
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂl' PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT, 

NICOLAE CEAUSESCU,

'ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XXXIX Nr. 8232 Joi 30 octombrie 1969 6 PAGINI -30 BANI

Pe șantierele de investiții ale industriei chimice

NICI UN FEL DE ABATERE
DE LA TERMENUL DE

PUNERE ÎN FUNCȚIUNE®
Industria chimică a beneficiat și 
acest an de importante fonduri de 

tiții pentru construirea de noi 
ații tehnologice și dezvoltarea 
ităților productive existente. 
, cînd mai sînt doar două luni 
'.a sfîrșitul anului, titularul in
el — Ministerul Industriei 
ce — ca și conducerile combi- 
r și uzinelor din această ra- 
trebuie să răspundă în fața 

jlui. a societății de modul în 
u gospodărit aceste fonduri, 
alitatea lor practică. Iată, 
, -cîteva întrebări de mare 
tate și extremă importanță 
lică : Ce concluzii relevă 
. stadiului actual al investi- 

1 £ n industria chimică? A fost 
i corespunzător momentul 
nt al punerii în funcțiune, al 
tării tinerelor colective din 
ramură cu activitatea pro- 

; ? Și, mai ales, există garan- 
u se vor mai repeta deficieu- 
e au dus, pînă acum, la ter- 
•ea intrării în producție a 
iective chimice ?
rim răsDuns.ni-1 dă tov. ing. 
lin Stănescu, director tehnic 
sterul Industriei Chimice, 
de investiții pe nouă luni — 

us el — a fost îndeplinit în 
ie de 93.9 la sută, iar la con- 
și montaje realizările sînt a- 
de nivelul prevăzut. Tn luna 
•ie, au intrat în funcțiune ca- 
■a sporită a instalației de fe

FONDUL CENTRAL — CANTITATI CIT MAI MARI DE PRODUSE AGRICOLE

județul Timiș pînă acum: 0000 tone 
grîu, 6000 tone de porumb, 300 tone 

de floarea soarelui și 291 tone de orz 
peste prevederile contractuale

Numeroase cooperative agricole de producție din în
treaga țară, după îndeplinirea obligațiilor contractuale, 
reevaluîndu-și posibilitățile și resursele de care dispun, au 
luat inițiativa să vîndă statului, suplimentar, importante 
cantități de grîu, porumb, cartofi, fasole, carne etc. 
Aceste inițiative fac cinste țăranilor cooperatori din res
pectivele cooperative, președinților, consiliilor de condu
cere, care au înțeles că a participa într-o măsură tot mai 
mare la formarea fondului central agro-alimentar este o 
înaltă îndatorire cetățenească, un act de patriotism izvorît 
din conștiința că bunăstarea poporului se sprijină pe 
aportul însuflețit al tuturor categoriilor populației, al fie
cărui om al muncii.

Din județul Timiș ni se comunică că pînă acum 113 
cooperative au hotărît să vîndă suplimentar 9 029 tone 
de grîu. Așa, de exemplu, cooperativa din Jimbolia a de
pășit contractul inițial cu 409 tone, Iecea Mare — 261

tone, Lovrin — 348 tone, Alioș — 142 tone, Pișchia — 92 
tone, Calacea — 99 tone, Ictar — 117 tone. In zilele urmă
toare se vor livra alte însemnate cantități la fondul cen
tral, la realizarea cărora vor contribui și membrii coope
ratori prin valorificarea surplusului din gospodăriile per
sonale. De asemenea, pînă în prezent, 43 de cooperative 
agricole de producție au suplimentat contractul Ia porumb 
cu peste 6 000 de tone. De exemplu, cooperativa agricolă 
de producție din Uihei — 200 tone, Genei — 250 tone, 
Topolovăț — 160 tone, Șandra — 108 tone etc.

Producția bună de floarea-soarelui din unele unități a 
dat, de asemenea, posibilitatea unui număr de 26 de coo
perative agricole de producție să vîndă statului 300 de 
tone peste prevederile inițiale. Și Ia orz s-au livrat în plus 
291 tone. O contribuție importantă vor aduce, cum amin
team, și membrii cooperatori, care s-au oferit să vîndă 
statului din surplusul de produse.

nol cu 1 000 tone pe an și casa. nr. 4 
de nitrare de la Combinatul chimic 
Făgăraș. Lucrările sînt avansate, 
iar punerea în funcțiune se apropie 
la cuptorul nr. 5 de carbid de la 
Tîrnăveni, turnul de pastă anodică 
din cadrul. etapei a III-a de dezvol
tare a Uzinei de aluminiu Slatina, 
la instalația de produse organo-fos- 
forice de la fabrica „Sinteza“-Ora- 
dea și la alte obiective".

Dacă am aprecia activitatea pe 

anchetă economică

șantierele chimiei numai prin prisma 
acestor rezultate, ne-am putea de
clara oarecum mulțumiți. Dar, cal
culele arată că. în ultimele luni ale 
anului, pentru a se îndeplini pla
nul de investiții pe 1969 în această 
ramură, trebuie să se realizeze un 
ritm mediu lunar de 10.6 la sută, 
față de 7,6 la sută cît s-a obținut în 
medie pe lună de la începutul anu
lui, într-o perioadă cînd timpul a fost 
mai favorabil execuției pe șantiere. 
Mai adăugăm și faptul că. în acest 
ultim trimestru urmează să fie date 
în exploatare 27 obiective și capa
cități productive noi, cărora li se 
adaugă alte 10 obiective restante din 
etapele anterioare — unele chiar din 

anul trecut — ce nu mai suferă acum 
nici un fel de amînare.

Din examinarea stadiului de exe
cuție a lucrărilor la capacitățile de 
producție rămase de pus în func
țiune pînă la sfîrșitul anului, re
iese că pe unele șantiere sînt 
încă de soluționat o serie de pro
bleme legate, în primul rînd. de con
tractarea și livrarea unor utilaje 
tehnologice și aparate de măsură și 
control. In această situație se află, 

spre exemplu, dezvoltarea producției 
de coloranți la uzina „Colorom"- 
Codlea. Deși termenul de punere în 
funcțiune este trimestrul IV al aces
tui an, titularul investiției are de 
adus pe șantier aproape 400 tone de 
echipamente tehnologice numai de la 
uzina de utilaj chimic „Grivița roșie" 
din Capitală, tn loc să încheie mon
tajul și să predea instalațiile pentru 
probe beneficiarului, antreprenorul 
general așteaptă zi de zi să-i mai so
sească un utilaj sau altul. De ce? 
— am întrebat factorii de răspundere 
de la uzina furnizoare, restanțieră 
și la alte contracte încheiate în in
dustria chimică.

— Comanda pentru uzina „Colo- 

rom“-Codlea cuprinde un număr 
foarte mare de poziții, avînd tonaje 
reduse — a justificat tov. loan Po- 
povici, inginer-.șef al uzinei „Grivița 
roșie". Din acest motiv, elaborarea 
documentației de execuție și a teh
nologiei de lucru a întîrziat . extrem 
de mult, iar fabricația însăși ne-a 
dat mare bătaie de cap. Ansamblele 
ouprind numeroase piese mici, cu re
pere ce trebuie ebonitate, din cauciuc 
sau materiale plastice...

Așa stînd lucrurile, uzina a ter
giversat luni în șir introducerea. în 
fabricație a acestei comenzi, im- 
pulsionînd altele de tonaj și valori 
mai mari spre a-și asigura îndepli
nirea planului. Acum, cînd cuțitul a 
ajuns la os, cum se spune, uzina fur
nizoare caută justificări și solicită 
cu insistență Centralei industriale de 
utilaj chimic și rafinării din Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini să redistribute unele utilaje 
altor uzine din sector. Ceea ce s-a 
întreprins, dar abia în momentul 
cînd furnitura trebuia încheiată, iar 
capacitățile urmau să fie date în 
funcțiune.

De ce se tolerează perpetuarea 
acestei practici în livrarea utilajului 
tehnologie pentru șantierele indus-

Ing. Nicolae PANT1LIE

(Continuare în pag. a III-a)
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Miercuri la amiază, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a primit la Predeal pe 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Olandei, Piet de Jong, și pe 
Joseph Luns, ministrul afacerilor 
externe al Olandei, care se află 
în vizită oficială în țara noastră. 
La primire au luat parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Vasile Gli- 
ga, adjunct al minisțrului afaceri
lor externe, și George Elian, am
basadorul României Ia Haga. Oas-

DINEU OFERIT 
DE INALȚII OASPEȚI 

OLANDEZI
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Olandei, Piet de Jong, și 
ministrul afacerilor externe, Jo
seph Luns, au oferit miercuri, în 
saloanele restaurantului „Athenee 
Palace", un dineu în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer.

Au participat Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Ilie Murgulescu, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale, 
membri ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai conducerii altor 
ministere și instituții centrale, de- 
putați, oameni de știință și cul
tură.

Au luat parte persoanele ofi
ciale care însoțesc pe premierul 
Olandei și ministrul afacerilor ex
terne în vizita în țara noastră, pre
cum și membri ai Ambasadei O- 
landei la București.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
cordială, cei doi șefi de guverne 
au rostit toasturi.

(Agerpres) 

peții au fost însoțiți de Dirk van 
Eysinga,. ambasadorul Olandei la 
București.

In cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări și unele 
aspecte ale situației actuale inter
naționale. Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România și primul ministru al 
Olandei au subliniat cu satisfacție 
că relațiile fructuoase româno-o- 
landeze în domeniile economic, teh- 
nico-științific și cultural înregis
trează o evoluție ascendentă, co
respunzător intereselor ambelor 
popoare,- ale consolidării păcii și 
colaborării internaționale. în acest 
context s-a evidențiat dorința co
mună de a se folosi mai larg po
sibilitățile care există pentru a- 
dîncirea și diversificarea colaboră
rii și cooperării bilaterale, pe baza

★

Miercuri dimineață, președintele 
Consiliului de Miniștri al Olandei, 
Piet de Jong, și ministrul afaceri
lor externe, Joseph Luns, împreu
nă cu persoanele oficiale olandeze 
care îi însoțesc, au vizitat între
prinderea agricolă de stat „30 De
cembrie" din apropierea Capitalei.

La sosirea în unitate, oaspeții au 
fost salutați de Ion Stanciu, adjunct 
al ministrului agriculturii și silvi
culturii, de membri ai conducerii 
întreprinderii.

Conduși de ing. Alexandru En- 
ciu, directorul I.A.S. „30 Decem
brie", oaspeții olandezi au vizitat 
unele sectoare de producție, prin
tre care ferma de vaci de lapte, 
cu instalații automate de furajare, 
de mulgere și refrigerare a lapte
lui, precum și serele întreprinderii, 
realizate prin cooperare cu firme 
olandeze. Oaspeții au avut prilejul 
să cunoască, de asemenea, principa
lele produse industrializate ale în
treprinderii, eforturile depuse în 
vederea diversificării și îmbunătă
țirii permanente a produselor. 

principiilor dreptului internațional, 
ale respectării suveranității și in
dependenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc.

Exprimîndu-se hotărîrea celor 
două popoare de a-și aduce apor
tul la promovarea înțelegerii și 
colaborării internaționale, la asi
gurarea securității europene, în 
cursul convorbirii a fost relevată 
importanța pe care o are contri
buția activă a tuturor țărilor, mari 
sau mici, la găsirea unor soluții 
pentru asigurarea păcii, securității 
și înțelegerii între popoare.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, de stimă 
reciprocă.

★
După întrevedere, oaspeții au 

participat la un dejun oferit de 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu.

Ăr

Premierul olandez și ministrul 
afacerilor externe au discutat cu 
specialiștii întreprinderii, intere- 
sîndu-se de producția unității, or
ganizarea sectorului industrial de 
prelucrare a cărnii, laptelui, fruc
telor și legumelor;, a fermei de pă
sări, de exportul de produse agro- 
alimentare, precum și de con
dițiile de muncă și viață ale spe
cialiștilor și lucrătorilor.

La plecare, premierul Piet de 
Jong a scris în cartea de onoa
re : „în timpul scurtei noastre vi
zite am fost puternic impresionați 
de rezultatele obținute pînă acum 
și de planurile pe care le aveți 
pentru viitor. Urări de mult suc
ces".

în vizita făcută la întreprinderea 
agricolă de stat „30 Decembrie", 
oaspeții olandezi au fost însoțiți de 
George Elian, ambasadorul Româ
niei la Haga, și de Tudor Jianu, 
directorul protocolului din Minis
terul Afacerilor Externe.

(Agerpres)

„Are statul, 

avem
n ngg

și nor
Numai în acest an, cooperativele 

agricole de producție din județul 
Cluj au beneficiat de credite în va
loare de circa 100 milioane lei pen
tru cumpărarea de îngrășăminte, 
procurarea de animale, construcții 
etc. Este numai unul dintr-un nu
măr infinit d? exemple ale ajutoru
lui permanent și multilateral acor
dat de stat cooperativelor agricole de 
producție, țărănimii cooperatiste.

Marea ■ majoritate a cooperativelor 
agricole de producție răspund acestui 
sprijin printr-o contribuție sporită la 
crearea fondului centralizat de pro
duse agricole și pentru aproviziona
rea industriei cu materii prime. 
„Pentru noi — spunea Gavril Ol- 
teanu, președintele cooperativei agri
cole din Luna — îndeplinirea obliga
țiilor față de stat a devenit lege de 
mulți ani încoace. în acest an, o 
serie de produse au fost calamitate. 
In locul orzului, de pildă, am predat 
grîu. Avem, însă, o producție bună 
de porumb și cooperatorii au hotărît 
ca pe lingă obligațiile care sînt 
înscrise în contract să vindem in 
plus 40 de tone. Numai în acest an 
am primit peste 200 de tone îngră
șăminte chimice, credite pentru 
cumpărarea de animale, pentru iri
gații" Un alt președinte. Alexandru 
Balogh, de la cooperativa agricolă de

CAPITALĂ
PRODUCȚIE

PRIMIRI LA TOVARĂȘULnicolae ceaușescu

(Continuare în pag. a Il-a)

Recent, un funcționar su
perior din Ministerul in
dustriei Alimentare s-a de
plasat la Vaslui în vederea 
înființării unui combinat 
menit să asigure condu
cerea și coordonarea între
prinderilor cu acest nrofil 
din județ. Reprezentantul 
ministerului avea în mapă 
schema completă de func
țiuni, schema de salarizare, 
instrucțiuni, normative — 
în sfîrșit, avea pe hîrtie 
toată structura organizato
rică a viitorului combinat.

— I-am solicitat delega
tului să repartizeze aici 
măcar cîteva cadre de spe
cialiști, să asigure, in ul
tima instanță, măcar func
ția de director — ne-a de
clarat tovarășul Aurel Țo- 
lescu. secretar al Comite
tului județean de partid — 
Vaslui. Știți ce ne-a răs
puns ? „Nu putern, tova
rășe, toți specialiștii dispo
nibili din minister au fost 
repartizați în producție".

Am părăsit Vasluiul ur
măriți de o firească între
bare : oare unde au fost 
repartizați specialiștii încît 
pentru Vaslui nu se mai

întorși în redacție, am avut 
surpriza să aflăm; din rela
tările unor corespondenți 
județeni, că acest paradox 
apare și în alte ramuri in
dustriale. Am reținut, de 
pildă, faptul că numai Com
binatul de celuloză și hîrtie 
din Călărași solicită 13 in
gineri și economiști, pentru 
funcții hotărîtoare în con
ducerea producției, că pos
turi de directori, ingineri 
șefi, șefi tehnologi etc. sînt 
vacante în combinate de 
industrializare a lemnului 
din Gălăuțași, Caransebeș, 
Pîncota, Focșani ș.a. De alt
fel, pe adresa: a două 
ministere — al industriei 
lemnului și al : industriei 
alimentare — au fost lan
sate apeluri insistente în
tr-o anchetă a ziarului nos
tru apărută în 7 octombrie, 
care analiza penuria de 
specialiști din județul Ia
lomița.

Au fost recepționate în 
măsura cuvenită semna
lele pornite din între
prinderi ? Pentru a răspun
de la întrebare, pentru a 
ne edifica asupra modului

în care specialiștii deveniți 
disponibili prin reorgani
zarea acestor ministere au 
fost orientați către locurile 
unde se hotărăște soarta 
producției, ne-am adresat 
celor în drept. Primul nos
tru interlocutor : tov.
Gheorghe Ionică, directo-

anchetă socială

rul direcției personal și in- 
vățămînt din Ministerul 
Industriei Lemnului.

— In urma reorganizării 
ministerului nostru, 98 de 
specialiști au trecut în pro
ducție.

Cerîndu-i detalii, directo
rul Ionică ne pune la dis
poziție tabelul repartizări
lor din care extragem :

• în Capitală : 76 de spe
cialiști.

• în provincie : 22 de spe
cialiști. (Unul din aceștia, 
inginer de nave — iar din

cite știm, fondul acvatic al 
fostului M.E.F. cuprindea 
rîuri de munte și păstră- 
vării... nenavigabile — a 
fost repartizat — nu cumva 
să se știrbească „tradiția" 1 
— la... Brașov).

— Cîte unități aveți în 
Capitală ?

— Două unități produc
tive* și trei institute de cer
cetare și proiectare.

— Și cîte în provincie ?
— 26 de combinate pen

tru exploatarea și indus
trializarea lemnului și 5 
combinate de celuloză și 
hîrtie.

Observîndu-ne consterna
rea, tovarășul director se 
grăbește să adauge :

— Să știți că unitățile din 
țară vor mai beneficia de 
aportul a 30 de ingineri și 
economiști.

— De unde ?
— Din întreprinderile a- 

flate în Capitală I
Ne vedem introduși, așa

dar, într-un veritabil labi
rint : din 98 doar 22 de spe
cialiști ajung în provincie. 
Intrucît cifra este, evident,

foarte mică în raport cu 
cererile, conducerea minis
terului „salvează" aparen
țele printr-o mișcare de... 
șah ■ din întreprinderile 
bucureștene vor mai pleca 
în țară 30 de specialiști. 
Potecile întortocheate ale 
labirintului continuă : așa
dar, din producție pleacă 
30 pentru ca locul lor, în 
Capitală, să fie luat de... 
76 de cadre cu pregătire 
superioară din minister.

Mărturisim că nu este 
prea clară logica acestor 
mutări, dar „rocada" are 
totuși un sens pe care în
cearcă să-l explice tov. 
Teodor Țiț, secretar al co
mitetului de partid din mi
nister.

— Inițial nu am știut cîți 
specialiști trebuie să repar
tizăm în provincie...

— Nu cunoașteți necesa
rul de cadre din rețeaua 
întreprinderilor dv. ?

— Ba da. dar nu ne-a

Titu» ANDREI
George POPESCU

(Continuare în pag. a II-a)

Ambasadorul R. P. D. Coreene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Consiliului de Stat, a 
primit miercuri dimineața, la Pre
deal, pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R.P.D. Coreene 
la București, Kim The Hi, în le-

> Delegația
Comunist

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit la Pre
deal delegația Partidului Comunist 
Francez, condusă de tovarășul 
Gustave Ansart, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.F., 
care se află în vizită în țara 
noastră.

Din delegație fac parte tova
rășii Jean Tricart, membru al 
Comisiei Centrale de Revizie, 
Charles Caressa, secretar al Fe
derației Alpilor Maritimi, Raoul

gătură cu plecarea sa definitivă din 
țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con-s 
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

(Agerpres)

Partidului
Francez

Clouet, secretar al Federației 
Eure, Odette Denis, membru 
al Federației Val-de-Marne.

La primire au luat parte to
varășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Constantin Vasiliu. 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de ealdă 
prietenie.

(Agerpre»)
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în gura 
leului

AW conducător al organizației 
de partid se manifestă printr-o 
înaltă exigență față de realizarea 
integrală a sarcinilor de plan

LA FONDUL CENTRAL — CANTITĂTI CIT MÂI MARI DE PRODUSE AGRICOLE

sjARE STATU

AV
J

>.• 
f- [I

Zilele acestea, judecătoria sec- 1 
torului 4 din Capitală urmează I 
să pronunțe sentința în proce
sul intentat lui Otto Mayer, a- | 
cuzat de vînzarea repetată a , 
produselor, la preț de speculă. 
Din mărturiile existente la do- E 
sar rezultă că aproape fiecare 1 
consumator era încărcat la so- I 
coteală cu cîțiva lei. Indiscuta
bil, fapta se încadrează în Co- I 
dul penal și va fi pedepsită ca • 
atare. Un alt element reține I 
însă atenția. Individul în cauză | 
nu este altul decît vînzătorul 
de la bufetul existent în... in
cinta Tribunalului municipiului I 
București 1 Prin urmare, îl cu- • 
nosc toți judecătorii și procu- ■ 
rorii. înseamnă că merge re
pede, I

Cînd intrați | 
în pădure... |

Toamna aceasta este sece- • 
toasă. De aici și pericolul — mai 
mare decît în alți ani — de iz- | 
bucnire a unor incendii în pă
duri. Neatenții mici dau naștere 
unor pagube greu de estimat. 
Iată dovada : în pădurea Roșea S 
(la 20 km de Rucăr — județul ■ 
Argeș). 4 hectare de plantație 
tînără de conifere (de 16—18 |
ani) au ars. Cauzele sînt încă 
necunoscute. Numai intervenția I 
promptă a muncitorilor din par
chetele vecine, a pompierilor • 
militari și a unui grup de elevi | 
a putut localiza incendiul, sal- 
vînd pădurea cuprinsă de flă- | 
cări. Focul aprins în pădure de 
copii, turiști și păstori, restu- I 
rile de țigări aprinse aruncate 
la întimplare pot deveni focare > 
de incendiu. Amintim că ocro- ■ 
tirea pădurilor este o datorie 
cetățenească, generală.

