.U.A., William 
Rogers, a ținut o conferință de presă 
consacrată apropiatelor convorbiri 
americano-sovietice de la' Helsinki 
privind examinarea unor probleme 
legate de viitoarele tratative dintre 
cele două țări în problema limitării 
armamentelor nucleare. Rogers a 
subliniat că aceste convorbiri ar pu
tea duce la „cele mai importante ne
gocieri pe care S.U.A. le-au dus 
vreodată". Secretarul de stat ame
rican a arătat că atît atitudinea 
S.U.A. cît și cea a U.R.S.S. la aceste 
negocieri este „serioasă și realistă".

Cele două țări, a afirmat Rogers, 
sînt conștiente de inutilitatea de a 
se cheltui în continuare sume foarte 
mari în domeniul armamentelor nu
cleare strategice pentru ca peste

cîțiva ani situația să fie aceeași In 
domeniul raportului de forțe dintre 
ele. Subliniind că desfășurarea ne
gocierilor nu depinde de evoluția si
tuației internaționale, el a declarat 
că aceste tratative ar trebui să in
fluențeze atmosfera relațiilor dintre 
state.

Referindu-se la chestiunile 
vor fi abordate cînd vor 
gocierile de fond, Rogers 
că delegația americană 
discuțiilor o suspendare
ției de rachete cu focoase multiple 
și o limitare a armamentelor nu
cleare strategice defensive și ofen
sive. El nu a exclus nici posibilitatea 
abordării unor chestiuni cum ar fi 
încheierea tratatului pentru denu- 
clearizarea fundului mării și pentru 
limitarea armamentelor chimice și 
biologice.

Majoritatea greviștilor bnta- 
n’ci din sectorul minier au re
luat luni lucrul, dar mișcarea 
grevistă se extinde în sectorul 
industriei de automobile și al 
transporturilor publice. In mine, 
rezistența greviștilor se anunță 
a fi încă puternică în comitatul 
Yorkshire și in țara Galilor. 
Lucrul a fost oprit complet la 
Uzinele „Vauxhall", iar firmele 
„Rootes" și ,.Lucas" sînt serios 
afectate de stagnarea producției. 
Tn fotografie : o manifestație a 
greviștilor londonezi.

agențiile de presă transmit:
pentru prima oară la alegeri, nu vor 
avea nici un deputat în noul Parla
ment. Ele și-au desfășurat campania 
în condițiile unor restricții severe și 
persecuții de tot felul și, în cele mai 
multe cazuri, nici nu au putut lua 
contact cu alegătorii.

Colaborarea dintre U.R.S.S. și Franța nu est0 numai de 
ordin economic, ci în același timp politic, a relevat într-o declarație făcută 
presei la sosirea sa la Paris, după vizita făcută în Uniunea Sovietică, ministrul 
economiei și finanțelor al Franței, Valery Giscard d’Estaing, Există perspectiva 
ca Franța să devină în viitorii trei ani primul furnizor al Uniunii Sovietice — 
a adăugat ministrul francez. El a subliniat că în baza colaborării dintre cele 
două țări, o rachetă sovietică va depune în 1970 pe Lună un laser francez. 
Ministrul economiei și finanțelor al Franței a arătat, totodată, că U.R.S.S. va 
achiziționa din Franța tuburi de oțel de mari dimensiuni pentru transportul 
gazelor din Siberia și se va construi în comun o uzină de camioane, a cărei 
producție va fi valorificată pe terțe piețe.

gația economică guvernamentală a 
R. D. Vietnam, condusă de Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor de muncesc 
clin Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Vietnam. 
La încheierea tratativelor au fost sem
nate un protocol și un acord privind 
colaborarea economică și tehnico-știin- 
țifică și a fost înființată 
polono-vietnameză care se 
de aceste probleme.

o comisie 
va ocupa

Alegerile din Portugalia 
nu au rezervat nici o surpriză : parti
dul de guvemămînt Uniunea Națio
nală a obținut toate cele 130 de locuri 
în Adunarea Națională. Grupările de 
opoziție, cărora li s-a permis — prin- 
tr-o manevră mai mult sau mai puțin 
subtilă a guvernului — să participe

Ministrul industriei și ui 
comerțului exterior al Japo
niei, Ohira Masayoshi, și-a încheiat 
vizita în R. S. Cehoslovacă, anunță 
C.T.K. într-o declarație făcută înainte 
de plecare, oaspetele a relevat că există 
perspective favorabile pentru dezvol
tarea legăturilor economice dintre Ja
ponia și Cehoslovacia.