(Urmare dîn pag. I)

© UN ȘANTIER FRUNTAȘ CARE ÎȘI PUNE DREPT OBIECTIV 

CONSOLIDAREA AVANSULUI REALIZAT © TREBUIE ÎNCE
TĂȚENIT SPIRITUL DE ORDINE Șl DISQPLINĂ LA FIECARE LOC 
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EDUCATIVE DACĂ RISIPA NU E COMBĂTUTĂ ?

Vor plăti 
din chimir

S-a tntîmplat la ferma nr. 9 
din comuna Stîlpu, aparținind 
întreprinderii agricole de stat 
Buzău. Doi îngrijitori de ani
male — Gheorghe Cioc și Tu
dor Anton — au lăsat o cireada 
de tauri să pășuneze pe o tarla 
cu lucerna. La început au avut 
100 de vite ; cind s-au întors la 
fermă le mai rămăseseră... 48 
(52 se intoxicaseră). Datorită 
eforturilor susținute ale vete
rinarilor, 25 au fost salvate. Ce
lelalte 27 pășunează și ele, dar 
pe cealaltă... cîmpie. Nu știm 
cine le păstorește — acolo n-a
vem corespondent autorizat. Cum 
vedefi. mai sînt și lipsuri !

Motăieli la... 
Motăeni

9

Căminul cultural din comuna 
Motăeni, județul Dîmbovița, pre
zintă în premieră spectacolul... 
„Pe aici a trecut taifunul Val- 
Vîrtej". Scena dărîmată (de 
cine ?), scaune rupte (de_ cînd ?) 
și un pat improvizat, iată numai 
cîteva dintre elementele de re
cuzită ale acestui spectacol de
plorabil care, — vorbind des
chis, cu cortina ridicată — ilus
trează o flagrantă lipsă de ac
tivitate culturală și de răspun
dere din partea consiliului popu
lar comunal. Restul — după... 
repetiția generală.

Urmările 
unei 
imprudențe .

A început sezonul de vînătoare. 
Prilej pentru a reaminti pose
sorilor de arme obligațiile ele
mentare de prudență ce le re
vin. întîmplarea, recent petre
cută în pădurea Corbii Ciungi 
(Ilfov). Tehnicianul de vînătoare 
Aurel Rusu. din cadrul oco
lului respectiv, a însoțit două 
persoane la o vînătoare de că
prior. După ce i-a postat la 
locurile de pîndă, s-a retras 
lîngă mașină, cu arma încăr
cată în așteptare. Curînd a ob
servat mișcări intr-un tufiș. Pri- 
pindu-se, a dus arma la ochi 
și a tras. L-a lovit mortal pe 
Constantin Nedelcu, din comuna 
Vînătorii Mici, care trecea pe a- 
colo întîmplător. O faptă pri
pită. cu urmări tragice.

Lașitate
Un telex de la Arad. Iosif Gh. 

Andrasz își conducea Wartbur- 
gul pe strada Xenopol. La in
tersecția cu b-dul Republicii, 
circulînd cu viteză excesivă, a 
accidentat grav pe cetățeanul 
loan Marin care traversa strada. 
Din cauza vitezei nepermiș de 
mare, proprietarul mașinii _ a 
reușit să oprească abia după... 
150 de metri - timp în care 
accidentatul a fost tîrit pe șosea. 
Prima reacție — firească — a 
fost aceea de a-1 transporta la 
spital Așadar, l-a suit în mași
nă, însă după numai cîteva sute 
de metri l-a coborât, abando- 
nîndu-1 în stare gravă lîngă 
bordura trotuarului. Cu ajutorul 
cîtorva martori oculari, organe
le de miliție au identificat și 
reținut pe conducătorul auto în 
cauză, pentru cercetări Victima 
se află internată în spital, cu 
leziuni grave De la accident — 
la fuga de la locul faptei iată 
unde duce lașitatea.

Rubrică redactată de :

Adunarea generală a comuniștilor 
de pe șantierul de instalații al Trus
tului de construcții-montaj Ploiești 
s-a desfășurat pe „fundalul" bogat în 
satisfacții al unor bune rezultate de 
producție.: planul pe primele nouă 
luni ale anului — îndeplinit integral, 
productivitatea muncii e cu 7,2 la 
sută mai mare decît în aceeași peri
oadă din 1968, numeroase obiective 
predate beneficiarilor — aproape 
3 000 apartamente, o policlinică, școli 
etc. Așadar, era firesc ca darea de 
seamă să cuprindă un substanțial ca
pitol de succese, reflectînd roadele 
muncii politico-educative, forța de 
înrîurire a exemplului personal al 
comuniștilor, creșterea, în ansamblu, 
a rolului conducător al organizației 
de partid. Dar tot atît de firesc a 
fost ca exigența să deschidă dezba
terilor un larg unghi spre rezultate 
superioare.

— Desigur, ne bucură succesele 
noastre — spunea șeful de echipă 
Mihai Văratecu. Dar ele puteau fi și 
mai mari, dacă am fi folosit integral 
rezervele de timp care ne-au stat la 
dispoziție. Iată un exemplu chiar din 
echipa de ventilatoriști pe care o 
conduc. Putem realiza lunar mai 
multe lucrări, dar nu ni se asigură 
front de lucru și, atunci, pierdem 
multe zile. Șeful de lot ar trebui să 
coreleze mai bine munca constructo
rilor cu cea a instalatorilor. Uneori, 
sînt lăsate lucrări neterminate și în
cep altele ; nu se lucrează însă sin
cronizat, îneît timpul să fie folosit 
la maximum. Combaterea acestor 
neajunsuri nu a constituit un obiec
tiv important al muncii politice pe 
șantier. Nici biroul organizației de 
bază nu a militat cu spirit de exi
gență ca, în primul rînd, fiecare co
munist să fie un exemplu de strictă 
respectare a disciplinei muncii, de 
folosire integrală a timpului de lu
cru.

Aceeași preocupare majoră — fo
losirea maximă a timpului de lucru 
— a constituit și obiectul cuvîntului 
șefului de echipă Gheorghe Pîrlitu : 
„Uneori, pe șantier nimeni nu știe 
dinainte unde, cînd și cît trebuie să 
lucreze, ce materiale sînt necesare. 
Astfel, 
adună 
rii. Și 
tine să 
tul „trage" să mergi în 
felul acesta nu poate fi 
randament, iar organizația de bază 
trece ușor peste aceste aspecte. Pe 
unii membri ai biroului nu-i cu
noaștem încă la față, nici n-au 
pe șantierul nostru".

Lipsa unei bune organizări a 
cil pe șantier are și alte efecte 
tive: risipa de materiale, crearea 
unor stocuri supranormative, umfla
rea artificială a prețului de cost al 
lucrărilor. Pregnant a scos în evi
dență această lacună inginerul Petre 
Cristescu : „Cine de la noi nu știe 
cît de greu se procură instalațiile sa
nitare, țevile, fitingurile, iar noi le 
risipim. Am fost pe alt șantier. Acolo 
era mare lipsă de ele Noi însă sîn- 
tem foarte... bogați. înregistrăm 
stocuri supranormative și tendința 
este — dacă nu vom lua măsuri — 
ca ele să crească și. odată cu

rea lor, să crească și risipa. Unii 
maiștri și șefi de echipă — de pildă 
Ilie Nicolae — nu acționează cu 
spirit de răspundere pentru a in
staura un climat de ordine și dis
ciplină la locul de muncă. Astfel că 
se ajunge să se risipească, chiar să 
se sustragă materiale de pe șantier. 
Tocmai de aceea organizația de par
tid trebuie să intensifice munca po- 
litico-educativă pe șantier".

în acest spirit, adunarea a criticat 
aspru pe mecanicul de întreținere 
Gheorghe Teodorescu, a cărui negli
jență a favorizat sustragerea de rul
menți din magazie de către gestio
narul Ion Burchi. „Concluzia ce se 
desprinde — spunea Cătălin Mocanu, 
șeful serviciului financiar — este ca 
fiecare comunist să combată cu hotă- 
rîre asemenea manifestări de nepă
sare, de lipsă de răspundere".

Ca buni gospodari, comuniștii au 
discutat în adunare o problemă de 
cea mai mare actualitate : pregătirea 
locurilor de muncă pentru timpul 
friguros și asigurarea frontului de 
lucru necesar îndeplinirii în bune 
condiții a planului pe anul 1970, 
chiar din luna ianuarie. Ing Ion 
Stan, ș’eful șantierului, și alți to
varăși, au arătat că, deși șantierul 
este fruntaș, avansul existent poate 
fi pierdut dacă nu se iau măsuri, 
mai ales la nivelul conducerii șantie
rului și trustului, pentru asigurarea 
la timp a documentației necesare șl 
.a materialelor.

Analizînd cu spirit de exigență 
partinică diferite probleme referi

toare la asigurarea frontului de lu
cru pentru anul viitor, inginerul 
Cornel Săvinescu, maistru! Constan
tin Turist și alții s-au referit la mij
loacele de a asigura îmbunătățirea 
calității 
evitarea 
siunilor 
deri de 
tare, la .
laborarea cu alte instituții. Ne între
băm însă dacă aceste critici îndrep
tățite vor avea ecou) așteptat la 
respectivele instituții ? Fiindcă, din 
păcate, la adunarea instalatorilor n-a 
participat nimeni din conducerea 
trustului.

Adunarea generală a comuniștilor 
de la șantierul de instalații a fost ca
racterizată printr-un pronunțat spi
rit de lucru, de responsabilitate par
tinică. Planul dt măsuri adoptat pre
vede drept obiectiv central desfășu
rarea unei intense munci politice și 
organizatorice pentru mobilizarea în
tregului colectiv la îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan pe anul în 
curs și pregătirea în bune condiții 
a activității din 1970. Depinde de 
modul în care organizația de partid 
tși va îndeplini rolul de forță dina
mică a colectivului pentru ca efec
tele măsurilor preconizate să-și gă
sească materializarea în îmbunătă
țirea calitativă a întregii activități 
economice de pe șantier.

Ceanu Mare 
grup de coope- 
asociau în ve- 

unor cantități de 
convins cu toții că 

este

rămîn lucrări neterminate, se 
toate în preajma 
atunci un maistru 
rezolve o anumită

(Urmare din pag. I)

Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

-,l
l

receptionă- 
„trage" de 

lucrare, al- 
alt loc. In 
vorba de

venit

mun- 
nega- ,

crește-

proiectelor șl documentării, 
erorilor de calcul și a oml- 
care determină apoi pier- 
timp și cheltuieli suplimen- 
defecțiunile ce apar în co-

C. CAPRARU
corespondentul „Scînteii

producție Cîmpia Turzii, ne spunea 
că și-au achitat în întregime obli
gațiile contractuale și în plus au mai 
vîndut 20 de tone de porumb.

Chemarea de a contribui la for
marea fondului centralizat, vînzînd 
statului cantități suplimentare de 
produse, a găsit un larg ecou în 
rîndul țăranilor cooperatori din ju
dețul Cluj. In fiecare comună, sute 
de cooperatori s-au oferit să vîndă 
grîu, porumb, ceapă, cartofi, să supli
menteze contractele la animale în
grășate. In comuna 
am întîlnit un 
ratori care se 
derea predării 
cereale. „Ne-am
cel mal avantajos pentru noi 
vînzarea surplusului la stat. Aproape 
fiecare cetățean are contract pentru 
cîte ceva cu statul, mai ales la viței 
și porci. Eu am predat în acest an 
doi viței pentru care am primit a- 
proape 8 000 lei. Ma! am de dat un 
vițel și un porc pînă la sfîrșitul anu
lui. Dar, In afară de aceștia, am so- 

. cotii că aș mai putea îngrășa și vinde 
un porc, precum și o cantitate de po
rumb și fasole. La ziua-muncă pri
mim suficient porumb și mai avem 
și de pe lotul individual. Eu zic că, 
cu cît vindem mai mult statului, cu 
atît primim în schimb mai mult". „Mă 
uit în jur : avem magazin universal, 
plin cu de toat.e, se construiește 
școală nouă cu 12 săli de clasă. S-a 
electrificat comuna, aproape fiecare 
din noi avem casă nouă — ne spu
nea cooperatorul Mihai Bumbu. La 
magazinul din comună, la oraș noi 
găsim mărfurile Industriale de care 
avem nevoie întotdeauna la preț fix. 
Atunci populația de la orașe de ce 
să nu poată cumpăra întotdeauna 
produsele agricole la preț fix, să nu 
fie, cum se întîmplă uneori, la che
remul celor care vor 
sească" cît mai mult, 
trebuie să agonisim cu 
aceea muncim, dar în
Pentru aceasta statul trebuie să aibă 
produse suficiente.pe care să le pună 
la dispoziția populației".

La consiliul popular al comunei 
am găsit centralizate cantitățile de 
produse pe care țăranii cooperatori 
s-au oferit să le vîndă statului. Este 
vorba de 60 tone de porumb, 50 tone 
de cartofi, mai bine de 200 de porci 
grași. Cam la același nivel se ridică 
contribuția cooperatorilor din Frata 
și din alte comune

Comuna Săvădisla are trei sate ne- 
cooperativizate. așezate în zona mun
toasă Țăranii de aici s-au asociat să 
vîndă prin 
și porumb. 
Din datele 
împreună 
cooperatori 
rativizată din județ — vor vinde in 
săpțămînile ce urmează, peste obli
gațiile contractuale, circa 2 000 tone 
porumb, 4 700 tone grîu, 2 000 tone 
cartofi, 5 000 capete porci grași și 
altele. Este c oontribuție modestă, dar 
făcută din dorința și < 
patriotică de a contribui 
tarea fondului centralizat

să „agoni- 
De agonisit 
toții că de 

mod corect

A apărut nr. 10/1969 al revistei

LUPTA DE CLASĂ*rr
Numărul pe luna octombrie 

se deschide cu editorialul : 
„Marea Revoluție Socialistă 
Octombrie — deschizătoare 
unei noi ere istorice".

Din cuprinsul revistei 
parte articolele : „Creșterea 
luluî conducător al P.C.R. și 
perfecționarea conducerii vieții 
sociale. Sarcinile organizațiilor 
de partid din învățămintul su
perior" de VIRGIL TROFIN • 
„Probleme actuale și de per
spectivă ale economiei naționa
le" de MANEA MÂNESCU ; 
„Probleme actuale în domeniul 
pregătirii cadrelor și perfecțio
nării învățămîntului" de LEON- 
TE RAUTU.

La rubrica de dezbateri Inti
tulată „Din dezbaterile semi
narului privind sarcinile ce re
vin catedrelor de științe sociale 
în activitatea didactică-educati- 
vă și de cercetare" își spun 
cuvîntul: GHEORGHE BADRUS. 
GHEORGHE CREȚOIU, I. RA- 
CHMUTH, ALEXANDRU ALBU, 
FLORIN BURTAN, GHEOR
GHE PETCU, ION ZAHIU, ION 
BULBORPA, ADAM BERfiNY, 
DAN GRINDEA, NIȚA DO- 
BROTA, I. POSTOLACHE. ION 
GRADIȘTEANU, VIRGIL FLO-

din

fac 
ro-

REA, ERVIN HUTIRA, AUREL 
NEGUCIOIU, DUMITRU MA- 
REȘ, ION MOCANU, ION IA- 
NOSI, CALINA MARE, MAR
CEL BREAZU, ȘTEFAN VOI- 
CU, PETRE PANZARU, C. 1. 
GULIAN, AL. SUCIU. I. NA- 
TANSOHN. TIBERIU BOGDAN.

Revista cuprinde, de aseme
nea, articolele „Marginalii la 
un concept al actualității" de 
AUREL BARANGA și „Herbert 
Marcuse — Depășirea omului 
unidimensional. însemnări cri
tice" de ION FLOREA.

La rubrica Note, NICOLAE 
BĂRBULESCU semnează arti
colul : „Exigență față de acti
vitatea didactică și de cursurile 
universitare" ; TUDOR BARAN 
semnează articolul ; „Pledoarie 
pentru tipărirea folclorului" și 
CORNELIA BEJENARU artico
lul : „Reflecții cu privire Ia 
studiul literaturilor străine".

Rubrica Critică și bibliogra
fie cuprinde : „Schimbările teh
nologice și eroziunea socială în 
capitalism" de VASILE V PO- 
RUMBESCU și „Noi contribuții 
bibliografice în sprijinul cerce
tărilor de critică și istorie lite
rară". de S RADIAN.

achiziții 25 tone de grîu 
60 porci grași și altele 
de pînă acum, rezultă că 
- cooperativele. țăranii 
și cei din zona necoope-

convingerea 
Ia comple- 

t al statului
*

Locul pe care județul 
îl ocupă în rîndul județelor produ
cătoare de cartofi de la noi se vede 
limpede și din contribuția pe care 
acesta este chemat s-o aducă la 
crearea fondului centralizat a) sta
tului : 90 000 de lone

în județ există unități care, înțe- 
legînd în mod just necesitatea res
pectării obligațiilor

COVASNA

asumate, nevoile

străduit 
an- 

Unele din a- 
chiar mai de- 
prevederile con- 
cantități de car-

economiei naționale, s-au 
și au reușit să-și onoreze 
gajament.ele luate, 
cestea au mers 
parte, livrînd peste 
tractuale însemnate 
tofi. Conducerile unităților respec
tive au procedat astfel din convinge
rea fermă că. în felul acesta, își 
îndeplinesc o îndatorire patriotică șl 
cetățenească, iar pe de altă parte 
contribuie la consolidarea propriilor 
lor unități. Să luăm drept exemplu 
cooperativa agricolă de producție 
Petriceni. Această unitate se numără 
printre C.A.P.-urile care, an de an, 
livrează statului pe bază de con
tract cantități mereu mai mari de

dînsul. 
kg de 
altul.

mai recoltat 71 000 
Dar adevărul este 
timpul cînd discutam, în 
comunei se lucra de zor

vată cu cartofi — ne-a spus 
Abia am 
cartofi".
Chiar în 
marginea
la cea de-a doua recoltare a cartofi
lor, prin discuire. Din cele relatate 
de brigadierul Ștefan Gali am aflat 
că numai de pe o suprafață de 55 
hectare s-au recoltat, în urma dis- 
cuirii, încă 71 tone de cartofi, ceea 
ce înseamnă 1272 kg la hectar. A- 
proape de necrezut! Dacă numai de 
pe 55 hectare s-a obținut la a doua 
recoltare, o asemenea cantitate, cîți 
cartofi se mai găsesc oare pe cele 
circa 287 de hectare cultivate cu 
această cultură? O altă surpriză am

© Răspunsul cooperatorilor din Cluj și Harghita:
mii de tone de produse peste prevederile con
tractului © De la cooperativă și de pe loturile
personale avem produse suficiente. Ce ne priso
sește vindem statului © Nepricepere sau in
corectitudine? Și după a doua „recoltare” rămîne
pe cimp nu un cartof... doi cartofi, ci sute de tone

cartofi. Anul trecut, numai din li
vrarea cartofilor, cooperatorii aces
tei unități au obținut un venit, de 4,7 
milioane lei. Aceasta a permis coo
perativei să împartă la zi-muncă 20 
lei în numerar, față de 13 lei cît era 
prevăzut.

„Deși în acest an, datorită timpu
lui nefavorabil, producția a fost mai 
mică decît anul trecut, ne-a declarat 
tovarășul Gabor Gligor, președintele 
unității, noi 
primul 
gațiile. 
ferenți 
nevoile

din satul 
de Mărti- 

nu atît fap- 
discul. Rîn- 
rămăseseră

„ro
se conturează mai

precizat nimeni cîți să tri
mitem în provincie...

Precizări ? Din partea 
cui ? Oare posturile vacan
te din atîtea combinate răs- 
pîndite pe întreg cuprinsul 
țării nu constituiau cea mai 
concludentă și mai impe
rioasă precizare ? I

Dar sensul acestei 
cade'
exact în discuția pe care o 
purtăm cu tovarășul ingi
ner Ion Rîmbu, adjunctul 
ministrului industriei lem
nului :

— Am considerat că așa 
este mai bine, întrucît oa- 

în 
minister cunoșteau cel mai 
bine problemele întreprin
derilor. (Din București 1 — 
n.n.). Dacă procedam altfel, 
riscam să-i pierdem

înțelegem din aceste cu
vinte că ministerul a por
nit a priori de la ideea că 
cei repartizați în provin
cie vor refuza să se _ pre
zinte în noile locuri de 
muncă, evadînd spre alte 
profesii și funcții în Bucu
rești Și atunci, s-a grăbit 
să-i.. scutească de eforturi, 
asigurîndu-le posturi la 
C.I.L. Pipera, la Grupul de 
întreprinderi de reparații 
și construcții de utilaje (aici 
au fost 
toți cei 
fostului 
nergetic 
chiar la ____
și proiectări în industria 
lemnului

Am continuat ancheta 
noastră la Ministerul In
dustriei Alimentare avînd 
proaspăt în memorie răs
punsul dat de delegatul a- 
cestuia la Vaslui „Toți 
specialiștii disponibili din 
minister au fost reparti
zați în producție" Știm că 
acest minister avusese fai
ma unor „recorduri" în ma-

terie de hipersaturație cu 
cadre de înaltă calificare : 
80 de directori, din care 
11 fără... subalterni. De a- 
ceea ni se pare firească a- 
firmația cu care ne întîm- 
pină tov. Ștefan Medregan, 
directorul direcției perso
nal și învățămînt :

— Noi nu prea am avut 
probleme în 
vește noua 
ministerului 
specialiștilor.

ceea ce pri- 
organizare a 
și plecarea 
De pildă, a-

vlncie din întreprinderile 
Buuureștiului.

Așadar, aceeași „rocadă" 
aplicată și de M.I.L. pentru 
a ajunge la infima cifră de 
41 de specialiști trimiși în 
întreprinderile din provin
cie I După „recordul" di
rectorilor, se pare că M.I.A. 
vrea să stabilească cu tot 
dinadinsul un alt record : 
al iluziilor ! Pentru că în
seamnă să te hrănești cu 
iluzii crezînd că o mînă de

Consemnăm, în acest sens, 
cîteva dialoguri semnifica
tive.

— Mie îmi place viața 
de șantier. Eu am moderni
zat toate drumurile din Do- 
brogea. Acum vreau să le 
modernizez pe cele din Il
fov — ne declară, plin de 
convingere. Gh. Mageari, 
inginer constructor de dru
muri din Ministerul Indus
triei Lemnului.

— Bine, dar alte șantiere

menii care au lucrat

repartizați în bloc 
23 de specialiști ai 

oficiu mecano-e- 
din minister) și 

Institutul de studii

Cînd drumul din minister
spre producție 

se oprește în.;^ Capitala

care 14 plini, 
inginerilor și 

trimiși 
ridică la

In 
228 
fața 
re- 

st.u-

spe-

cum mal avem doar 32 de 
directori din 
iar numărul 
economiștilor 
producție se

Toate bune I Dar. în 
tabelului cu evidența 
partizărilor rămînem 
pefiați

0 in Capitală — 212 
cialiști :

o in cele 39 de județe ale 
țării — 16 specialiști !

— Știm că n-am acoperit 
prin aceasta 
producției, 
terlocutorul 
suplimentat 
încă 25 de 
nomiști repartizați în pro-

necesitățile 
ne asigură in- 
nostru, dar am 

numărul cu 
Ingineri și eco-

Ingineri vor putea să de
termine schimbări substan
țiale — de mult așteptate 1 
— în toate unitățile indus
triei alimentare din țară, 
să pună în funcțiune noile 
întreprinderi aflate in con
strucție, să ridice la înalți 
parametri calitativi produ
sele aflate în fabricație

Elaborînd astfel de mă
suri adoptînd o atitudine 
ezitantă lipsită de fermi
tate în acțiunea de redis
tribuire a cadrelor cu pre 
gătire superioară, condu
cerile acestor ministere În
curajează vrînd-nevrînd. 
tendințele evazioniste ale 
unor specialiști cu un slab 
nivel de conștiință.

au mai multă nevoie de 
cadre inginerești.

— Să se ducă alții I Sînt 
sute de ingineri în Bucu
rești.

- Știam că sînteți con- 
stănțean Vi s-a propus să 
lucrați în orașul natal. De 
ce nu vg duceți ? Sînteți 
căsătorit în București, a- 
veți alte probleme aici ?

— Nu sînt căsătorit toc
mai datorită vieții pe care 
am dus-o (Din 1963 Gh. M 
lucrează în minister. îp 
șase ani să tot alegi 1 n.n.). 
Acum am de gînd să mă 
căsătoresc

— Și asta vă împiedică 
să plecați în alt județ?

— Și asta
Acest dialog — reprodus

întocmai — 
de-o parte, 
unor oameni 
importantele 
te economice 
prezidează acțiunea de re
distribuire echitabilă a spe
cialiștilor în toate județele 
țării, acolo unde este ne
voie de calificarea și pri
ceperea lor : iar, pe de altă 
parte, reliefează existența 
unei optici înguste, dăună
toare, în primul rînd, pro
priei lor evoluții, afirmării 
lor ca specialiști pe terenul 
(singurul solid și fertil) al 
practicii, al producției ne
mijlocite

Acest teren ti așteaptă 1 
Numai din situațiile ce 
ne-au fost arătate la Mi
nisterul Industriei Lemnu
lui reiese că o serie de 
combinate din țară recla
mă prezența a 75 de spe
cialiști, iar în rețeaua in
dustriei alimentare sînt aș
teptați 117 oameni cu pre
gătire superioară. E cu atît 
mai surprinzător faptul că 
factorii de răspundere din 
aceste ministere, ambele cu 
o pondere importantă în 
economia națională, cu 
foarte multe întreprinderi 
noi, dotate cu instalații au
tomatizate, cu utilaje de 
înaltă tehnicitate, în care 
consumul de inteligență ca
pătă o însemnătate din ce 
în ce mai mare, în loc să 
vină în sprijinul producției 
prin măsuri eficiente — 
menite să pună în valoare 
contribuția specialiștilor la 
realizarea sarcinilor con
crete ale producției - a- 
doptă linia minimei rezis
tențe. transformă o acțiune 
profundă, de conținut. în
tr-o mișcare de cadre for
mală. într-o „rocadă" fă
cută de ochii lumii

Tocmai de aceea, colecti
vele a numeroase între
prinderi din țară așteaptă 
refacerea... mutării I

Ilustrează, pe 
incapacitatea 

de a înțelege 
comandamen- 

și sociale care

avut-o cînd am ajuns pe tarlalele 
„recoltate" ale brigăzii 
Mărcușa, care aparține 
neni. Aici ne-a surprins 
tul că nu se trecuse cu 
duri întregi de cartofi
neatinse. într-o atare situație, sîn- 
tem îndreptățiți să considerăm ca 
nevalabile justificările conducerii 
cooperativei privind imposibilitatea 
îndeplinirii obligațiilor contractuale. 
Mai mult surprinde însă ușurința cu 
care tovarășii de la direcția agricolă 
județeană au acceptat aceste justifi
cări și care s-au consolat, pe semne, 
cu gîndul că minusurile unora vor 
putea fi suplinite prin plusurile al
tora

O situație similară se întîlnește 
și la C A P Cernatu Din 8171 de 
tone, cît, prevede contractul, s-au 
predat — pînă la 24 octombrie — 
abia 5320 de tone Din cele relatate 
de luliti Moizi reieșea că unitatea 
nu are posibilitate să predea mai 
mult de 7000 de tone, ceea ce în
seamnă o nerealizare de 1171 tone. 
Situația de aici, ca și de la Mărti- 
neni. demonstrează insă că aprecie
rile făcute cu prilejul întocmirii ba
lanțelor nu au o bază reală. Faptele 
dovedesc că s-a trecut cu foarte 
mare ușurință peste cantitățile de 
cartofi rămase în pămînt. Am văzut 
în această unitate cuiburi și rînduri 
întregi de cartofi nerecoltați. „Ii re
coltăm a doua oară cu discul" — ne 
asigură inginerul agronom. Dar în 
ziua respectivă nimeni nu efectua o 
asemenea lucrare. Cum a fost efec
tuată cea de-a doua recoltare se 
vede, de altfel, clar privind tarlalele 
însămînțate cu grîu: pe suprafața 
lor se zăresc împrăștiați zeci și sute 
de mii de tuberculi. Toți acești car
tofi sînt acum pierduți, deoarece i-a 
atins frigul. Se impune ca cel puțin 
cei care se mai află în pămînt și 
care n-au fost atinși de frig să fie 
recoltați. în felul acesta s-ar recu
pera o mare cantitate de cartofi, care 
ar putea fi predată în contul contrac
tului. N-ar fi exclus ca, adunînd 
toți tuberculii, cooperativa din Cer
natu să-și poată realiza contractul 
dacă nu în întregime. în orice caz 
într-o mai mare proporție

în 
obli- 
indi-

rînd 
Nu 

față

de ce am con- 
o îndatorire a noastră 
ne îndeplinim obligă

ri chiar să livrăm 
anumită cantitate de

am considerat că 
trebuie onorate 
putem rămîne 

de nevoile statului, căci 
lui sînt și ale noastre. Dacă

statul își asigură fondul centralizat 
are și puterea de a ajuta cooperati
vele agricole să obțină recolte mai 
bogate lată 
siderat că este 
nu numai să 
țiile asumate, 
suplimentar o
cartofi. Nu am mai însilozat decît 
cantitățile necesare pentru sămînță 
Ne-am propus în felul acesta să li
vrăm în plus, față de contract încă 
200 tone de cartofi"

Intr-un mod similar au înțeles să 
se achite de această obligație și coo
peratorii altor unități „Dacă . are 
statul, avem și noi" — spun coopera-- 
torii Evaluînd posibilitățile de su
plimentare, multe din cooperative au 
vîndut pînă acum sute de tone de 
cartofi. Cei din Ojdula an livrat su
plimentar 164 de tone, cei din Chi
lieni 40 de tone. La fel au procedat 
și cooperatorii din Reci, Chichiș, 
Catalina etc.

Din păcate In unele unități din 
județ nu se înțelege sensul major 
al îndeplinirii obligațiilor contrac
tuale, al onorării angajamentelor a- 
sumate. Printre acestea se află coo
perative puternice, cu o mare pon- 

în realizarea planului de li- 
pe județ. Este cazul coopera- 
agricole de producție Mărti- 
Din cele 3000 de tone cît pre- 
contractul, cooperatorii de aici 

_!— 2 221 tone „Recolta 
încearcă o ex-

dere 
vrări 
ti vei 
nenl. 
vede 
au livrat abia 2 304 
n-a fost prea bună — 
plicație Andrei Kajăn, contabilul șef. 
îndeplinirea contractului?... Deo
camdată așteptăm" Ce anume aș
teaptă conducerea C.A.P Mărtineni 
e greu de aflat, dat fiind faptul că 
balanța a fost încheiată. „Pînă acum 
am discuit întreaga suprafață culti-

Alexandru MURESAN 
Nicolae MOCANU 
corespondenții „Scînteii*

25-31 octombrie 1969

„Săptămma economiei”
o In cadrul acțiunilor și mani

festărilor organizate cu prilejul 
„Săptămînii economiei", la Sala 
Palatului Republicii Socialiste Ro
mânia a avut loc o gală de fil
me de scurt metraj pe tema e- 
conomiei.

• Din bilanțul făcut cu prile
jul „Săptămînii economiei" de u- 
nitățile C.E.C. din cuprinsul ju
dețului Calați rezultă că soldul 
general al depunerilor populației 
județului la C.E.C. a fost, la 1 
octombrie a.c., cu aproape 10 la 
sută mai mare decît la 1 ianua
rie 1969. O dată cu sporirea sume
lor depuse a crescut șt numărul 
depunătorilor. In prezent, sînt de
ținute de populație peste 135 000 
de librete de economii.

o in județul Hunedoara, de
punerile populației la C.E.C au 
înregistrat anul acesta importante 
creșteri. La cei aproape 170 000 
de titulari de librete de economii 
se adaugă numărul mare al pose
sorilor de obligațiuni C.E.C. cu 
cîștiguri ca si al depunătorilor 
care economisesc în conturi cu
rente personale

Acțiunea de economisire s-a 
dezvoltat, de asemenea, și în ria
dul elevilor, care utilizează, pe 
lîngă libretele de economii, și in
strumentul de economisire care 
le este specific — cecurile de e- 
conomii școlare.

• Existența în județul Timiș 
a unui libret de economii la 3 
locuitori ilustrează faptul că și 
în cadrul acestui județ, acțiunea 
de economisire la C.E.C. cunoaș
te o continuă dezvoltare. Din to
talul libretelor de economii, 
82 000 sînt deținute de populația 
din mediul sătesc.

• La tragerile la sorți pentru 
trimestrul 111/1969 ale libretelor 
de economii cu dobîndă și cîș
tiguri în autoturisme și pentru 
construirea de locuințe, care au 
avut loc ieri în Capitală, Casa de 
Economii și Consemnațiuni acor
dă 325 de autoturisme din măr
cile Mercedes 190, Fiat 1800, Fi
at. 125, Renault. 16 și 10. Dacia 
1 100, Moskvici 408 și Trabant 
601, ca și importante cîștiguri în 
bani.

Publicitate
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PORUMBULUI
© Vremea „a mirat în sac“, dar porumbul în
hambar© nu © 60 la sută un procent care

spune totul despre organizarea muncii

MUREȘ. După încheierea semănatului, a 
recoltării sfeclei de zahăr și cartofilor, în 
județ, singura lucrare care trebuie executată 
este culesul porumbului. Pînă acum a fost 
strinsă recolta de pe 60 la sută din suprafețe. 
Deși numeroase mijloace mecanice și forță de 
lucru au fost eliberate de la semănat, scosul 
cartoflloi și al sfeclei de zahăr, ele n-au fo'St 
concentrate la recoltarea porumbului. De aceea 
continuă să se lucreze într-un ritm nesatisfă
cător. Puteau fi obținute rezultate mai bune 
în desfășurarea .acestei lucrări ? Experiența 
multor unități agricole arată că da.

în cooperative 1 agricole cum sînt cele din 
Batoș, Papiu-Ilarian, Beica, Gornești, Șerbeni, 
Călușeri și altele — consiliile de conducere s-au 
ocupat temeinic de organizarea muncii îneît, 
în orice moment brigăzile și echipele știau 
ce au de făcut. Măsurile luate au avut drept 
urmare stabilirea unei discipline ferme în 
rrrtdul cooperatorilor îneît timpul bun de 
lucru a fost folosit din plin. La C.A.P. Gor- 
nești-Mureș, de pildă, deși s-a demarat destul 
de lent în actuala campanie agricolă, lucrările 
au putut fi intensificate datorită repartizării 
precise a sarcinilor în cadrul consiliului de 
conducere. Ca urmare, la această dată, ș-a 
raportat încheierea lucrărilor de recoltate. Sînt 
și alte asemenea exemple.

Realizările unităților fruntașe la recoltat 
nu pot acoperi rămînerea în urmă a acelor 
cooperative în care mai există pe cîmp su
prafețe mari de porumb și care mențin media 
județului la un nivel scăzut. Nu departe de 
Gornești se află cooperativa agricolă din Cră
ciunești, în care lucrările sînt foarte întâr
ziate. Lipsurile serioase în organizarea muncii 
au determinat pe unii țărani cooperatori din 
Crăciunești să se angajeze în diferite alte 
treburi. Astfel, mulți dintre ei pleacă pe la 
tîrgurile din Sighișoara, Mediaș, Toplița etc., 
folosind în interesele lor chiar.și mașina coope
rativei prin simpla înțelegere, cu,, șoferul. Toate 
acestea în timp de pe terenurile cooperativei 
agricole din Crăciunești mai sînt 50—60 ha 
porumb necules și numeroase alte lucrări de 
sezon în restanță.

La ultima plenară a comitetului județean de 
partid, cooperativa agricolă din Luieriu a fost 
criticată serios pentru faptul că recoltarea po
rumbului fusese efectuată doar in proporție de 
20 la sută. Am vizitat-o după cîteva _ zile. 
Am constatat aceeași lîncezeală. Inginerul 
ne-a informat că mai /sînt de recoltat 75 
ha. cu porumb. Deși cooperativa agricolă are 
șase brigăzi de cîmp, într-o zi sînt pre-’ 
zenți în medie la efectuarea lucrărilor agri
cole doar 40-50 de oameni care reușesc să 
adune porumbul de pe o suprafață infimă. 
Din suprafața de porumb care a rămas de 
cules, 46 ha. au fost cultivate în așa fel 
îneît pot fi recoltate cu combina. Dar com
bina repartizată inițial acestei cooperative 
a fost transferată de I.M.A. Reghin altei 
unități. In aceste condiții se impunea ca 
președintele să ia măsuri în vederea parti
cipării tuturor forțelor disponibile la recol
tarea porumbului. O simplă împărțire a 
numărului de hectare cu porumb necules. la 
ritmul zilnic de lucru de pînă acum, duce 
la concluzia că această lucrare se va pre
lungi mult.

Unitățile agricole din Sînmartin, Ulieși, 
Pogăceaua. Sînpetru și Dimb, toate din zona 
Rîciului, deși se află în aceleași condiții, 
înregistrează mari diferențe în ceea ce pri
vește recoltarea și transportul porumbului. 
Pe raza întregii comune, peste 40 tone po
rumb zac netransportate, în timp ce con
ducerile unităților sînt în căutare de so
luții. Aceeași situație se constată și la 
cooperativa agricolă Cernești și-n multe 
alte unități din județul Mureș. în conformi
tate cu hotărîrea recentei plenare a Co
mitetului județean al P.C.R., s-au luat mă- z 
suri ca uniunea județeană a cooperativelor 
agricole să înființeze un dispecerat prin care 
unitățile să poată solicita de la I.T.A. nu
mărul autocamioanelor de care au nevoie 
zilnic. E necesar ca uniunea județeană să 
realizeze cît mai repede legătura dintre 
cooperativele agricole și întreprinderea de 
transport pentru 
porumb să poată 
repede din cîmp.

ca întreaga producție de 
fi transportată cît mai

Lorand DEAKI 
corespondentul „Scînteii

Un nou material 
de construcții: Covorul 

PVC cu strat termo 
si fonoizolant

Din categoria 
produselor execu
tate din policlo- 
rură de vinii este 
binecunoscut co
vorul pe suport 
textil — înlocuitor 
al parchetului în 
construcții civile, 
săli de spectacole 
etc. Produsul, a 
cărui durabilitate 
este garantată 
pentru minimum 
cinci ani, se reali- 
rează la între
prinderea de ma
terialo izolatoare 
și de finisaj din 
Turda, în culori și 
modele preferate 
de beneficiari. în
treprinderea, în

colaborare cu In
stitutul de cerce
tări în construcții 
și materiale de 
construcții, a defi
nitivat recent un 
nou tip de covor 
prevăzut cu strat 
termo șl fonoizo- 
lant, care poate fi 
lipit direct pe 
planșeu, iară strat 
intermediar. Pe 
lîngă avantajele 
funcționale, noul 
material de con
strucție va permi
te scurtarea ter
menului de execu
ție a pardoselilor 
în locuințe sau în 
clădiri social-cul- 
turale.

BIHOR. Condițiile climatice din această 
toamnă au fost deosebit de favorabile 
pentru executarea lucrărilor agricole. Cei har
nici au făcut însămînțările la timp și la un 
nivel agrotehnio înalt, au cules porumbul și 
celelalte culturi tîrzii pe care le-au pus la 
adăpost sau le-au livrat unităților contrac
tante în cadrul obligațiilor pe care le aveau 
față de stat. Numeroase cooperative agricole 
— fruntașe de altfel și la alte lucrări și care 
realizează de obicei recolte mari — au termi
nat și de această dată, printre primele, recol
tatul porumbului. Așa sînt cele din Mădăraș. 
Salonta, Parhida, Sălard și altele

— La noi — spunea tovarășul Florian Bocșe, 
președintele cooperativei din Călacea—porum
bul are mare preț. De aceea, imediat ce dă în 
copt, îl recoltăm cu cea mai mare grijă. Așa 
am procedat și în acest an. Cînd lanurile au 
început să se îngălbenească, iar bobul s-a în
tărit, toate forțele au fost mobilizate la cules, 
în felul acesta înlăturăm orice pierderi. în 
acest an am cultivat cu porumb 540 ha, le-am 
lucrat lă timp și acum am putut constata că 
recolta este cu aproape 200 kg la hectar mai 
mare decit ne-am planificat

Producții mari au obținut în acest an, deși 
condițiile naturale n-au fost prea favorabile, 
și cooperativele din Mădăraș, Diosig, Ghiorac 
și altele. Cooperativa agricolă „Victoria socia
lismului" din Ghiorac a obținut cîte 3 500 kg 
boabe porumb de pe cele 470 ha cultivate cu 
această plantă.

întrucît însămînțările s-au terminat, recol
tarea porumbului ar trebui să se desfășoare 
într-un ritm mai rapid. Cu toate acestea, 
ritmul zilnic nu este îndeplinit. Față de cele 
1 600 ha cît prevede planul zilnic, nu se re
coltează decît 1 000 ha. Și nu-i de mirare. In 
numeroase cooperative, președinții și consilii
le de conducere n-au mobilizat toate forțele 
la recoltatul, porumbului, lăsînd ca această lu
crare să se desfășoare la voia întîmplării. Să 

"exemplificăm pu cîteva. cazuri dia^ceje .mai 
deosebite.