—
La Veneția s-a desfășurat Fes

tivalul internațional al teatru
lui pentru copii La ediția din 
acest an au luat parte colective 
artistice din Franța, Iugoslavia, 
România și Italia.

Teatrul „Ion Creangă" din 
București a interpretat basme
le „Regele cerb" de Carlo Go- 
zzi, în regla lui N. Al. Toscani, 
și „Cocoșelul neascultător" de 
Ion Lucian. Spectacolele — în
deosebi „Cocoșelul neascultă
tor", interpretat în întregime în 
limba italiană — au stîrnit en
tuziasmul tinerilor spectatori. 
Raffaele Lavagna, directorul 
Teatrului de copii din Roma, a 
spus : „Cocoșelul neascultător" 
este cel mai bun spectacol pen
tru copii pe care l-am văzut 
vreodată Vă invităm să-l pre
zentați, neapărat, și la Roma".

Zolton Komocsin, membru 
al Biroului Politic, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, a avut convor
biri cu conducători ai Partidului Co
munist Italian, în zilele de 24 și 25 
octombrie. în timpul întîlnirii cu se
cretarul general al P.C.I., Luigi Lon
go, și cu membri ai direcțiunii P.C.I. 
au fost examinate — după cum anunță 
ziarul „Unită" — probleme privind 
mișcarea comunistă și muncitorească 
internațională și unitatea de acțiune a 
tuturor forțelor antiimperialiste.

Cea de-a XlX-a 
rinfă Pugwash în 
științei și relațiilor internaționale, a 
avut loc la Soci între 22 și 27 octom
brie. Din tara noastră a participat o 
delegație formată din prof. univ. Cor
nel Penescu, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste Româ
nia, secretar general al Asociației Oa
menilor de Știință din România, și 
prof. univ. Ciprian Foiaș, de la Uni
versitatea București.

Confe-
problemele PREMIUL NOBEL

PENTRU ECONOMIE

La Varșovia au luat 
tratativele dintre delegația economică 
guvernamentală a R. P. Polone, con
dusă de Piotr Jaroszewicz, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, și dele-

Sesiunea de toamnă a 
Parlamentului austriac s a 
deschis cu prezentarea proiectului de 
buget pe anul 1970. Stefan Koren, mi
nistrul austriac de finanțe, a trecut 
în revistă evoluția economică a Aus
triei pe anul 1969 și a schițat liniile

Academia de Științe 
a Suediei a atribuit 
Premiul Nobel pentru 
economie, profesorilor: 
Regnar Frisch (Nor
vegia) și Jan Tinbergen 
(Olanda).

Profesorul Jan Tinber
gen s-a născut în anul 
1903. Din 1933 el este 
profesor de științe e- 
conomice la Școala su
perioară de științe e- 
conomice din Rotter-

Intre 1936 și
Jan Tinbergen a

dam. 
1938 
deținut funcția de con
silier economic pe lin
gă Societatea Națiuni
lor. în perioada anilor 
1945—1955 a fost di
rector al Oficiului cen
tra! de planificare din 
Olanda.

Profesorul Regnar 
Frisch s-a născut în 
anul 1895. El a fost

unul din inițiatorii so
cietății econometrice. 
El a condus timp de 
mai mulți ani Institu
tul de științe social- 
economice din Oslo, 
sub conducerea căruia 
au fost întreprinse nu
meroase cercetări teo
retice asupra procese
lor dinamice, teoriei 
producției și planifică
rii economice.

Bateriile de coastă spa
niole au deschis tocul asu
pra pachebotului britanic 
„Uganda", trâgînd 18 obuze în 
direcția vasului în momentul cînd a- 
cesta se afla în apropierea Gibralta- 
rului. Surse informate din Londra au 
anunțat că reprezentanța diplomatică 
a Marii Britanii la Madrid a luat con
tact cu autoritățile spaniole pentru 8 
elucida 
acestui

0 delegație economică 
vest-germană a sosit la 
Belgrad într'° vizită de trei zile în 
Iugoslavia. Delegația economică vest- 
germană, informează agenția Taniug, 
va avea convorbiri cu o delegație eco
nomică iugoslavă cu privire ia situația 
relațiilor economice și a schimburilor 
de mărfuri dintre cele două țări, pre
cum și cu privire la posibilitățile de 
întărire a colaborării industriale a fir
melor vest-germane cu întreprinderile 
iugoslave. De asemenea, vor avea loc 
convorbiri între organele de speciali
tate ale celor două țări cu privire la 
bazele juridice ale investițiilor comune 
de capital.