La cooperativa agricolă din Tăut, în timp ce 
camioanele umblă prin tot județul, pe cîmp 
zac peste 23 tone de porumb. Aceeași situație 
este și la cooperativa agricolă din Miersig. Con
ducătorii umblă pe la Oradea și pe la tîrguri 
în loc să mobilizeze membrii la culesul celor 150 
ha de porumb, care n-au fost încă recoltate. 
Luni, de pildă, Vasile Galiș, vicepreședintele 
cooperativei, a luat o căruță și s-a dus la tîrg 
la Ținea. Dintr-o discuție avută, tov. Petru 
Borconi, președintele cooperativei agricole din 
Giriș, afirma că „Noi nu recoltăm decît 
atit cît putem transporta". Așa să fie 
oare ? Din păcate, pe cîmp se află porumbul 
recoltat de pe o suprafață de 30 ha și dacă 
socotim că producția la hectar este de circa 
4 000 kg știuleți, înseamnă că în lan așteaptă 
să fie transportate circa 120 tone porumb. 
Și alte cooperative agricole, printre care 
cele din Bătăr, Nojorid, Giriși, Vaida, mai 
au de recoltat mari suprafețe de porumb. 
Deși recoltatul porumbului se apropie de sfîrșit, 

mobilizate toate forțele pentru a 
grabnic culesul porumbului.

trebuie 
termina cit mai
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triei chimice ? Răspunsul factori
lor vinovați din Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
la aceste întrebări îl dorim con
cret, la obiect și cu măsuri 
eficiente. Mai • ales că deficiențe si
milare se repetă în asigurarea uti
lajelor și pentru alte șantiere, avînd 
consecințe din cele mai defavorabile 
pentru ritmul execuției. Respectarea 
termenelor de punere în funcțiune 
a liniei a 2-a de negru de fum, cu 
o capacitate de 18 000 tone pe an, de 
Ia Combinatul petrochimic din Pi
tești, se află sub semnul incertitudi
nii tocmai datorită întîrzierii livră
rilor de utilaje pentru cele două ca
zane recuperatoare de către uzina 
„Vulcan" din Capitală, ca și a apara
turii de automatizare de către Cen
trala industrială de electronică și 
automatizări. Credem că nu este lip
sit de importanță să amintim cadre
lor de conducere din M.I.C.M., di
rectorilor acestor întreprinderi că 
fiecare zi de întîrziere a Dunerii în 
funcțiune a acestui obiectiv — pen
tru care poartă în bună parte răs
punderea — va însemna, de la 1 ia
nuarie anul viitor, o pierdere de 
producție de negru de fum de Dește 
200 000 lei. din care cea mai mare 
parte este destinată exportului. Și 
este vorba numai de un singur obiec
tiv Va suporta 
dere Ministerul 
țiilor de Mașini, 
nizorul general 
ridic da, pentru 
tract pe termen 
mul prevăzut. Sancțiunea pentru a- 
ceste repetate întîrzieri trebuie să 
treacă însă în jos, pe filiera minis
terului pînă în întreprindere, pentru 
a stabili precis persoanele răspunză
toare, astfel ca recuperarea pierde
rilor să se facă de la cei vinovați, 
stimulîndu-se în acest fel spiritul lor 
de responsabilitate față de angaja
mentele pe care și le-au asumat 
semnînd un contract de livrare a uti
lajelor pe șantiere.

Pe alte șantiere ale industriei chi
mice, utilajele au fost aduse la timp, 
dar termenele de punere în funcțiune 
nu se respectă. Intervine aici un 
alt motiv, cu repercusiuni tot atît 
de grave asupra ritmului execuției : 
organizarea nesatisfăcătoare a mun
cii și lipsa forței de muncă. Des
pre grupul CIAN de la Combina
tul petrochimic Pitești s-a vorbit 
foarte mult cu prilejul unei analize 
întreprinse pe șantier de ministerele

oare această pier- 
Industriei Construc- 
în cazul de față fur
ai instalațiilor ? Ju- 
că a semnat un con- 
lung neonorat în rit-

La sfîrșitul anului trecut, între su
tele de noi obiective și capacități de 
producție care și-au anunțat debutul 
industrial s-a aflat și fabrica de flux 
de sudură, din cadrul uzinei „Indus
tria sîrmei" — Cîmpia Turzii. Intra
tă în funcțiune la termenul planificat, 
chiar din primele zile de activitate, 
noua fabrică a produs însemnate 
cantități de flux de sudură, de cali
tate superioară.

Deși producția creștea continuu, 
decadă cu decadă și lună de lună, 
conform graficelor de atingere a pa
rametrilor proiectați, la scurt timp de 
la începerea fabricației a apărut pri
mul șoc. Vertiginos, zi de zi, spectrul 
stocurilor supranormative de produc
ție finită devenea mai intens. Condu
cerea uzinei a început să dea semne 
de neliniște : producția de flux de 
sudură nu avea 
desfacerea asigura
tă. In numai cîteva 
luni de fabricație, 
o parte însemnată 
din capacitatea de 
depozitare a uzinei 
a fost blocată de 
stocurile fără des
facere. Din cele 
peste 1 050 de tone 
fabricate pînă la 
sfîrșitul lunii iunie 
a.c., cu chiu cu vai 
au putut fi vîndute 
abia 500 de tone, 
întrucît, în lunile 
următoare, nu s-a 
mai întrezărit nici 
o șansă de desfa
cere a producției, 
conducerea uzinei 
a hotărît ca, înce- 
pînd de la 1 iulie 
a.c., să sisteze pro
ducția de flux de 
sudură și să închi
dă fabrica.

Cum a fost posi
bil ca un debut, 
care anunța o stră
lucită carieră in
dustrială, să eșueze 
într-un mod atît 
de lamentabil ? Ing. 
Ioan Olteanu II, 
directorul comer
cial al uzinei, ne-a 
spus :

— S-a constatat 
că majoritatea în
treprinderilor be
neficiare dețineau 
stocuri importante 
de flux de sudură 
din import și că 
s-au contractat și 
pentru anul 1969 
cantități însemnate 
tot de la import. 
Pentru acoperirea
cu comenzi a planului de producție 
al noii fabrici, am făcut demersuri 
la forul nostru de resort, la Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, la „Metalimport", precum și la 
principalii beneficiari.

— Cînd anume ? Vă rugăm să pre
cizați. datele.

— Cu .adresa nr. 104 230 din 18 fe
bruarie a.c, am cerut Direcției ge
nerale de construcții navale și ma
terial rulant din M.I.C.M. să dispună 
uzinelor emiterea de comenzi pen
tru necesarul anual de flux de su
dură. Cu scrisoarea nr. 104 400 din 
18 martie a.c. am solicitat forului 
nostru de resort, Direcției generale 
de aprovizionare și desfacere din 
M.I.C.M. și întreprinderii de comerț 
exterior „Metalimport" să dirijeze 
consumatorii către uzina noastră.

— Sînt singurele intervenții?
— Printr-o scrisoare din 13 mai a.c. 

am intervenit la direcția generală de 
resort din Ministerul Industriei Me
talurgice, pentru a o determina să 
solicite Comitetului de Stat al Pla
nificării o analiză privind acoperirea 
cu comenzi a planului de producție. 
Prin scrisorile din 14 mai și 25 mai 
a.c. adresate ministerului nostru am 
solicitat, de asemenea, clarificarea a- 
coperirii planului de producție. Am 
trimis delegați la toți marii consu
matori de flux de sudură pentru a-i 
convinge de calitatea producției 
noastre. Am făcut o intensă reclamăm 
Totul a fost însă în zadar.

Deci, Ministerul Industriei Metalur
gice nu a putut acoperi cu comenzi 
planul de producție (vom vedea însă 
exact și de ce nu a reușit ministe
rul), iar conducerea uzinei a hotărît 
„tragerea obloanelor", dizolvarea 
colectivului de muncă de la fabrica 
de flux de sudură, încrucișînd bra- ■ 
fele în așteptarea acelor zile cînd 
stocurile din import vor fi de acum 
epuizate pentru a putea relua fabri
cația.

— De ce nu s-a intervenit la timp 
pentru sistarea importului ?

— Pentru că nu ne-am așteptat ca 
această fabrică — unicat în țara noas
tră — să meargă bine de la bun înce
put, ne-a răspuns tov. loan Stanatiev, 
directorul general al uzinei. De a- 
ceea, n-am riscat sistarea importului.

— V-ați luat o „cotă de risc" ne-

permis de mare, admițînd efectuarea 
integrală a importului de flux de 
sudură în 1969. Prin Oprirea fabricii, 
pierderea provocată economiei s-a 
dublat.

— Nu aveam altă cale. Continuarea 
fabricației în condițiile actuale ar ti 
generat pierderi și. mai mari. Ar fi 
însemnat să șîțimormîntăm materia 
primă/ plătită cu valută," într-o pro
ducție destinată exclusiv stocului, 
asupra căreia ar fi curs după aceea 
cu nemiluita dobînzile penalizatoare.

Frumoase raționamente economice. 
Păcat însă că ele se fac abia acum. 
Ar fi fost, în primul rînd, de datoria 
conducerii uzinei să se fi gîn- 
dit cu multă vreme înainte la 
toate aceste grave consecințe ; flu
xul de sudură este un material ne
dirijat, a cărui desfacere cădea în 
exclusivitate în sarcina conducerii 
uzinei. Se vede limpede că prea puțin 
a fost aceasta impresionată de fap- 

’ tul că economia națională va trebui 
să suporte și în acest an un efort 
valutar în vederea importării unui 
produs pentru a cărui fabricație sta
tul nostru îi destinase o întreprinde
re anume. Faptele ne obligă să afir
măm că comitetul de direcție al uzi
nei nu s-a frămîntat prea mult nici 
atunci cînd eroarea devenise eviden
tă, ca și pierderile pentru economie. 
S-a mulțumit să deschidă un „fluviu" 
de scrisori către forul tutelar sau 
alte organe economice centrale, ce- 
rîndu-le să-i rezolve problema ; re

la începutul lunii sep- 
Adjunctul ministrului 

industriale, ing. Ion
interesate, pe 
tembrie a.c. 
construcțiilor ._______ __
Tudose, s-a angajat cu acel prilej 
să asigure impulsionarea execuției 
în așa fel ca la acest grup să se 
încheie lucrările subterane pe la 
jumătatea lunii octombrie, iar toate 
lucrările de construcție și montaj, pe 
la mijlocul lunii noiembrie. în mo
mentul de față, deși forțele au fost 
mărite pe șantier, se prefigurează 
o amînare a lucrărilor de construc-

ritm se lucra la atelierul} de ameste
care și la centralele de ventilație. 
„Mai mult ca sigur că pe șantier nu 
«e va realiza în acest an un volum 
de investiții de circa 40 milioane lei 
— ne-a spus tov. Apostol Simionescu, 
inginer-șef al uzinei. Pentru a recu
pera o parte din rămînerea în urma, 
am fost nevoiți să executăm cu for
țele noastre o serie de montaje". Iar 
directorul uzinei „Danubiana", ing. 
Ion Pria, a adăugat : „Aproape zil
nic examinăm cu constructorii și di-

ții și montaj, peste aceste termene 
reprogramate, cu încă cîteva săptă- 
mîni. Angajamentul, ca și graficele 
de execuție elaborate au rămas pe 
hîrtie, iar intrarea în funcțiune a 
instalațiilor se prelungește sine die. 
Nu se dovedesc a fi pur formale an
gajamentele constructorilor, ale ad
junctului ministrului? Nu de promi
siuni și angajamente de paradă au 
nevoie la ora actuală șantierele, ci de 
o îndrumare concretă, de intervenții 
eficiente menite să impulsioneze 
munca în toate punctele de lucru ale 
fiecărui obiectiv aflat în construcție.

Nicăieri pe alt șantier al industriei 
chimice lipsa de organizare nu-și 
spune cuvîntul ca pe cel de dezvol
tare a uzinei „Danubiana" din Ca
pitală ca și pe șantierele de 
la Uzina de superfosfat și acid sul
furic de la Năvodari, Uzina de mase 
plastice Buzău și laboratorul Institu
tului de cercetări chimico-l'armaceu- 
tice din Capitală — toate avînd ter
mene de punere în funcțiune in 
acest trimestru. Zilele trecute, de 
exemplu, la construcția depozitului 
de materie primă de la uzina „Da
nubiana", care condiționează intrarea 
în producție a capacității noi, nu lu
crau decît cîțiva oameni. In același

riginții stadiul lucrărilor, dar ceea 
ce programăm să se facă pentru zi
lele următoare nu se realizează".

La aproape toate obiectivele in
dustriei chimice care urmează să fie 
puse în funcțiune în această perioa
dă mai sînt de executat, ca și la 
uzina „Danubiana", în general lu
crări mărunte de montaje și de fi
nisaje. Aceste lucrări necesită însă 
un volum însemnat de manoperă și 
se realizează cu o productivitate 
scăzută; ca atare, organizațiile de 
construcții și montaje nu impulsio
nează efectuarea lor. le lasă să tre
neze. în schimb, concentrează un nu
măr sporit de forțe pe șantierele 
cu valori mari de investiții (ce asi
gură îndeplinirea planului și... pre
mii). Această practică trebuie eli
minată din activitatea întreprinde
rilor Ministerului Construcțiilor In
dustriale. Șefii de șantiere trebuie să 
înțeleagă clar că nimănui nu-i este 
permis să abandoneze un obiectiv 
aflat în pragul punerii în funcțiune 
și că sînt direct răspunzători de efec
tele pe care le poate declanșa o ase
menea stare de lucruri anormală.

De mare actualitate este acum, în 
preajma intrării în producție a unui 
număr mare de obiective chimice.

petăm, problemă care era de compe
tența conducerii uzinei.

Acum, toți cei cu care am discutat 
nu au omis .să amintească de efor
turile pe care le face uzina pentru 
a găsi debușee de plasare a produsu
lui pe piața externă. In fond, așa 
trebuia să se procedeze din capul lo
cului, înainte ca primele semne ale 
suprastocării producției finite să a- 
pară și să pericliteze funcționarea 
instalațiilor fabricii S-a recurs la 
această soluție tîrziu de tot... In 
pofida acestor strădanii, conducerea 
fabricii este convinsă că pînă . la 
sfîrșitul anului nu va interveni nici o 
schimbare în bine în activitatea de 
producție.

Situația fabricii de flux de 
sudură nu-i limpezită nici în anul 
viitor. Este de neînțeles cum facto

rii de răspundere 
în cauză nu se ara
tă îngrijorați de a- 
ceastă perspectivă 
nefavorabilă. în 
schimb, aduc justi
ficări; fac teorie pe 
marginea unei a- 
numite „producții 
medii" și anticipea
ză o creștere brus
că a cererii de flux 
de sudură peste
4— 5 ani. Ei vorbesc 
de cererea anului 
1975, deși nu o cu
nosc bine nici pe 
cea a anului cu
rent, sau a celui 
viitor.

Este evident sla
bul simț de răspun
dere de care au dat 
dovadă importanți 
factori din condu
cerea anumitor mi
nistere atunci cînd 
au decis să con
struiască fabrica 
mintită. Plecînd 
la un consum 
flux de sudură
preciat cu foarte 
mare aproximație 
— acum, specialiștii 
Ministerului In
dustriei Metalur
gice acuză orga
nele M.I.C.M că, 
la data cînd s-a în
tocmit studiul teh- 
nico-economic al a- 
cestei 
n-au 
sarul 
terea 
următori s-a stabi
lit prin aplicarea 
unui coeficient și 
el tot atît de „ști
ințific" determinat
5- a ajuns la con- 

1970, consumul de
va fi de cel

CONTRASTE

© Felicitări
constructorilor
din Teleorman!

Constructorii de pe 
șantierele județului 
Teleorman promit 
să-și încheie bilanțul 
muncii pe 1969 încă 
din luna viitoare. Cel 
puțin așa rezultă 
din calendarul lor 
de lucru. în trei tri
mestre, harnicii con
structori din Teleor
man au realizat 80 la 
sută din planul anual 
de investiții. Se 
tinde mecanizarea 
feritelor munci, 
trecut la lucrul 
lanț", iar predarea
crărilor de la o echi-

ex- 
di- 
s-a 
„in 
lu-

pă la alta se face pe 
baza certificatului de 
calitate. Nu întîmplă- 
tor, ei au terminat în 
bune condiții fabri
cile grupului II azot 
din cadrul combinatu
lui chimic și fabrica 
de conserve din Tr. 
Măgurele, hala de 
strungărie de la Ro
șiorii de Vede, ansam
blurile de locuințe din 
Alexandria. La toate 
aceste obiective au 
fost scurtate termene
le de execuție. Este 
clară intenția lor. Vor 
să umple cît mai repe
de cupele cu... succese.

a- 
de 
de 
a-

investiții, 
indicat nece- 
real — creș- 

pentru anii

cluzia că, în 
flux de sudară 
puțin 4 000 de tone și va atinge 
6 000 tone peste 10 ani Cît de temei
nice au fost calculele se vede azi, 
după numai 3—4 ani de la data cînd 
au fost avizate cifrele. Nu numai că 
necesarul nu a crescut, dar se con
stată că în 1970 va fi chiar mai mic 
decît cel din anul de referință.

în altă ordine de idei, cazul fabri
cii de flux de sudură de la Cîmpia 
Turzii pune cu acuitate în lumină 
necesitatea creșterii gradului de 
competență a conducerilor întreprin
derilor, paralel cu sporirea răspun
derii lor materiale, în angajarea 
producției și în desfacerea ei. Știin- 
du-se suj „umbrela" ministe
rului, conducerea uzinei din Cîmpia 
Turzii, în loc să fie „vioara întîia" 
în rezolvarea situației apărute, s-a 
mulțumit să trimită depeșe după de
peșe forului de resort.

Statul a investit importante fon
duri în fabrica de flux de sudură de 
la Cîmpia Turzii și nu îi este 
indiferent dacă ea va lucra și 
în viitor doar cu jumătate din 
capaci.tate. întrucît măsurile în
treprinse pînă acum se dovedesc ine
ficiente, conducerea uzinei are dato
ria să investigheze noi piste pentru 
valorificarea deplină a capacităților 
de producție.

loan ERHAN
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problema asigurării cadrelor de mun
citori și tehnicieni pentru exploata
rea și întreținerea instalațiilor, pen
tru că de aceasta depinde în cea 
mai mare măsură buna lor funcțio
nare, realizarea parametrilor proiec
tați. Personalul de conducere, ca și 
cea maii mare parte din muncitorii 
ce vor deservi capacitățile noi se 
și află la posturile lor. Sînt totuși 
multe excepții. Schemele de perso
nal pentru instalațiile din grupul 
CIAN de la Combinatul petrochi- 

, mic Pitești sînt completate în pro
porție de abia 20 la sută. De reți
nut, aceasta în „preziua" intrării în 
funcțiune a acestor instalații cu o 
tehnologie deosebit de pretențioasă și 
exigentă. De ce ? „Planul forței de 
muncă dat de minister nu ne per
mite să angajăm un om în plus în 
acest an — ne-a spus tov. ing 
Costache Sava, directorul combina
tului. Personalul va trebui să-1 asi
gurăm prin redistribuiri de la alte 
locuri de muncă".

Cînd se vor face aceste redis
tribuiri și. mai ales, cînd va 
fi posibil să se organizeze spe
cializarea cadrelor pentru instalațiile 
respective ? Beneficiarii noilor obiec
tive industriale nu trebuie să uite 
că cunoașterea celor mai mici amă
nunte tehnice, de la cel mai simplu 
mecanism pînă la agregat sau insta- o 
lație în ansamblu, stăpînirea celor 
mai intime laturi ale proceselor teh
nologice sînt tot atîtea exigențe ce 
trebuie satisfăcute fără nici o excep
ție încă din primele zile ale punerii 
în funcțiune. Numai în acest fel pot 
fi atinșe cotele înaltului randament 
al fiecărei capacități industriale.

Crearea tuturor condițiilor propice 
respectării termenelor de intrare în 
funcțiune a noilor instalații și ca
pacități constituie pentru Ministerul 
Industriei Chimice, pentru conduce
rile centralelor, grupurilor indus
triale și întreprinderilor un obiectiv 
primordial. In acest scop este ne
voie de sprijinul ministerelor 
colaboratoare, al întreprinderilor de 
construcții și montaje, al uzinelor 
furnizoare de utilaje și echipamente. 
Corespunzător răspunderii încredin
țate de partid și de stat, toți acești 
factori, împreună cu organele locale 
de partid, trebuie să acționeze cu 
hotarîre pentru redresarea urgentă a 
situației îndeplinirii planului de in
vestiții, astfel ca obiectivele și capa
citățile noi să intre la timpul prevă
zut în funcțiune, asigurînd dinamica 
vie a ritmului producției industriei 
chimice, prevăzut de planul cincinal.

• 0 treabă... de oaie
Mai multe coopera

tive agricole din jude
țul Vrancea au cres
cut, din prăsilă pro
prie, un mare număr 
de oi. Conform asigu
rărilor date de Uniu
nea județeană, ele ur
mau să fie livrate, 
contra cost, altor uni
tăți care și-au propus 
să dezvolte sectorul o- 
vin. Pină aici toate 
sint bune și la locul 
lor. După ce insă greul 
a trecut și efectivele 
s-au asigurat, au în
ceput să apară greută
țile. Nu se cunosc incă 
cooperativele care să 
cumpere aceste oi. 
Bunăoară, la coopera
tiva agricolă Mărti-

nești există 1200 de 
oi, care urmează să 
fie livrate altor uni
tăți. Președintele coo
perativei face nume
roase drumuri prin ve
cini pentru a găsi un 
eventual cumpărător. 
Insă in zadar. Iarna se 
apropie, și pentru a- 
ceste oi nu sînt asigu
rate nici furaje și nici 
adăposturi. Le așteap
tă deci o soartă tris
tă. Toate acestea por
nesc de la lipsa de 
preocupare a organe
lor agricole județene, 
care nu au desemnat 
incă unitățile care si 
le cumpere oile. După 
cum s-ar spune, au fă
cut-o de... oaie.