Artritele reumatice sînt 
provocate de un virus,declară 
un grup de medici și oameni de știin
ță americani. Drept cobai, cercetătorii 
au avut o gorilă în vîrstă de 8 ani 
numită Tomoka, care suferea de a- 
ceastă boală de mai multă vreme. Tra
tamentul constant aplicat cu tetraci- 
cline a dus la o îmbunătățire a bolii 
acesteia și a stării sale generale.
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Ambuscade, convoaie incen
diate, ciocniri repetate in nord- 
est sau în centrul muntos al 
tării, în Tibesti, Guera sau Sa- 
lamat — iată fapte frecvente pe 
teritoriul Republicii Ciad.

Ce se inlimplă ? De cîțiva ani, 
țara cunoaște o instabilitate 
cronică Recent, președintele 
Tombalbay a anunțat oficial că 
tulburările izbucnesc periodic în 
țară în ultimii doi ani. Bilanțul 
comunicat este relevant : 1 372 de 
morți, dintre care 246 din rîn- 
durile „forțelor de ordine", 3 
ofițeri autohtoni și un consilier, 
militar străin. Pentru a prein- ■ 
timpina agravarea situației, au- k 
toritâțile de la Fort Lamy au , 
invocat clauzele „acordului de ’ 
apărare" cu Franța. Doua com- l 
panii de pdrașutiști francezi din ’ 
legiunea străină au fost puse la ț 
dispoziția guvernului. (

Criza a început in iunie 1965 * 
in localitatea Mangalme, unde l 
populația a protestat împotriva , 
unor măsuri represive ale au- ) 
torităților. încercarea de revol- l 
tă a fost reprimată viguros de ’ 
torțele polițienești trimise la ț 
fața locului. Un număr mare de i 
locuitori s-a refugiat în pădu- ' 
rile din apropiere. Din cînd in 4 
cind satele considerate loiale I 
guvernului erau atacate de in- ț 
surgenți. Ulterior au apărut și 1 
alte grupuri rebele, astfel că la ț 
ora actuală acestea acționează k 
in mai multe regiuni, printre i 
care Salamat, Ouaddai, Tibesti, J 
Guera, situate în centrul și 4 
nord-estul țării. între grupuri ! 
nu există însă un plan de ac- ț 
țiuni conjugate. O încercare de i 
politizare a revoltei a fost fă- * 
cută in. 1966 prin crearea, la t 
Khartum, a Frontului de elibe- 1 
rare a Ciadului (FROLINAT), ț 
dar acțiunea nu și-a atins scopul. 4 
Cercul nemulțumiților crește ' 
insă vertiginos și lupta' capătă k 
aspectul unor conflicte intre , 
grupuri etnice. Imensitatea te- ) 
ritoriului ciadian (de două ori 4 
și jumătate mai mare decit ’ 
Franța, cu o populație de' nu- ) 
mai 3 800 000 locuitori), greu de i 
controlat, starea de subdezvol- ’ 
tare, dificultățile economice 1 
constituie atuuri serioase pen- ? 
tru lebeli. Pentru autorități de- ț 
vine 
duce 
forța armelor Problema nu este 
de a lichida grupurile de insur
genți. ci „aceea de a suprima 
cauzele revoltei" — scrie „Paris 
Match". Considerat de monopo
luri ca un teritoriu mai puțin 
interesant, Ciadul fusese total
mente negliiat... „In momentul 
cuceririi independenței, in 1960, 
nu exista nici măcar un ciadian 
cu studii universitare ! 
structura economică și 
era ca și inexistentă" 
săptăminalul .,Jeune Afrique".

în urma unei recente reuni
uni a Consiliului de Miniștri, 
președintele Tombalbay a anun
țat cîteva măsuri pentru aplica
rea reformei administrative pre
conizate la începutul acestui an. 
De asemenea. constituția actua
lă, întocmită după model occi
dental, va fi refăcută în 
cordanță cu structurile ___
lății ciadiene.. Sînt semnele unei 
dorințe de a face față situației 
create.

Infra- 
rutieră 
- scrie

con- 
socie-
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