© Pe drumuri și prin

șanțuri...
Recent, în apropie

rea gării Crișeni — 
' stație de cale ferată 
limitrofă orașului Za
lău — pe distanta a 
circa 200 de metri — 
stăteau azvîrlite în 
șanțul adînc de lîngă 
șosea, în cea mai de- 
săvîrșita neorînduială 
— după cum se vede 
și din fotografia alătu
rată — cîteva zeci de 
tone de elemente pre
fabricate. Rezultatele 
firești — mari strică
ciuni. Ne-am interesat 
de numele galantului 
proprietar, 
permite să 
banii statului...

care-și 
arunce

drumuri și prin 
șanțuri. Tov. Vasile 
Hăprian, inginerul șef 
al Șantierului 912, am
plasat în imediata a- 
propiere a gării, ne-a 
spus că prefabricatele 
în cauză aparțin unuia 
din gospodarii județu
lui Sălaj — Direcția 
de drumuri și poduri 
din cadrul consiliului 
popular județean. A- 
cum, cînd se știe cine 
este posesorul acestor 
materiale, dorim să 
cunoaștem de Ia cine 
și în ce proporții se 
vor recupera daunele 
provocate statului.

© Bolovani din avion
In ultimul timp, a 

luat o mare extindere 
folosirea aviației in a- 
gricultură. Cu ajutorul 
avioanelor utilitare se 
împrăștie îngrășămin
te chimice, substanțe 
pentru combaterea 
dăunătorilor, bolilor și 
a buruienilor. Aviația 
s-a dovedit a fi un 
mijloc de lucru în a- 
gricultură de mare 
randament. Există și 
aci un „dar“. De e- 
xemplu, în ce privește 
ingrășămintele chimice 
se cere să fie păstra
te așa cum vin de la 
fabrică, condiție esen
țială ca împrăștierea 
lor să se facă cu ușu
rință și uniform. Or, 
acest aspect dă uneori 
bătaie de cap aviatori
lor. Din lipsa unor a- 
dăposturi corespunză
toare, ingrășămintele 
chimice sint lăsate în 
aer liber, pe terenuri
le de zbor, devenind

in scurtă vreme neuti- 
lizabile, deoarece ploi
le le întăresc fi le de
gradează. In această 
toamnă, la fermele 
I.A.S. Colceag și Mo- 
vilița, județul Ilfov, în
semnate cantități de 
superfosfat au fost 
plouate, transformîn- 
du-se în bolovani. A 
trebuit să fie întinse 
la soare, uscate și fă- 
rimifate. Cu toate a- 
cestea, împrăștierea lor 
din avion nu s-a pu
tut face decit cu mare 
greutate. Superfosfatul 
se transforma în co
coloașe și cădea sub 
formă de bulgări. Și 
toate aceste neajunsuri 
numai din lipsa unui 
adăpost corespunzător. 
Să folosim și aviația, 
însă nu pentru împrăș
tiat bolovani. Nu de 
altceva, dar si nu cadă 
in capul celor care lu
crează fără cap.
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POPORUL ELABORAREA NOULUI teatre

sîmburele de foc și de aur
al creației noastre

în contextul istoric și so
cial al anilor noștri, în at
mosfera de elevată și pro
fundă efervescență genera
tă de lucrările celui de-al 
X-lea Congres al partidu
lui, cînd avem în fața ochi
lor imaginea strălucitoare, 
îndrăzneață a societății so
cialiste românești multilate
ral dezvoltate, un rol de 
înaltă și sporită respon- 

Ș’îi revinesabilitate 
creatorului de frumos 
artistului, 
tere, romancierului, 
velistului, poetului, 
maturgului. De ____ ,
niciodată pînă acum nu a 
răsunat o mai înaltă che
mare la adresa tuturor ce
lor care, prin creația lor. 
își aduo contribuția la în
nobilarea spirituală a omu
lui constructor al Româ
niei socialiste. De la înalta 
tribună a forumului parti
dului, prin glasul secreta
rului său general, tovară
șul Nicolae. Ceaușescu, oa
menilor de artă li s-a des
chid un orizont generos, is
pititor. Niciodată vocația 
creatorului nu s-a aflai 
pînă acum într-un climat 
atît de prielnic pentru ca 
fiecare din cei dăruiți să-și 
poată manifesta însușirile 
talentului lor, pentru a trăi 
plenar sentimentul mîn- 
driei și responsabilității vo
cației lor.

O literatură realistă, pă
trunsă de spiritul umanis
mului, rare s-a afirmat tot 
mâi puternic în țara noas
tră, un spirit al curajului 
civic, al libertății d° gîn- 
dire și de creație — mani
festate îndeosebi după al 
IX-lea Congres al partidu
lui — și-a găsit în anii so
cialismului împlinirea. Scri

să pătrun- 
poporu- 

lui sta-
cu-

omului de li- 
nu- 

dra- 
altfel,

itorul trebuie 
dă în sufletul 
Iui, în sufletul 
tornic, înalt în doruri, 
tezător în aspirațiile și îm
plinirile Iui, să înțeleagă a-

ceste doruri, năzuințele și 
lupta lui; numai astfel este 
posibilă realizarea acelei 
grandioase fresce a Româ
niei socialiste pe care citi
torul așteaptă să o regă
sească în opera 
Nu ’ ‘ "
nu 
cerealistă, ci adevărul 
biectiv, nemistificat trebuie 
să fie sîmburele de foc al 
operei de artă ț numai pă
trunsă de un asemenea 
suflu al realității arta noas
tră își va găsi ecoul nece
sar și dorit în conștiința 
contemporanilor, va putea 
întinde îndrăznețe punți 
necesare, visate, posterită
ții, rîvnitei eternități.

„Redați prin graiul mi
nunat al artei freamătul 
creator al poporului, care, 
transformînd prin munca 
sa eroică înfățișarea țârii, 
se transformă pe sine în
suși. Nu uitați niciodată că 
menirea artei noastre este 
de a înnobila omul, de a-I 
inspira spre noi fapte mă
rețe, spre realizarea idea
lurilor socialismului și co
munismului". îndemnul a- 
cesta exprimă o înaltă con
cepție despre semnificația 
literaturii care obligă și 
stimulează O asemenea 
eoncepție își are rădăcini 
în pămîntul pe care se un- 
duie.gîndul de verset al 
Mioriței, iar ramurile frun
ții ei tind să devină vecine 
stelelor noastre necăză- 
tqare

Sub acest aspect aș vrea 
să subliniez faptul că ne 
al lăm în situația fericită, de 
a fi posesorii unei vaste și 
originale culturi folclorice. 
Există în cultura 
populară motive, 
de gînd, sîmburi 
în disponibilități 
cer doar scoși la 
cu inspirație și har. Spiri
tualitatea acestui popor și-a

Vasile REBREANU

de artă 
idealizarea realității, . 
o viziune edulcorată.

o-

creat, pe parcursul a două 
milenii, o vatră de aur, o 
mitologie a lui j aceasta 
constituie antichitatea cul
turii noastre, care nu este 
cu nimic mai prejos decît 
antichitatea elină, să zicem. 
Iată, mă gîndesc la moti- 
vul-mit al omului care a- 
leargă mereu după un 
ideal ; ca o fată morgana.

puncte
de vedere

noastră 
fulgerări 
generoși 
ca re se 

suprafață.

ca o părere, idealul se pare 
că e ajuns, se materializea
ză, cel care îl căutase cu
noaște explozia buouriei, 
ca din nou idealul să fugă 
și omul îl caută cu aceeași 
consecvență robustă a spi
ritului, cu aceeași flacără 
nestinsă de a-1 atinge. A- 
cest. motiv se numește i 
Ciobanul care și-a pierdut 
oile. Mă gîndesc apoi la le
genda Meșterului Manole, 
la Miorița, la infinita varie
tate a motivelor din bas
mul popular, la iradierea 
pe care o naște un singur 
cuvînt — dor — în limba 
noastră, cu toate fațetele 
lui : de la tendința de per
fecțiune și aspirația spre 
înalt, la melancolie, la do
rul de casă, de iubită, de 
țară, de părinți și pînă la

dorul de dor. Sigur că spu- 
nînd aceste lucruri este 
departe de mine gindul de 
a concepe fructificarea a- 
cestor mituri la modul na
turalist, ilustrativ ■ mă re
fer la acel fel organic, in
spirat, încărcat de noblețea 
inteligenței, la acel fel de 
a-și manifesta originalita
tea artei lor pe care ni l-au 
demonstrat prin mari lecții, 
lecții unice, un Mihai Emi- 
nescu, Blaga și Arghezi, 
Ion Barbu și Țuculescu, 
Eneseu și Brâncuși, dînd 
lumii opere semnificative, 
profund naționale și toc
mai de aceea încărcate de 
universalitate. Opere în 
care se simțea pulsul epo
cii lor.. Sentimentul natu
rii, prietenia cu ea, uma
nizarea ei atît de caracte
ristică viziunilor poporului 
nostru își găseso o rafi
nată și modernă expresie 
în pînzele lui Țuculescu, în 
care ochii lumii naturale 
ne privesc, rie mustră, na 
judecă ; nu e o viziune pur 
panteistică, ci credința pro
fundă a noastră, moștenită 
de la părinții noștri cei bâ- 
trînî, conform căreia tre
buie să fim buni, curați, 
chiar în singurătate, fiind
că întotdeauna există un 
ochi care ne veghează gîn- 
chil, gestul, fapta; acest, ochi 
este, indiferent că-i simbo
lizăm printr-un copac sau 
o floare, ochiul celor ce 
vor veni după noi. Ce re
prezintă oare altceva Co
coșul cîntînd în fața soare
lui, Masa tăcerii. Poarta 
sărutului. Coloana fără 
sfîrșit (zisă și a dorului), 
ce reprezintă Baltagul lui 
Mihail Sadoveanu și opere
le celor mai mari scriitori 
ai noștri, dacă nu o însu
șire profundă a spirituali
tății poporului nostru ? 
Oare nu aceștia sînt și cei

mai cunoscuțî artiști ai 
noștri, dincolo de frunta
riile naționale îl Nu este 
vorba aici de o viziune et- 
nicistă, nici de o pledoarie 
pentru o literatură folclo
ristă,, șugubeață, sfătoasă, 

sentimentul mo- 
grave, de stră- 

de a întruchipa

ci de 
tiveloi 
dania _ ______ r._
în formele artei contempo
rane, în spiritul epocii 
noastre socialiste acele tră
sături, concepții, 
care ne i 
care s-au 
decursul a 
nii și care 
trat
care 1 . _ __ ,
în contemporanii noștri. A- 
ceste trăsături, aceste mo
tive, aceste mituri au că
pătat azi dimensiuni și va
lențe noi ; sub zodia lor 
văd năseîndu-se sub
stanța unei culturi contem
porane care să ne introdu
că — pe noi, cei de azi — 
și mai mult în universali
tate î acest sîmbure de foc 
și aur poate iradia și învă
lui sublim patosul vieții 
contemporane, al României 
socialiste, care trebuie să 
pulseze în cărțile noastre, 
sub această stea a însușirii 
culturii noastre, a spiritua
lității poporului nostru, 
a imensei aspirații de 
cunoaștere a realităților 
zilelor noastre; sub această 
stea a omeniei profunde a 
statului și partidului nos
tru văd generos afirmîn- 
du-se o literatură necesară, 
pe care omul zilelor noas
tre o așteaptă de Ia scrii
tori Și în care construc
torii României noi își vor 
regăsi sufletul lor, dorul 
lor Tn acest context, mi
siunea scriitorului nu este 
deloc ușoară, ea este încăr
cată de mari răspunderi. 
Răspunderi ce ne angajea
ză și ne obligă în gradul 
cel mai înalt.

viziuni 
caracterizează, 
cristalizat în 

două mile- 
■ ne-au păs-

pe noi ca popor, 
sînt în noi cei de azi,

REGULAMENT
ȘCOLAR

• Spectacol prezentat de Ansam
blul cubanez de dans modern 
(în sala Ansamblului artistic al 
U.G.S.R.) - 20.
9 Opera Română : Seară Bartok- 
Stravinski (premieră) — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Idiotul — 
20 ; (sala Studio) : Travesti
• Teatrul de Comedie : 
fără simbrie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
dra“

— 20. 
Ucigaș

Scurt-metraje
natură

si oameni
Filmul etnografic și turistic cunoaș

te în ultimul timp o justificată extin
dere în producția studioului „Sahia" 
După cum s-a mai semnalat, dez
voltarea acestui gen de film docu
mentar este uneori însoțită de o 
„supraproducție" de pelicule fade, 
convenționale, care atestă diminuarea 
preocupării unor documentariști 
pentru modalitatea cinematografului 
direct, pentru multiplele specii care 
se nasc din contactul 
realitatea. Aceasta nu 
pună în umbră legi
timitatea și necesitatea 
genului ca atare și 
reușitele incontestabile 
pe care el le mar
chează.

Este ceea ce se de
monstrează în săptă
mâna aceasta prin 
două documentare pre
zentate în premieră . 
bucureștene : „Sturionii se pes
cuiesc în furtună" de Ion Bostan 
și „De la Prislop la Gutin" de Mirel 
ilieșiu. Ambele producții reprezintă, 
cred, un moment remarcabil în fil- 

: mografia celor doi realizatori.
Fascinat de multă vreme de fru

musețile Deltei, Ion Bostan a întîi- 
ziat adesea, în filmele sale, în des
cripția faunei și florei unice a aces
tui colț mirific al țării. Din nume
roasele pelicule care au reluat mărtu
ria acestei pasiuni, cîteva au depă
șit descriptivismul de primă instan- 

reușind să ne farmece prin 
și ineditul ambianței, 
a se îndepărta 
condiția însăși a 

data aceasta,

nemijlocit cu 
poate însă să

ecran

pe ecranele
;i se —

ristice. documentaristul, laureat anul 
acesta la Cannes pentru „Cînteceie 
renașterii", descoperă, printre scoar
țele. cergele, bundițele și lemnul cio
plit al Maramureșului, fizionomia 
unei umanități străvechi, strălucitoa
re. Căutînd rime de compoziție și 
culoare între covor și un peisaj ma
ramureșean văzut din avion, inserînd 
în suitele de citate plastice figurile 
executanților, care răspund eu vervă 
naturală unor interviuri ad-hoc. cer- 
cetînd zîmbetele și gesturile oameni

lor, ca și detaliile în
tregului ceremonial al 
prelucrării linii și bra
dului. pe fundalul dis
cret al unor cîntece 
populare selectate cu 
gust sigur, văzîndu-i 
pe localnici în singu
rătatea laborioasă a 
gherghefului sau eta- 

lîndu-și costumele pitorești, Mirel 
Ilieșiu extinde frontierele tradițio
nale ale filmului de gen și sur
prinde, ca și Ion Bostan pe malul 
Pontului Euxin, vibrația particulară 
a locului pe care ni—1 apropie și ni-1 
redescoperă.

Valerian SAVA

DIMENSIUNILE
DECORATIVULUI

Artă a muralului 
prin excelență, creată 
tu o destinație pre
cisă - peretele, tapi
țeria contemporană 
românească s-a impus 
și continuă să se afir
me prin creații cu o 
funcționalitate preci
să Fiecare manifesta
re de acest fel, fieca
re nouă expoziție in 
care fantezia este îm
plinită prin meșteșug, 
contribuie la accentu
area tot mai pregnan
tă a vocației ei socia
le Căci tapiseria î.și 
are legile ei, pe care 
Valentina Ghinea De- 
laport. a știut să 
descifreze.

Lucrările expuse 
sălile Galeriilor 
artă din 
Magheru 
sia unui meșteșug ri
dicat la semnificația 
superioară a cuvîntu- 
lui, un meșteșug la 
care ajungi treptat, 
împletind zi de zi re
zultatele, potrivin- 
du-le dorinței de a găsi 
forma cea mai expre
sivă. Ele sînt, In ace
lași timp, dovada eloc
ventă a faptului că ar
tista a știut să depă
șească dificultățile, in- 
filtrindu-se fără os
tentație, dar cu per-

le

In 
de 

Bulevardul 
sînt expre-

o cerință instructiv 
educativă a cărei trans
punere in fapt trenează

ne justificat

Bulan-
(sala din bd. Schitu Măgu- 

reanu) : Livada cu vișini — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ce scurtă e vara — 
19,30 ; (sala Studio) : Cînd luna e 
albastră — 20.
• Teatrul Ciulești : Pălăria flo
rentină — 19,30.
• Teatrul Mic : Maria 1714 — 20.
e Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu** : Doamna de la 
Maxim — 19,30.

Teatrul evreiesc de stat : Trans- 
uzia — 20.

® Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana 
— 18 ; (sala din str. Academiei) : 
Căluțul cocoșat — 17.
G Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30 ; (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Femei, 
femei, femei — 19,30.
G Circul de stat : Ritmurile are
nei — 16 ; 19,30.

sonalitate modalități
lor stilistice ale artei 
populare. Reluarea e- 
lementelor decorului 
popular vizibile in lu
crarea „Alb-negru" 
este doar un prim pas, 
un început de la care 
artista se ridică spre 
interpretări viguroa-

expoziții

se de o anumită mo
numentalitate care a- 
mintesc sursa popu
lară numai prin vari
etatea ariei 
ce. („La bilei" și 
rianta ei brodată 
tușei", 
„Sora soarelui'

Echilibrul , 
uneori sever („Toam
nă") alteori 
tind liric 
(„Domnița’, 
vădește un deosebit de 
acut simț al anali
zei. al închegării ar
monioase a ansamblu
lui compozițional. Mi- 
nuirea fibrei textile, 
este făcută cu o 
remarcabilă știință a

temati- 
va- 

„Că- 
.Strugurii", 

etc). 
culorilor

pigmen- 
ansamblul 

, „Muzica")

calităților materialu-ț 
lui, astfel incit el 
vine un element 
tiv in realizarea 
crării, un factor 
terminant, organic 
corporat in concepție.

Reunite parcă sub a- 
celași semn al deco
rativului, reduse la di
mensiunile 
de spații 
sculpturile 
doneț sînt 
te într-o sală 
rată.

Piatra oferă 
tei posibilitatea 
nifestării unui energic 
efort constructiv a că
rui sursă pare a fi tot 
de esență 
(„Pasăre", 
„Pomi cu 
Dîndu-și seama că or
ganizarea plastică nu 
constituie decît con
diția necesară dar nu 
și suficientă a ope
rei. sculptorița tinde 
spre exprimarea unui 
mai amplu mesaj li
man și afectiv, mesaj 
a cărui transmitere 
este înlesnită de su
plețea și strălucirea 
metalului. („Lui An
toine de St. Exupery" 
sau „Omagiu lui Jac
ques Prevert").

de- 
ac- 
lu- 
d.e- 
în-

solicitate 
interioare, 

Anei Cor- 
prezenta- 

alătu-

aî'tis- 
ma-

populară 
„Nunta", 
păsări").

Marina PREUTU

Printra numeroasele probleme 
care se înscriu azi 
actualității școlare se 
și cea a elaborării noului regula
ment școlar — cerință instructiv-e- 
ducativă a cărei transpunere 
fapt trenează nejustificat.

Cine răsfoiește cu atenție regu
lamentele vechi, ca și unele din 
proiectele apărute (pentru școlile 
profesionale și liceele de speciali
tate) este frapat de faptul că pre
vederile lor se referă îndeosebi la 
personalul școlii, într-o formă ge
nerală. Cele mai multe dintre aces
tea sînt după părerea mea inu
tile, nu fac 
uneori mai 
mai confuz, prevederi din 
privind Statutul personalului di
dactic. Ce rost are, de pildă, ca 
dreptul de concediu al personalului 
didactic, stabilit prin art. 55 și 56 
ale legii menționate, să mai fie 
prevăzut, încă o dată, în regu
lament ? Pentru a deveni cu ade
vărat util, regulamentul ar trebui 
să elucideze o serie de probleme, 
cu alte cuvinte, să constituie o pre
lungire a spiritului legii pînă în 
cele mai mici amănunte ale acti
vității școlare.

Multe prevederi din regulamen
tele actuale sînt atît de generale, 
îneît devin pure gratuități. 
Iată, de pildă, prevederea re
feritoare la personalul didactic 
de predare : „Din personalul di
dactic de piedare fac parte învă
țătorii. prolesorii și profesorii de 
lucrări practice". Cui și pentru ce 
este necesară prevederea respec
tivă ? Are aceasta vreo valoare 
practică ? Cred că nu.

Este de dorit ca regulamentul nu 
numai să menționeze problemele, 
ci să le și elucideze ; prin prevede
rile sale trebuie să se evite ne-, 
cesitatea elaborării altor instruc
țiuni. Actualul regulament al școlii 
de cultură generală, de pildă, prin 
art. 30 menționează posibilitatea 
scutirii unor elevi de a participa la 
orele de educație fizică și ac
tivități practice. Cu toate acestea, 
pentru aplicarea articolului respec
tiv s-au emis instrucțiuni de aproxi
mativ 10 pagini. Dacă s-ar merge 
pe aceeași linie, ar trebui ca, pen
tru aplicarea regulamentului, să se 
mai întocmească încă unul mult 
mai dezvoltat, un fel de comenta
riu al acestuia. Din cele arătate 
mai sus rezultă necesitatea unei 
maxime clarități și preciziuni în 
formularea regulamentului școlar. 
Pentru că e firesc ca prevederile 
lui să fie cunoscute, 
altul, nu numai 
de elevi sau de întreg perso
nalul școlii, ci și ‘ 
elevilor.

Regulamentul trebuie să fie fără 
echivoc. Pentru a pleda în acest 
scop mă voi referi la un exemplu 
destul de frecvent în școli și 
anume la situația unui elev de 
la clasele I—III, care obține 
medie sub 5 la un obiect în afară 
de 1. română și matematică (caz 
des întîlnit la geografie, clasa a 
III-a). în baza art. Ill, alin. 1, din 
actualul regulament, acest elev (cu 
media 4 la geografie) nu poate fi

în sfera 
numără

nu

în

decît să repete, 
succint și poate

Legea

într-un fel sau 
de milioane

de părinții

O B O B

ță, 
fotogenia 
fără însă 
■mult de 
nului. De 
nind în căutarea sturionilor, regizo
rul „iese în larg" și în această aven
tură cinematografică — pentru că 
sturionii se pescuiesc atunci cînd 
marea e furioasă — cineastul înce
tează de a fi singular și contempla
tiv în peisaj. El îi însoțește pe pes
cari în lotcile lor iuți și fragile, îi 
urmărește tentînd prada, în ținuta 
lor de lucru, în compania instrumen
telor lor străvechi, se detașează de 
ei în tangaj și îi vede purtați sub 
coama valurilor, se întoarce și des
coperă detaliat întregul ritual al pes
cuitului' sub cerul de plumb, în su
netele surde ale unei melodii, pre
lucrate, de armonică Revenind la 
țărm, mereu captivat de fundalul 
plastio și sonor al Deltei, regizorul 
rămîne totuși în atmosfera și stilul 
filmului, îi regăsește pe pescari, în 
compoziții realiste dar de efect 
savant, uscîndu-și plasele și pregă- 
tindu-și uneltele pentru o nouă in
cursiuni Prezența omului, stăpîn în 
acest peisaj dramatic, semănînd cu 
descoperitorii unor pămînturi noi, dă 
filmului o dimensiune nouă și naște 
în spectator sentimentul unui ținut 
îndepărtat și, totodată, familiar.

O deschidere similară către tipolo
gia umană și aceeași tentativă de 
grefare a unei atmosfere sociale pe 
fundalul natural oferă și filmul etno
grafic al lui Mirel Ilieșiu, în dru
mul său maramureșean de la Prislop 
la Gutin. Cunoscut ca mînuitor 
exersat al elementelor imaginii și 
sunetului, extinse în ultima vreme 
prin cultivarea rafinamentelor eolo-

prea 
ge- 

por-

® note de lectură © note de lectură ® note de lectură ©

ION MICLEA :

Albumul Romania antiqua de ton 
Miclea, însoțit de versurile lui Ion 
Brad, este o carte frumoasă ; auto
rul și-a scris poemele în argintul 
plăcilor fotografice.9 Imaginile lui 
Miclea sînt realmente imagini, meta
fore, recreînd universul înfățișat, 
clipe unice de cunoaștere sensibilă 
Plutește peste și în toate pietrele fo
tografiate de Miclea un grav senti
ment al timpului, un sentiment al 
perenității, al continuității lucrărilor 
omenești — proprii poeziei.

Romania antiqua își propune să 
înfățișeze Sarmizegetusele și Co
lumna lui Traian și Adamclisi, statui 
și amfore și capiteluri, urmele con
crete ale anilor de căpătîi ai neamu
lui nostru. „La pirosfera veacurilor, 
ia maica vatră" — așa cum scrie Ion 
Brad în versurile ce însoțesc cu so
lemnitate volumul — Miclea și-a 
purtat aparatul de fotografiat ca un 
veritabil arheolog, descoperind a 
doua oară lucruri știute. Aici mi se 
pare că rezidă meritul de căpătîi al 
artistului : pietrele sale sînt vii și 
doar uitîndu-ne mai atent descoperim 
că, de fapt, le mai văzusem, aievea 
sau tot fotografiate. El le-a desco
perit, a săpat încă o dată și încă o 
dată a scos la lumină vestigiile ce 
vin pînă la noi dinspre Romania an
tiqua. Și o face în așa fel încit ele

trăiesc, ne vorbesc. Pentru că Miclea 
le-a fotografiat nu atît cu ochiul rece 
al aparatului, cit cu sufletul său In- 
tr-atît de mult sînt învăluite în poe
zie aceste imagini îneît de-abia la a 
patra sau a cincea răsfoire ajungi să 
vezi și anume sau anume procedeu 
de rară virtuozitate tehnică.

Ceea ce ne rămîne după parcurge
rea albumului lui Miclea este certi
tudinea că trăim într-o lume unitară, 
intr-un „continuu spațio-temporal". 
aici, de o parte și de alta a Carpa- 
ților, de peste două mii de ani. Ro
mania antiqua se dovedește a fi un 
spațiu ale cărui dimensiuni trăiesc 
cu acuitate în noi. (Este, de altfel, 
și lucru) pe care îl subliniază cu 
pregnanță acad. C. Daicoviciu și Ha
drian Daicoviciu în valoroasele lor 
intervenții, cuvîntul înainte și stu
diul istoric explicativ). Pămîntul pa
triei și oamenii lui, înaintașii de acum 
două mii de ani, imortalizați o dată 
în piatră, sînt încă o dată luminați 
din unghiul prezentului. Această 
continuitate, această permanență a 
prezenței reușește să fie, în albumul 
Romania antiqua, firul conducător, 
de la prima și pînă la ultima ima
gine. Cartea lui Ion Miclea și Ion 
Brad este, înainte de toate, un act de 
patriotism

George-Radu CHIROVICI

declarat promovat deoarece 
a obținut, la fiecare obiect din 
planul de învățămînt al 
sei respective, cel puțin media 
anuală 5 ; acest lucru îl sta
bilește și art. 109 din același 
regulament care prevede că nota 5 
este nota minimă de promovare. 
Dai el nu poate fi declarat nici co
rigent, deoarece tot art. ill, de 
data aceasta alin. II, arată că se 
declară corigenți numai elevi de 
la clasele IV—XII. Și, în 
alin. III arată că repetenți de 
clasele I—III sînt doar cei < 
obțin medii sub 
obiectele : limba 
tematică. Ce se 
această situație, 
prevede. Organele de învățămînt 
solicitate să dea răspunsuri nu pot 
indica decît evitarea situației.

O confuzie asemănătoare pre
zintă și ari. 12, care, printre altele, 
prevede că școlile cu 80 de elevi 
la clasele I—IV pot fi și cu 3 pos
turi și cu 4 posturi. Cînd electivul 
de 
cl. 
cl.
ca 
turi se încalcă două 
(a. fiecare clasă să aibă cel puțin 
20 de elevi; b. efectivul minim în 
mod excepțional al unei clase să 
fie de 15 elevi). Asemenea situații 
se mai pot enumera — și este de 
dorii să fie excluse din noul regu
lament.

Evitarea echivocurilor cere pre
cizarea noțiunilor cu care se ope
rează, chiar dacă acestea în apa
rență sînt cunoscute ; iată, de pil
dă, noțiunea „sfîrșit de an școlar” 
este folosită și pentru terminarea 
cursurilor (în mod frecvent) și pen
tru ziua de 31 august (art. 44 din 
regulament) și pentru terminarea 
examenelor de corigentă. Atunci 
cum se poate interpreta prevede
rea : „mediile anuale și generale 
se trec în registrul matricol de se
cretarul școlii în cel mult 30 de 
zile de la încheierea anului șco
lar" ? (adică pînă Ia 15 iulie, 1 au
gust, 1 octombrie sau 15 octom
brie?) Noțiunea de „repetent" ot 
trebui să cuprindă în sfera sa pe 
toți cei care vor repeta clasa, ac
tualmente lăsîndu-se neprecizată 
situația la învățătură a celor re
trași, neșcolarizați, exmatriculați. 
La sfîrșitul anului școlar (după e- 
xamenul de corigentă), elevul să 
fie declarat promovat, repetent 
(prin retragere, neșcolarizare, ex
matriculare etc.), nu cum se pro
cedează în prezent

Firesc. regulamentele școlare 
trebuie să constituie instrumente 
eficace ale dezvoltării școlii noas
tre în lumina Directivelor C.C. al 
P.C.R. din aprilie 1968 și a hotărî- 
rilor Congresului al X-lea în do
meniul învățămîntului. în acest 
scop întocmirea lor operativă după 
o nouă concepție și punerea lor la 
îndemîna tuturor oamenilor școlii 
sînt deziderate care se cer grabnic 
realizate.

cla-
8

PATRIA o ; iz;
brlliante (în cadrul 
filmului sovietic) : 

— 10.30 : 13 ; 16 ;

stîrșit, 
i la 
care 

5 la unul dintre 
română sau ma- 
poate face în 

regulamentul nu

elevi pe clase este, de pildă, 
1 “ 30,' cl. II = 19, cl. III - 19. 
IV -=> 14 (în total 82 de elevi), 
școala să funcționeze cu 4 pos- 

prevederi

Prof. G. PASCALU
1 ulcea

note de lectură ® note de lectură ®

[LEANA VRANjCEA :

In vreme ce E. Lovinescu — critic 
literar (volum apărut în 1965 sub 
semnătura aceluiași autor) urmărește 
o exactă situare în epocă, o circum
scriere a acțiunii criticului prin ra
portare la direcțiile estetico-ideolo- 
gice conturate în special în perioa
da interbelică, procedînd implicit la 
reconsiderarea concepțiilor și apre
cierilor sale din perspectiva actua
lă, E. Lovinescu — artistul execută 
prospecțiuni în straturile intime ale 
operei și, implicit, în psihologia ce
lui ce a integrat ca nimeni altul îna
intea luj judecății critice vibrația e- 
motivă adusă la expresie artistică. 
Pornind de la ideea că „valorifica
rea esenței operei, proces deschis 
la infinit, presupune interpretări di
ferite. mai multe puncte de vedere, 
dar nicidecum ignorarea textului". 
Ileana Vrancea procedează. întoc
mai ca în primul volum, la „recon
stituirea originalului", prin „încer
carea de restaurare la lupă", a ce
ea ce socotește a fj „fondul real al 
operei"

Lovinescu nu e ,,scriitor" doar în 
critică. El a publicat, în cantitate 
considerabilă, și literatură propriu- 
zisă, romane, nuvele, teatru, „sce
nete și fantezii", nemaivorbind de 
memorialistică. Contemporanii le-au 
primit cu indiferență pe cele mai 
multe, cîteva au produs iritație. ba 
chiar au stîrnit revoltă și indignare.

în general, reacția la apariția lor a 
fost negativă, chiar criticii din an
turajul Sburătorului întîmpinîndu-le 
cu o respectuoasă, dar netă rezervă 
Ce interes mai pot prezenta operele 
lovinesciene de ficțiune astăzi ? 
xegeza nu contestă caducitatea lor 
a celor tipărite integral, căci există 
și un roman de patru mii de pagini 
din care au apărut două fragmente. 
Mălurenii, asupra căruia nu se poate 
rosti, firește, o judecată globală. Da
că, deci, literatura de ficțiune a lui 
E. Lovinescu nu poate fi trecută 
la capitolul realizărilor, ea reprezin
tă, negreșit, după cum ne-o demons
trează studiul Ilenei Vrancea, un 
document spiritual extrem de pre
țios, din care iradiază lumină asu
pra întregii opere, asupra întregii 
personalități a autorului. Trecînd 
prin romane, ajungem în fața unui 
Lovinescu intim, uman, muncit de 
ambiții și incertitudini, devorat de 
sentimentul de a fi pornit, pe tărî- 
mul scrisului, într-o altă direcție de- 
cît cea dictată de firea sa adîncă. în
dărătul inapetenței pentru viață, pe 
care o afișa și pe care a transmis-o 
și personajelor sale, îndărătul „olim- 
pianismului" său, E. Lovinescu a tăi
nuit — ne convinge cercetătoarea — 
un suflet de cărturar, mîhnit. de a 
nu se fi putut manifesta social pe 
măsura capacităților și pregătirii sale, 
un suflet de artist animat de năzu

ința spre creația epică și, în același 
timp, măcinat de îndoieli în privin
ța posibilităților de a și-o împlini. 
Cu alte cuvinte, atitudinea rezerva
tă, distinsă era doar o mască. O mas
că a fost însăși activitatea critică, dar 
una cu care purtătorul s-a identifi
cat în cele din urmă perfect. Scrierile 
de ficțiune ale criticului merită a fi 
citite nu pentru valoarea lor intrin
secă, deși în toate se pot găsi pagini 
valide, memorabile chiar, ci pentru 
drama umană reflectată în ele, am 
putea spune pe de-a-ndoasele, dra
ma ce constituie centrul germinativ 
a.l structurii morale lovinesciene 
Păcat că aceasta dramă a omului nu 
n| se comunică din E Lovinescu, 
artistul in toată amploarea pe care 
i-o bănuim și cu o forță expresivă 
pe .măsura ei. Aceasta, datorită, poa
te. și spațiului restrîns în care e dis
cutată beletristica lui Lovinescu, dar. 
în orice caz, absenței curajului de a 
stoarce mai mult din documente, de 
a crea, și, implicit, insuficientei plas
ticități a expresiei, pe alocuri pleto
rică sau minată de prețiozitate. Par
tea a doua a studiului, consacrată, 
„artei criticului și a memorialistului", 
relevînd în special originalitatea 
portreturii din Memorii, din Titu 
Maiorescu și contemporanii, din An
tologia scriitorilor ocazionali, cum și 
din unele pagini de critică, întoc
mește indirect un portret moral al 
portretistului însuși ; aici unele a- 
precieri sînt. inevitabil, discutabile.

Cert este, în orice caz, că o sea
mă de însușiri ale artei literare 
proprii criticii și memorialisticii lui 
Lovinescu au fost reliefate cu înțe
legere, făcute sensibile prin obser
vații competente și exemplificări 
adecvate.

Dumitru MICU

9,30

• Baltagul :
, 15 ; 18 ; 21.
• Mina cu 
Festivalului 
REPUBLICA
18.30 ; 21.
G Mai periculoase decît băr
bații : LUCEAFĂRUL - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 13.30 ; 21, BUCUREȘTI
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Corabia nebunilor : VICTORIA
- 9,30 ; 12,30 : 15.30. MODERN
- 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20. FLAMURA
- 9 ; 12,30 ; 16 ; 21.
G Testamentul doctorului Ma
buse : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2974) — 17.15, (seria de 
bilete 2975) — 20.15, FESTIVAL -
8.45 : 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
FAVORIT — 10 ; 13 î 15,30 ; 18 ;
20.30.
• Viridîana : CENTRAL
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18.45 ; 21.
G Atentatul de la Sarajevo : ’ 
VICTORIA - 18,30 ; 20,45, VOLGA «
- 9,30—15.45 în continuare ; 18,15 : <
20.30. \ t 
O 6 iulie: LUMINA - 9.30—16 în •• 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
G Program pentru copii :
- 9—10.
« Dragoste la Las Vegas :
- 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,30
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. 
» parisul vesel : TIMPURI NOI
- 9—16,15 în continuare.
o Sturionii se pescuiesc 
furtună ; Deva 700 ; Dropiile 
de ani C 
Patentele 
țific 
TIMPURI 
nuare 
a» Lupii albi 
11 ; 13,30 ; 16 
STOR — 9 ; 11,15 ; 13.30 : 16 ; 18,15 ;
20.30. MELODIA - 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
16 : 18,15 ; 20,30.
rt Paria : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, GLORIA - 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30. 
AURORA — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18.15 ; 20 30, TOMTS — 9 ; 11,15 : 
J3,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Tigrul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE
POPOARE — 15 : 17,45 ; “ “ ’
CEA — 15.45 ; 18 ; 20.15. 
e Un glonte pentru 
BUZEȘTI - 15,30 : 18.
TARI — 15.30 ; 18 ; 20,15. • 
O Viața lui Matheus : BUZEȘTI
- 20,30
o contesa Cose) : DACIA — 8.15— 
20 în continuare.
q Omul, orgoliul, vendetta : BU- 
CEGI — 9 ; 11,15 : 13.30 ; 1G ; 18,15 î
20.30.
G Aventura : UNIREA
18.
G Omul cu ordin de
UNIREA - 20,15.
• Omul care valora 
LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
G Angelica și sultanul :
- 15,30 ; 18 : 20.30.
G Comisarul X si banda „Trei 
cîini verzi" ; COTROCENI —
15.30 : 18.
G Singurătate Tn doi : COTRO
CENI — 20.30
G La Nord prin Nord-Vest : FLO- 
REASCA - 9,30 ; 13,30 ; 17 ; 20.
• Familia noastră trăsnită 
TORUL — 15,30 ; 18 : 20,30.
® Cînd voi fi mort si livid : 
MIORIȚA — 9,30 î 11,30 ; 13,30 :
16 î 18,15 : 20,30.
• Sherlock Holmes
- 15,30 ; 18.
G Mesteacănul
20.30.
« Vera Cruz :
18 ; 20,30.
G Tinerețe
MUNCA - 16 ;
G Alexandru __
CĂRA — 15,30 ; 18.
e Bărbați în deplasare : FLA
CĂRA — 20,30.

DOINA

DOINA 
; 20,45.

pe
- 25 

de pictură românească ; 
; naturii ; Orizont știin- 

9/1969 ; EREN’69 î 
- 17—21 în conti-

nr.
NOI

FEROVIAR — 9 ;
18,30 ; 21, EXCEL-

20. PA-

general : 
FEREN-

15.30 ;

repartiție

miliarde :

GIULEȘTI

VII-

MOȘILOR

MOȘILOR

POPULAR — 15,30 î

fără bătrînețe : 
18 ; 20.
cel fericit : FLA-

18,00
18.05

PROGRAMUL I

— Buletin de știri.
— Belle și Sebastien — episo

dul al XIII-lea.
— Studioul pionierilor la...

Brașov : „Pasiuni, per
formanțe’.

18,50 — Avanpremiera.
19,00 — Antologie poetică : Ver

suri închinate toamnei 
semnate de : G. Bacovia, 
T. Arghezi ; V. Voiculescu; 
Ion Pillat ; B. Fundoianu.

— Interpret! îndrăgiți ai' cîn- 
tecului popular : Ana Pop- ■ 
Corondan, Ilie Muțiu,

— Telejurnalul de seară.
— Seară de teatru TV : 

„Agentul din Cahors“, de 
Marguerite Duras. In dis
tribuție : Ileana Predescu. 
Silviu Stănculescu, Octa
vian Cotescu.

22,15 — „De la Prislop la Gutin" — 
producție a studioului 
Alex. Sahia.

22,25 — Varietăți pe peliculă : Din 
lumea circului.

22,45 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.

18,30

19,15

19,30
20,00

PROGRAMUL TI

19,30 — Telejurnalul de seară,
20,00 — Concert simfonic. Trans

misiune din Studioul de 
concerte al Radiotelevi- 
ziunii. In program : Cinci 
piese pentru orchestră de 
Webern (primă audiție) ; 
Concert pentru orgă și or
chestră de Andrei Por- 
fetye (primă audiție). In
terpretează orchestra de 
studio a Radiotelevîziu- 
nii. Dirijor Ludovic Baci 
Solist M. Kozma.

20.45 — Film serial „Comisarul
Maigret" — Barul Liberty 
(reluare).

21,35 — Desene animate.
21.45 — Arte frumoase.
22,00 — închiderea emisiunii.
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sărbătorii naționale a Turciei
pentru a participa la ședința Consiliului de redacție 

al revistei „Problemele păcii și socialismului"
Miercuri la amiază a plecat la 

Praga o delegație a C.C. al P.C.R., 
condusă de tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., pen
tru a participa la ședința Consiliului 
de redacție al revistei „Problemele 
păcii și socialismului".

Din delegație fao parte tovarășii 
Ștefan Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., Andrei Ștefan și Constantin 
Vlad, membri supleanți ai C.C. al 
P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Manea Mănescu, memhru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., Ghl-

zela Vass și Bujor Sion, șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

★

La sosire, pe aeroportul Ruzyne, 
delegația a fost întîmpinată de Vasil 
Bilak, membru al Prezidiului, secre
tar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
P. Auersperg, șeful secției de politică 
externă a C.C. al P.C.C., K. I. Zaro- 
dov, redactor-șef al revistei „Pro
blemele păcii și socialismului". Au 
fost prezenți Ion Obradovici, am
basadorul României la Praga, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Convorbiri la C.S.P. cu privire la dezvoltarea 
colaborării economice româno-ungare

Ambasadorul Republicii Democrate 
Vietnam ia București, Hoang Tu, a 
oferit miercuri un cocteil cu prile
jul plecării sale definitive din țara 
noastră.

Au participat tovarășii Florian Dă- 
nălache, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Uniunii Generale a Sindicatelor, Va- 
sile Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, condu
cători ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de ști
ință șl cultură, generali și ofițeri 
superiori.

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

Miercuri dimineața, tovarășul Ște
fan Voitec, președintele Marii Adu
nări Naționale, a avut o întrevedere 
cu acad. Sava Ganovski, președintele 
Biroului Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria, conducătorul delegației 
care a participat la festivitățile de
dicate împlinirii unui secol de la 
înființarea primei școli bulgare la 
București.

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

Președintele Marii Adunări Națio
nale a oferit apoi un dejun în cinstea 
oaspetelui bulgar.

în seara aceleiași 
bulgară a plecat spre

zile, delegația 
patrie.

(Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Turciei — Ziua proclamării repu
blicii — ambasadorul acestei țări la 
București, Kâmuran Gurlin, a oferit 
miercuri seara o recepție în saloa
nele ambasadei.

Au participat Cornel Burtică, Ni
colae Bozdog, Octavian Groza, mi
niștri, Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, membri 
ai conducerii unor instituții cen-

trale, oameni de știință și cultură, 
generali și ofițeri superiori, ziariști.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice, precum și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
Ambasadorul Republicii Turcia Ia 

București, Kâmuran GlirGn, a rostit 
miercuri seara, la posturile noastre 
de radio și televiziune, o cuvîntare 
ocazionată de sărbătoarea națională 
a țării sale. (Agerpres)

La Comitetul de Stat al Planifi
cării au avut loc convorbiri între 
tovarășii Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, și Imre Pârdi, președintele 
Oficiului Național de Planificare din 
Republica Populară Ungară, cu pri
vire la dezvoltarea colaborării eco
nomice, cooperării în producție și 
livrărilor reciproce de mărfuri dintre 
România și Ungaria, pe perioada 
1971—1975.

Marți după-amiază, președintele 
Oficiului Național de Planificare al 
R. P. Ungare a vizitat „Expoziția 
realizărilor economiei naționale — 
România 1969“.

în aceeași zi, tovarășul Maxim 
Berghianu a oferit un dineu în o- 
noarea tovarășului Imre Părdi.

La convorbiri și la dineu au par
ticipat, de asemenea, Jozsef Vince,

ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★

în cursul zilei de miercuri, pre
ședintele Oficiului Național de Pla
nificare al Republicii Populare Un
gare, Imre Părdi, a făcut o vizită la 
Combinatul petrochimic și Uzinele 
„1 Mai" de la Ploiești. în după-a- 
miaza aceleiași zile, ambasadorul Re
publicii Populare Ungare la București, 
Jozsef Vince, a oferit un cocteil cu 
prilejul prezenței în țara noastră a 
președintelui Oficiului Național de 
Planificare. Au participat tovarășul 
Maxim Berghianu, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, 
membri ai conducerii C.S.P. și ai al
tor instituții centrale.

(Agerpres)

Miercuri seara a sosit in Capitală 
delegația de activiști ai P.M.S.U., 
condusă de Jozsef Garamvolgyi, ad
junct al șefului Secției de știință, 
cultură și învățămînt a C.C. al 
P.M.S.U., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită de schimb 
de experiență în țara noastră.

La aeroportul Băneasa, delegația a 
fost întîmpinată de tovarășii Mihai 
Dulea și Nicolae Ionescu, adjuncți 
de șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R.P. Ungare la București.

Miercuri dimineața, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, A. V. 
Basov, a oferit un cocteil cu prilejul 
vizitei in țara noastră a delegației 
de activiști ai Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, condusă de to
varășul Pavel Konstantinovici Sizov, 
membru supleant al C.C. al P.C.U.S., 
șeful secției industrie ușoară și ali
mentară a C.C. al P.C.U.S.

Au luat parte tovarășii Mihail 
Florescu, membru al C.C. al P.C.R.,

vicepreședinte al Consiliului Econo
mic, Vasile Vlad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Dumitru Joița, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., activiști de partid.

La amiază, delegația de activiști 
ai P.C.U.S. a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

(Agerpres)

ANI
ORGANIZAȚIEI

Adunarea festivă de la

DE LA CREAREA
INTERNATIONALE

MUNCII

Plecarea tovarășilor C. Mănescu si G. Macovescu 
la consfătuirea miniștrilor de externe ai statelor 
socialiste semnatare ale Apelului de la Budapesta

Ministrul afacerilor externe, Cor- 
neiiu Mănescu, și George Macovescu, 
primul său adjunct, au plecat 
miercuri la amiază în R. S. Ceho
slovacă, pentru a participa la con
sfătuirea miniștrilor afacerilor exter
ne ai guvernelor statelor socialiste 
semnatare ale Apelului de la Buda
pesta, care va avea loc la Praga în 
ziua de 30 octombrie. Miniștrii afa
cerilor externe vor examina Unele 
pro.bleme legate de pregătirea confe
rinței general-europene.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți adjuncți ai ministrului

afacerilor externe, Karel Kurka. 
ambasadorul R. S. Cehoslovace, și 
Jozsef Vince, ambasadorul R.P. Un
gare la București.

★

La sosire, pe aeroport, oaspeții au 
fost intimpinați de Jan Marko, mi
nistrul afacerilor externe al R. S. Ce
hoslovace, de adjuncți ai ministrului 
de externe, de funcționari superiori 
în M.A.E. Au fost prezenți ambasa
dorul Ion Obradovici și membri ai 
ambasadei române.

(Agerpres)

Miercuri a părăsit Capitala dele
gația Frontului Patriei din Republi
ca Populară Bulgaria, condusă de to
varășul Zdravko Mitovski, secretar 
al Consiliului Național al Frontului 
Patriei, care, la invitația Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste. a făcut o vizită de schimb 
de experiență în țara noastră.

La plecare, delegația a fost con
dusă de tovarășii Ion Turcu, vice
președinte al Consiliului Național, Va- 
sile Potop, secretar al Consiliului Na
țional, și Stelian Ionescu, membru in 
Consiliul Național.

X

Cronica zilei
Miercuri la amiază, Spas Nicoloy 

Gospodov ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria ia București, a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

*
Miercuri seara, la cinematograful 

„Patria" din Brașov a avut loc spec
tacolul de gală al filmului sovietic 
„Să trăim pînă luni !“. Spectacolul a 
inaugurat Festivalul filmului sovie
tic în această localitate. Au fost pre
zenți membrii delegației de cineaști 
sovietici care ne vizitează țara. Cu 
acest prilej au rostit alocuțiuni artis
tul poporului Sică Alexandrescu, di
rectorul Teatrului dramatic din Bra
șov, și Grigori Britikov, directorul 
studioului cinematografic „Maxim 
Gorki" din Moscova.

★
Delegația de specialiști din agri

cultură condusă de Angelo Micules- 
cu, prim-adjunct al ministrului agri
culturii și silviculturii, s-a înapoiat 
miercuri seara în Capitală din călă
toria de documentare pe care a fă
cut-o în S.U.A.

★
în cadrul schimburilor reciproce 

de spectacole, Teatrul popular „Iovan 
Sterija Popovici" din Virșeț a fost 
timp de 4 zile oaspetele Teatrului 
de stat „Matei Millo" din Timișoara. 
Cu acest prilej, artiștii iugoslavi au 
prezentat la Timișoara și in comune
le Sinpetru Mare, Cenei și Gelu pie
sa „Satul Sakule în Banat", drama
tizare de B. Duscovia, după romanul 
lui Z. Petrovici. Pusă în scenă de 
regizorul Dușan Vladisavlievici, în 
decorurile și costumele semnate de

Bojur Iovanovici și Zorița Jivadi- 
novici, piesa redă în tablouri pi
torești obiceiurile, intîmplările și 
preocupările diurne ale vieții locui
torilor unui sat iugoslav de la înce
putul secolului XX și pînă în zilele 
noastre. Spectacolele teatrului popu
lar din Vîrșeț s-au bucurat de un 
frumos succes. Miercuri dimineața, 
colectivul Teatrului popular din Vîr
șeț a părăsit Timișoara, îndreptîn- 
du-se spre patrie.

★
La Liceul de muzică și artă plas

tică din Botoșani s-a deschis expo
ziția de desene aparținînd școlarului 
francez Pascal Bilbille, din Yrres- 
Paris. O mare parte din cele peste 
60 de lucrări prezentate sînt inspi
rate din frumusețile țării noastre, 
văzute de micul pictor în timpul 
unei vacanțe petrecute In România.

(Agerpres)

O delegație condusă de prof Gheor
ghe Buzdugan, președintele Consi
liului Național al Cercetării Științi
fice, a piecat la Moscova pentru a 
participa la ședința grupului de lu
cru C.A.E.R. privind problemele co
laborării tehnico-științifice, la care 
iau parte conducătorii ministerelor 
și organelor centrale care coordonea
ză activitatea de cercetare științifică 
în țările membre ale C.A.E.R. Mem
brii delegației au fost conduși la 
plecare de reprezentanți ai conducerii 
C.N.C.S., precum și de membri ai 
Ambasadei ............ i-
București.

Anul acesta s-au împlinit 50 de ani 
de la crearea Organizației Interna
ționale a Muncii (O.I.M.), printre ai 
cărei membri fondatori se numără 
țara noastră.

Acest eveniment a fost marcat 
Capitală printr-o adunare, festivă, or
ganizată miercuri după-ainiază, la 
Casa de cultură a I.R.R.C.S.

La adunare au participat reprezen
tanți ai conducerii Ministerului Mun
cii, Ministerului Afacerilor Externe, 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Asociației de drept inter
național și relații internaționale 
(A.D.I.R.I.), Centrului de perfecțio
nare a pregătirii cadrelor de condu
cere din întreprinderi (CEPECA), 
funcționari superiori din aceste in
stituții, experți străini și specialiști 
de la CEPECA.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de prof. dr. docent Traian Ionașcu, 
președintele A.D.I.R.I.

A vorbit apoi Ion Păcuraru, ad
junct al ministrului muncii. ■

După ce s-a referit la istoricul 
ganizației, vorbitorul a relevat 
lațiile dintre țara noastră și O.I.M.. 
activitatea specialiștilor români in 
cadrul acestui organism internațio
nal. Subliniind că România militează 
pentru transformarea O.I.M. într-o 
organizație care să corespundă schim
bărilor profunde politice, economice 
și sociale ce au avut loc în lume în 
ultimii ani. vorbitorul a spus : Țara 
noastră consideră că trebuie asigu
rate toate condițiile în vederea parti
cipării tuturor statelor care mani
festă o astfel de dorință la dezba
terea și soluționarea importantelor 
probleme care fac parte din sfera de 
preocupări a organizației. Ca mem
bră a O.I.M., România apreciază că 
nu există și nici nu poate exista te
mei valabil pentru a exclude state 
suverane de la nobila operă de coo
perare internațională, pe care a- 
ceastă organizație are menirea nu 
numai să o promoveze, dar să și. o 
amplifice.

în încheiere, vorbitorul a exprimat 
convingerea că O.I.M. va putea să 
aducă o contribuție și mai rodnică 
la întărirea păcii, la concentrarea ge-

și

In

niului uman asupra 
înfloririi omului, a 
voilor sale.

Au luat apoi cuvîntul Enrico Paoli, 
șef de proiect al Biroului Interna
țional ai Muncii la Centrul de per
fecționare a pregătirii cadrelor de 
conducere din Întreprinderi, și ing. 
Ion Niculescu, directorul centrului, 
care s-au referit la unele aspecte ale 
colaborării dintre țara noastră și Or
ganizația Internațională a Muncii.

cauzei nobile a 
satisfacerii ne-

★

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de la crearea O.I.M., Petre Lupu, mi
nistrul muncii, și Corneliu Mănescu, 
ministru) afacerilor externe, au tri
mis o telegramă de felicitare direc
torului general al Organizației Inter
naționale a Muncii, David A. Morse.

(Agerpres);

La Liceul agricol din Drago- 
mirești Vale, județul 
primesc înscrieri la 
de diferență pentru 
de studii — pînă la 
decembrie a.c. Se 
— la toate specialitățile 
solveați ai fostelor școli tehnice 
agricole de 4 ani și ai școlilor 
tehnice de maiștri agricoli, cu 
excepția școlilor de maiștri me
canici agricoli.

Pentru informații suplimentare, 
cei interesați pot telefona la se
cretariatul școlii : 31 47 92.

Ilfov, se 
examenele 
toți anii 

data de 4 
pot înscrie 

ab-

La invitația Administrației flu
viale a Porților de Fier, în zilele de 
27, 28 și 29 octombrie, reprezentanții 
țărilor membre ale Comisiei Dunării, 
împreună cu conducerea aparatului 
de lucru, cu experți și specialiști'din 
cadrul 
vizită 
mului 
de la 
zenți 
sadorul 
președintele Comisiei Dunării, Fran
tisek Dvorsky, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la Budapesta, vice
președintele comisiei, Gjura lo- 
vic, reprezentantul R.S.F. Iugo
slavia în Comisia Dunării, secre
tarul comisiei, Vassil Bogdanov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Buda
pesta, Feodor Egorovici Titov, amba
sadorul U.R.S.S. la Budapesta, Du
mitru Turcuș, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Budapesta, 
și Jenno Iakus, reprezentantul R. P 
Ungare în comisie, precum și Luca 
Kapikraian, directorul secretariatu
lui și aparatului de lucru al Comi
siei Dunării. Oaspeții au fost primiți 
și însoțiți pe tot timpul vizitei de 
Alexandru Petrescu și Ljubișa Ve- 
selinovic, reprezentanții guvernelor 
român și iugoslav în comitetul Ad
ministrației fluviale a Porților de 
Fier. în timpul vizitei, specialiștii 
români și iugoslavi au dat ample 
explicații asupra modului de execu
ție și soluțiilor tehnice și tehnologi
ce adoptate la ridicarea acestor gi
gantice obiective energetice și de 
navigație, realizate în colaborare de 
popoarele român și iugoslav. Oaspe
ții s-au interesat de caracteristicile 
tehnice și importanța economică a 

'dării în exploatare internațională a 
ecluzei de pd; malul românesc al 
'fluviului, au asistat la o ecluzare 
de vase și au străbătut în ambarca
țiuni acest imens culoar din beton, 
pentru a urmări în mod practic 
funcționarea modernelor instalații fa
bricate în cea mai mare parte de 
către întreprinderi industriale din 
România. Au fost vizitate, de ase
menea, localitățile de pe clisura Du
nării. care nu peste mult timp vor 
fi acoperite total sau parțial de uria
șul lac de acumulare ce se va forma 
în această zonă. îmbarcați pe nave 
ale Administrației fluviale a Porți
lor de Fier, oaspeții au străbătut 
complexul de lucrări hidrotehnice 
executate anterior la Iuți, defileul 
Cazanelor, au vizitat Tabula Traiana, 
ruinele podului construit de către 
Apolodor din Damasc, precum și alte 
vestigii istorice din acest sector al 
fluviului, 
ședințele 
nicipiului 
dineu în

La

Comisiei Dunării, au făcut o 
în sectorul șantierului Siste- 
hidroenergetic și de navigație 
Porțile de Fier. Au fost pre- 
dr. Kurt Enderl, amba- 

Austriei la Budapesta,

Tov. Octavian Socol, pre- 
Consiliului popular al mu- 
Tr. Severin, a oferit un 

cinstea oaspeților.
solicitarea corespondentului

Agerpres, Marin Coandă, oaspeții au 
declarat următoarele in legătură cu 
cele văzute în timpul vizitei :

PRONOEXPRES
nr. 44 din 29 octombrie 1969

EXTRAGEREA I : 27 13 45 25 36 23. 
Fond de premii : 335 020 lei.

EXTRAGEREA A II-A : 10 31 36
37 29 24 2. Fond de premii : 283 115 
lei.

Plata premiilor la acest concurs se 
va face în Capitală de la 6 noiembrie 
pînă la 13 decembrie a.c. inclusiv ; 
în provincie de la 10 noiembrie pînă 
la 13 decembrie 1969 inclusiv.

ambasadorul 
președintele 
fost impre- 

lndeosebi da 
hidrotehnice 

de Fier.

Sovietice la
(Agerpres)

Cupa europeană a târgurilor

Sătmăreanu, Ilăl- 
Deleanu — Dinu, 
— C. Radu, Do- 

Lucescu. După

a

r-

(

*

A APĂRUT
I

I

ANALE DE ISTORIE"
revisîă a Institutului de studii istorice și social 

politice de pe lingă C.C. al P.C.R., nr. 5 
(septembrie - octombrie) 1969

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU la se; 
siunea jubiliară a Marii Adunări 
Naționale consacrată celei de-a 
XXV-a aniversări a eliberării 
patriei de sub jugul fascist este 
publicată în deschiderea acestui 
număr al revistei.

în continuare, revista cuprinde 
articolele : „Partidul Comunist 
Român — forța politică condu
cătoare în transformarea socia
listă a României", de Ion Po- 
pescu-Puțuri ; „Statul în socie
tatea noastră socialistă", 
loan Ceterchi.

Rubrica COMUNICĂRI 
rează : „Din cronica luptei . 
tru eliberarea întregului terito
riu al patriei de sub jugul fas
cist", de Aurel Petri : „Insurec
ția din septembrie 1923 în Bul-

de
inse- 
pen-

garia", de Stela Dimitrova 
(R. P. Bulgaria) ; „Lupta împo
triva militarismului și războiu
lui la congresele socialiste in
ternaționale (1889—1914)“, de 
Janeta Brill, Nicolae Huscariu ; 
„Clasa muncitoare la începutul 
primului război mondial".

La rubrica DISCUȚII se pu
blică articolul : „Un moment 
important în lupta pentru adop
tarea unei politici protecționis- 
te“, de Tudor Paul.

Revista cuprinde, de aseme
nea, la rubrica EVOCĂRI meda
lioanele : Gheorghe Niculescu- 
Mizil, Teodor Iordăchescu, Elena 
Pavel-Sirbu, Haia Lifșiț.

Revista inserează, totodată, 
rubricile : VIAȚA ȘTIINȚIFICA 
și RECENZII — NOTE BIBLIO
GRAFICE.

(prin telefon). — Ieri, 
__________L Dinamo, a obținut 
victoria in fața formației Skeid din 
Oslo, calificîhdu se astfel pentru cel 
de-al III-lea tur a) Cupei europene 
a tirgurilor.

Miile de spectatori prezenți pe sta
dionul din Valea Bistriței au urmă
rit o partidă viu disputată, cu faze 
de fotbal autentic, mult aplaudate. 
Se poate aprecia — ținîndu-se seama 
de eforturile pe care le-au făcut ju
cătorii băcăuani în ultimele săptă- 
mîni — că Dinamo a prestat ieri cel 
mai frumos joc din actualul sezon 
fotbalistic. Și nu i-a fost prea ușor, 
pentru că a avut de înfruntat un 
adversar atletic. Toți jucătorii nor
vegieni sînt înalți, rezistenți și duri. 
Dar dinamoviștii i-au învins datorită 
plusului de tehnică și voinței cu 
care au luptat pentru a apăra culo
rile clubului lor. Și i-au învins clar, 
cu scorul de 2—0. 
spun că 
ți n 4—5

Prima 
tregime 
ca la o 
de reținut doa: . . . _
Băcăuanii au atacat insistent și au 
creat faze una mai frumoasă decît 
alta, dar șuturile lor fie că s-au iz
bit de apărarea supraaglomerată a 
oaspeților, fie că n-au nimerit cadrul 
porții. Cea mai mare'ocazie, aș pu
tea spune, identică cu aceea din me
ciul cu Portugalia, a ratat-o Dem- 
brovschi in minutul 30 al meciului,

BACĂU 
echipa locală,

dar trebuie să 
băcăuanii au ratat cel pu- 
ocazii mari de a Înscrie, 
repriză a aparținut în în- 
gazdelor. în fond, s-a ju- 
singură poartă, Ghiță avînd 
ut doar două sau trei mingi.

cînd, singur cu portarul, a tras peste 
poartă. In acest interval de timp, 
norvegienii au realizat doar o sin
gură fază mai periculoasă, în minu
tul 37, cînd Soethrang a scăpat sin
gur in careu, dar a „luftat", permi- 
țîndu-i lui Ghiță să rețină balonul. 
Deci la pauză, 0—0 I Dar pauza pare 
să fi fost un bun sfătuitor pentru 
dinamoviști. Chiar în minutul 46, 
o minge trimisă în adtncime, îl gă
sește pe Băluță, care trece ușor de 
fundașul Syversen și se îndreaptă 
spre poartă. Dar jucătorul norvegian 
nu se dă bătut, plonjează la picioa
rele atacantului dinamovist și... prin
de mingea în brațe. Și aceasta, în 
spațiul de pedeapsă ! Lovitura de ia 
11 metri este transformată impeca
bil de Dembrovschi. Scor, 1—0.

Urmează o perioadă de timp în 
care dinamoviștii joacă cu multă 
dezinvoltură, făcind o adevărată de
monstrație de fotbal. Se remarcă 
Duțan, Comănescu, Nedelcu, Vătafu. 
Dominare netă. Cornerele curg unu! 
după altul, în total 11 1 Al doilea gol 
al băcăuanilor este tot oipera lui 
Dembrovschi. In minutul 88, Rugiu- 
bei este faultat la marginea careu
lui. Ene Daniel execută cu precizie 
la Dembrovschi, care reia cu capul 
sub bara porții apărate de Kristian
sen. 2—0, sc>'r final.

Partida a fost arbitrată foarte bine 
de o brigadă din Ungaria, avînd la 
centru pe Ianos Almasi.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

Ieri, la București, pe stadionul 
„23 August", selecționata României 
a jucat un meci de verificare în 
compania echipei iugoslave din pri
ma categorie a țării vecine Vojvo- 
dina din Novi Sad. Această formație, 
redutabilă pe vremuri, s-a prezen
tat însă ieri la un nivel de joc 
modest și n-a mai pus echipei noas
tre reprezentative nici măcar acele 
probleme tactice speciale pe care le 
ridicase precedentul sparring-partner 
iugoslav, Zelezniciar din Sarajevo, 
în plus, am avut impresia că Vojvo- 
dina s-a resemnat foarte repede, 
încă de la începutul partidei, din 
pricina isprăvilor fotbalistice ale pe
rechii de ași ai selecționatei româ
ne, Dobrin — Dumitrache, isprăvi 
soldate cu două goluri magnifice 
atunci cînd ceasul abia apucase să 
indice minutul 9 al jocului I

Prin urmare, meciul de verificare 
de ieri n-a scos la iveală fapte noi 
care să ceară alte concluzii. Antre
norul Angelo Niculescu a aliniat ini
țial o formație aproape identică cu 
aceea care a învins Portugalia, adi-

că : Răducanu — 
măgeanu, Dan, 
Radu Nunweiller 
hrin, Dumitrache, 
pauză au intrat succesiv pe teren, 
toți jucătorii de rezervă : Adamache, 
Lupescu, Mocanu, Ghergheli, Grozea 
și Domide. Dintre acești 17 jucători 
folosiți ne-au plăcut : Hălmăgeanu, 
prin simplitatea și precizia jocului 
său, și Radu Nunweiller, care a 
acoperit, energic și priceput, o vastă 
zonă de teren. Inutil să-i mai aco
perim de laude pe Dobrin și pe 
Dumitrache. Talentul lor fotbalistic, 
ieșit din comun, a făcut să strălu
cească aproape fiecare dintre acțiu
nile la care au participat, iar pu
blicul i-a răsplătit ieri cu aplauze la 
scenă deschisă pentru fazele de mare 
spectacol.

Punctele echipei române au fost 
marcate de Dumitrache (2), Gher
gheli și Dobrin. Pentru Vojvodina a 
înscris Antici.

Dr. Kurt Enderl, 
Austriei la Budapesta, 
Comisiei Dunării : Am 
sionat de cele văzute și 
complexul de lucrări 
ce se ridică la Porțile 
Apreciez în mod deosebit eforturile 
făcute aici, precum și faptul că, in 
perioadele cele mai grele de navi
gație, constructorii au reușit să exe
cute in bune condiții închiderea 
fluviului, fără a împiedica naviga
ția. Sînt convins că, prin realizarea 
proiectelor de aici, vor avea mult 
de ciștigat atît România și Iugosla
via, cit și celelalte state care fao 
navigație pe Dunăre. Noi, delegații 
de la Comisia Dunăreană, nutrim un 
deosebit interes pentru aceste mari 
lucrări de perfecționare a naviga
ției. Aceeași impresie profundă ne-a 
lăsat-o cordialitatea deosebită de 
care ne-am bucurat aici, spiritul da 
prietenie existent între țările de pe 
Dunăre.

Feodor Egorovici Titov, ambasado
rul U.R.S.S. la Budapesta, reprezen
tantul Uniunii Sovietice în Comisia 
Dunării : Sintem recunoscători pen
tru faptul că ni s-a creat posibilitatea 
ca, la invitația autorităților române 
și iugoslave, să vizităm sectorul ma
rii construcții de la Porțile de Fier, 
care are o deosebită importanță eco
nomică pentru România și Iugosla
via. cit și pentru îmbunătățirea na
vigației pe acest fluviu european. 
Ne-am bucurat văzînd că marile co
lective de constructori români și iu
goslavi efectuează lucrări cu o deo
sebită eficiență economică, urmărind 
ca termenele fixate in comun să fie 
reduse. In acest mod vor contribui și 
la lărgirea, coptinuă a. schimbului de 
mărfuri, la extinderea., relațiilor eco
nomic^ dintre țările de pe Dunăre. 
Ne bucurăm că la această hidrocen
trală, una dintre cele mai mari din 
Europa, oamenii sovietici își aduo 
contribuția — în cadrul relațiilor e- 
conomice dintre U.R.S.S. și România 
— prin furnizarea unor turbine rea
lizate la Leningrad, cit și prin coo
perarea dintre institute de proiectări 
sovietice și cele românești, materiali
zată prin fabricarea unor puternica 
turbine hidroenergetice românești.

Frantisek Dvorsky, ambasadorul 
R.S. Cehoslovace la Budapesta, vice
președintele Comisiei Dunării : Am 
mai vizitat și alte lucrări hidrotehni
ce, însă pentru prima oară văd o ast
fel de construcție executată împre
ună de două țări vecine și prietene,. 
Această colaborare constituie un bun. 
exemplu pentru celelalte țări ce tră
iesc pe Dunăre, o experiență ce poatta 
fi folosită de toate țările riverane 
pentru o exploatare cit mai deplină 
a marelui potențial de care dispune 
fluviul. Le doresc constructorilor ro
mâni și iugoslavi să execute cu suc
ces aceste mari obiective, pentru ca 
și celelalte popoare ce locuiesc pe 
Dunăre să ia exemplu din această 
colaborare. Locurile vizitate sînt 
foarte frumoase, astfel că ele, alături 
de lacul de acumulare, de baraj și 

i hidrocentrale, vor atrage prin măre- 
I ția lor numeroși turiști de peste ho

tare, și deci și din Cehoslovacia. 
M-am bucurat sincer și pentru faptul 
că alături de alte utilaje ce ajută 

! la executarea construcției am văzut 
și autocamioane Tatra produse da 

i industria noastră și vîndute Româ- 
I niei în cadrul relațiilor noastre e- 
I conomice bilaterale.

Aprecieri asemănătoare au fost 
| făcuite și de alți participanți. Vizita 
| pe șantierele din sectorul Porților de 
I Fier a constituit pentru membrii 
| Comisiei Dunării un important mij- 
! loc de cunoaștere a preocupărilor 
1 guvernelor român și iugoslav pentru 
I folosirea resurselor hidroenergetica 
! ale Dunării, pentru crearea unor con- 
| diții optime de navigație prin sec- 
I torul româno-iugoslav de la Porțile 
| de Fier.

Valeriu MIRONESCU

Minutul al trei

lea de joc : Do-

brin centrează

iar Dumitrache

înscrie fulgeră

tor...
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Ieri în țară : vremea a fost 

schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 8 grade la Borsec și 
Odorhei și 17 grade la Turnu 
Severin, In București : vremea 
a fost schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 31 octombrie și 1, 2 noiem
brie in țară : după o răcire de 
scurtă durată, vremea se va în
călzi ușor. Vor cădea ploi locale 
la începutul intervalului, mai 
frecvente în jumătatea de nord 
a țării. Vînt potrivit din secto
rul vestic Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 0 și 8 
grade, iar maximele între 10 și 
13 grade. In București : după o 
răcire de scurtă durată, vremea 
se va încălzi ușor. Cerul va fi 
schimbător, favorabil ploii sla
be. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.



ORIENTUL APROPIAT IMPAS , UN DREPT
ACTIVITATE DIPLOMATICĂ 

ÎN JURUL CRIZEI DIN LIBAN
PRELUNGIT AL
EURATOMULUI

Situația din Liban formează obiec
tul unei intense activități diploma
tice. în capitala R.A.U. au început 
convorbirile dintre membrii delega
ției libaneze și oficialități egiptene, 
in legătură cu situația creată în urma 
incidentelor intervenite între ar
mata libaneză și forțele de gue
rilă palestinene, relatează agenția 
M.E.N. Se menționează că Emile Bus- 
tarii, comandantul forțelor armate li
baneze, care a sosit marți la Cairo, 
a avut două întrevederi succesive cu 
omologul său egiptean, Mohamed 
Fawzi. La convorbiri au participat 
Mahmud Riad, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Arabe Unite, 
Sabry El Kholy, reprezentantul per
sonal al președintelui Nasser, reîn
tors miercuri dintr-o vizită făcută la 
Damasc, unde s-a întîlnit cu repre
zentanți ai forțelor de guerilă, pre
cum și ceilalți membri ai delegației 
libaneze.

în cadrul întrevederii, precizează 
agenția citată, delegația libaneză, a- 
vînd calitatea unei misiuni parlamen
tare, a expus punctul de vedere al 
președintelui Libanului, Charles He- 
.lou, și al oficialităților din Beirut în 
legătură cu posibilitățile de soluțio
nare a crizei. După cum se știe, Li
banul s-a pronunțat în favoarea lup
tei duse de forțele de comando pa
lestinene, menționînd însă că aceas
ta nu trebuie să afecteze suverani
tatea inviolabilă a țărilor arabe.

Potrivit agenției France Presse, 
după ședința de ieri, ambasadorul 
Libanului la Cairo, Halim Ezzeddin, 
membru al delegației libaneze, a fă
cut o declarație în care a arătat că 
„convorbirile au progresat". „Noi aș
teptăm la Cairo, în viitoarele ore, 
pe Yasser Arafat, președintele Or
ganizației pentru eliberarea Palesti
nei sau pe reprezentanții săi" — a 
adăugat el.

în cursul zilei de ieri la Cairo a 
sosit premierul demisionai- al Liba
nului. Rashid Karame, pentru a se 
alătura delegației libaneze.

în ce privește situația din Liban, 
agențiile remarcă noi elemente 
de tensiune. în regiunile su
dice ale Libanului au continuat
miercuri ciocnirile între unități ale 
armatei libaneze și forțe palestiniene 
de comando, relatează agenția M.E.N.

Cele mai puternice incidente au a- 
vut loc în apropierea localității Al 
Rashaya, situată lingă granița libano- 
siriană ; pentru a doua oară în ulti
mele zile, precizează agenția A.P., o- 
rașul a fost atacat de către grupuri 
de comando, respinse de armata li
baneză. Aceeași agenție menționea
ză că unitățile palestiniene au ocupat 
satul Siha, situat în apropierea ora
șului _A1 Rashaya; alte grupuri de 
guerilă au atacat un comandament 
al poliției din localitatea Mashta 
Hassan, situată, de asemenea, lîngă 
granița cu Siria. Atacul a fost res
pins după un scurt schimb de focuri, 
în Beirut și în Tripoli, principalele 
orașe ale țării, situația continuă să 
rămînă confuză și explozii sporadice 
au alimentat sentimentele de ne
liniște ale populației.

★
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat, Robert McCloskey, a 
anunțat că Joseph Sisco, asistent al 
secretarului de stat pentru proble
mele Orientului Apropiat și Sudului 
Asiei, s-a întîlnit cu ambasadorul 
U.R.S.S. la Washington, Anatoli Do- 
brînin, cu care a discutat situația din 
Liban. întîlnirea se înscrie în ca
drul consultărilor periodice cu pri
vire la criza din Orientul Apropiat, 
a menționat McCloskey.

REUNIUNEA DE LA LUXEM
BURG A AMÎNAT DIN NOU 
ADOPTAREA UNEI HOTăRÎRI 

PRIVIND SOARTA 
ACESTUI ORGANISM

LUXEMBURG 29 (Agerpres). — 
Viitorul Euratomului, ca și al altor 
organisme „integrate" vest-europene, 
rămîne incert. Miniștrii cercetărilor 
științifice ai țărilor Pieței comune, 
întruniți la Luxemburg, au amînat 
din nou luarea unei hotărîri privind 
soarta acestui organism. O propune
re de compromis prezentată de re
prezentantul Olandei, Leo de Block, 
care prevedea adoptarea unui pro
gram minimal pe trei ani, pentru ac
tivități comune în centrele de cerce
tare ale Euratomului, a fost respin
să de ceilalți membri. Miniștrii au 
căzut de acord să reexamineze 
această problemă, după întîlnirea la 
nivel înalt a statelor C.E.E., care 
va avea loo la 17 și. 18 noiembrie 
la Haga.

In fața palatului Luxemburg, care 
a găzduit reuniunea miniștrilor cer

cetărilor științifice, a avut loc 
marți o manifestație a funcțio
narilor C.E.E. în semn de pro
test împotriva modificărilor pe care 
statele membre ale C.E.E. vor să le 
aducă statutelor funcționarilor. Ma
nifestația s-a desfășurat concomitent 
cu o grevă de 24 de ore.

DECLARAȚIA COMUNĂ
SOVIETO-CEHOSLOVACĂ

Ședința Consiliului 

de Miniștri 
al Franței

PARIS 29 (Agerpres). — în cadrul 
reuniunii ordinare de miercuri a 
Consiliului de Miniștri al Franței, 
ministrul de externe Maurice Schu
mann a abordat unele probleme in
ternaționale. Guvernul a examinat 
printre altele situația creată în 
Liban, a cărei evoluție o urmărește 
îndeaproape. După cum a declarat 
purtătorul de cuvînt al cabinetului, 
în legătură cu conflictul arabo-is- 
raelian. Franța consideră că este ne
cesar ca cei patru membri perma- 
nenți ai Consiliului de Securitate să 
reia, cît mai curînd posibil, efortu
rile pe care le-at> întreprins în ve
derea ajungerii la o reglementare 
durabilă și justă a conflictului din 
Orientul Apropiat.

în cadrul reuniunii, ministrul de 
externe francez s-a referit, de ase
menea, la vizita pe care a Intre- 
prins-o de curînd în Japonia, pre
cum și la unele probleme europene. 
Privitor la acestea din urmă, Mau
rice Schumann a arătat că „primele 
contacte luate cu noul guvern vest- 
german au fost bune".

O 1 i I I i 1
Parte integrantă a ansamblului de 

probleme majore care de mulți ani 
reclamă din partea comunității inter
naționale a națiunilor răspunsuri a- 
decvate, problema lichidării decala
jului care separă astăzi țările avan
sate de cele aflate în curs de dez
voltare reține în mod deosebit a- 
tenția celei de-a 24-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.

Atît în cadrul dezbaterilor politi
ce generale, cît și în Comitetele nr. 
2 și "3 ale Adunării Generale, așa 
numitele probleme ale dezvoltării au 
depășit, cum era și firesc, cadrul 
pur economic, ele fiind situate într-o 
indisolubilă interdependență cu drep
turile inalienabile ale fiecărui stat 
și popor de a ocupa un loc demn 
în viața internațională, de a par
ticipa din plin la procesul activ și 
atît de divers al colaborării dintre 
toate națiunile lumii. Problemele 
dezvoltării au fost deci abordate de 
numeroase țări interesate și de alte 
țări iubitoare de pace, prin prisma 
necesității vitale a statelor de _ a-și 
menține independența lor politică și 
economică, pentru că numai astfel 
ele își pot aduce realmente o con
tribuție pozitivă la rezolvarea pro
blemelor ce confruntă astăzi omeni
rea.

De asemenea, a fost scos în relief 
faptul că neînțelegerea nevoilor ță
rilor în curs de dezvoltare de că
tre unele țări dezvoltate reprezintă 
un factor ce alimentează încordarea 
internațională, neîncrederea și sus
piciunea între state.

In Comitetul nr. 2 pentru proble
mele economice, dezbaterile au avut 
ca punct de reper raportul Comite
tului O.N.U. pentru pregătirea celui 
de al doilea „deceniu al dezvoltării", 
în acest context, ele au reliefat o 
serie de fapte și concluzii semnifica
tive. în primul rînd s-a arătat că 
înapoierea economică moștenită din 
timpurile dominației coloniale cons
tituie cauza primordială a decala
jului dintre nivelurile de dezvoltare 
ale țărilor rămase in urmă și ale ce
lor avansate — cum sublinia, de pil
dă, reprezentantul Guineei, Mamady 
Conde — decalaj care se menține ca 
urmare a tendințelor de înlocuire a 
dominației coloniale cu cea neoco- 
lonialistă. Astfel, resursele natura
le ale multor țări în curs de dezvol
tare se mai află încă sub controlul 
monopolurilor străine — realitate 
incompatibilă cu dreptul fundamen
tal al statelor la independență eco
nomică. Potrivit statisticilor oficia
le, în ultimii 7 ani, folosind cele 
mai diverse mijloace, monopolurile 
străine au jefuit aceste țări de circa

MOSCOVA 29 (Agerpres). — A 
fost dată publicității declarația co
mună cu privire la vizita în Uniu
nea Sovietică a delegației de partid 
și de stat a R. S. Cehoslovace.

In declarație se arată că în ca
dru] convorbirilor dintre cele două 
părți un loc de seamă a fost rezer
vat problemelor privind dezvoltarea 
colaborării economice, a relațiilor teh- 
nico-științifice și schimburilor comer
ciale dintre cele două țări. Au fost

examinate, de asemenea, probleme 
concrete privind coordonarea planuri
lor economiei naționale pe perioada 
pînă în 1975. De asemenea, este re
levată necesitatea dezvoltării continue 
a colaborării în știință, cultură, artă, 
învățămînt și în alte domenii.

In documentul comun sovieto-ceho- 
slovac se arată, totodată, că au fost 
abordate probleme privind politica ex
terna a celor două țări, precum și u- 
nele aspecte ale situației internațio
nale actuale.

INCONTESTABIL 
AL R.P.D. COREENE 
INTERVENȚIA REPREZENTAN
TULUI ROMAN ÎN COMITE

TUL POLITIC AL O.N.U.
NEW YORK 29 (Agerpres). — Co

mitetul Politic al Adunării Generale 
a O.N.U. a luat marți în dezbatere 
punctul doi al agendei sale referitor 
la așa-zisa Comisie a Națiunilor U- 
nite pentru unificarea și refacerea 
Coreei. în ședința de miercuri di
mineața a luat cuvîntul ambasado
rul român Gh. Diaconescu, care a 
declarat că această problemă vitală 
pentru poporul coreean ține, conform 
spiritului și literei Cartei Națiuni
lor Unite, de competența exclusivă a 
acestui popor.

Arătînd că în abordarea acestei 
chestiuni Comitetul trebuie să se 
ghideze după necesitatea de a se 
respecta cu strictețe principiile Car
tei și în special egalitatea suverană 
a statelor, neamestecul în treburile 
interne ale altor state și dreptul po
poarelor de a-și hotărî singure soar
ta, reprezentantul român a subliniat 
că toate acestea ar fi impus ca A- 
dunarea Generală să nu mai fie che
mată să discute din nou această pro
blemă la prezenta sesiune, dar pen
tru că a fost totuși înscrisă pe or
dinea de zi, delegația română con
sideră indispensabil ca la dezbate
rile asupra problemei coreene să par
ticipe și Republica Populară Demo
crată Coreeană, ca parte direct in
teresată. Această cerere se înteme
iază pe principiul recunoscut de mult 
de doctrina și practica relațiilor in
ternaționale, potrivit căruia, orice ne
gocieri asupra unei probleme oareca
re trebuie să fie deschise participă
rii tuturor părților interesate, întru- 
cît în caz contrar partea absentă nu 
este în nici un fel angajată prin ho- 
tărîrile luate fără participarea și 
consimțămîntul său.

Pornind de la acest principiu — a 
continuat vorbitorul — România, îm
preună cu un mare grup de alte sta
te, propune Comitetului să invite, 
fără nici un fel de condiții preala
bile, pe reprezentanții Republicii 
Populare Democrate Coreene și ai 
Coreei de sud să participe, fără drept 
de vot, ia dezbaterile privind pro
blema coreeană.

J5 MARȘUL SPRE WASHINGTON it

Puternică manifestație a muncitorilor
constructori ia Roma

ROMA 29. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : In 
capitala Italiei a avut loc una din
tre cele mai mari manifestații din 
ultimii douăzeci de ani, organizată 
de muncitorii constructori. După ce 
au străbătut străzile centrale — Via 
Cavour, Largo Ricci, Via dei Fori 
Imperiali, Piazza Venezia — circa 
30 000 de constructori din Roma, că
rora li s-au alăturat alți 10 000, so

siți din toate regiunile țării, s-au în
trunit în Piața Sfinții Apostoli, pur- 
tînd lozinci ce exprimau obiectivele 
acțiunilor lor — reînnoirea contrac
tului de muncă (pentru care luptă 
de două luni), o nouă politică pri
vind construcțiile edilitare și învă- 
țămîntul public, asistența sanitară și 
dezvoltarea economică a Italiei.

Manifestații și adunări similare ale 
muncitorilor din construcții au avut 
loc și în alte centre ale Italiei.

„Manifestul de la Lusaka" 
inclus pe agenda 
sesiunii 0. II. U.

NEW YORK 29 (Agerpres). — A- 
dunarea Generală a O.N.U. a hotărit 
să includă pe agenda actualei sale 
sesiuni „Manifestul de la Lusaka", 
document ce cuprinde punctul de 
vedere al Organizației Unității Afri
cane în problema eliminării aparthei
dului în Africa de Sud.

în același timp, la Națiunile Unite 
a fost dat publicității raportul către 
Adunarea Generală a Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia (Africa de 
Sud-Vest), creată în 1966 după anu
larea mandatului Republicii Sud-A- 
fricane asupra acestui teritoriu. Ra
portul cheamă toate statele membre 
să acorde asistență morală și mate
rială mișcării de eliberare din Nami
bia și să se abțină de la orice fel 
de relații cu Republica Sud-Afri- 
cană, care refuză să-și retragă ad
ministrația din acest teritoriu.

17 miliarde dolari. Cu toate acestea, 
reprezentanții unor țări avansate au 
respins, într-o formă sau alta, afir
mația că statele lor ar avea vreo 
obligație față de țările în curs de 
dezvoltare. Restabilind adevărul, re
prezentantul român, Mihail Levente, 
arăta că „și astăzi, prin mijlocirea 
prețurilor stabilite de importatori, 
precum și pe alte căi, cum sint do- 
bînzile, dividendele, asigurările, ta
rifele pentru transport, țările înain
tate pretau fără echivalent părți

cultura din aceste țări trece prin- 
tr-o situație grea, neputînd face 
față nevoilor mereu crescînde de 
cereale. Potrivit aprecierilor F.A.O, 
cererea de alimente din țările în 
curs de dezvoltare va fi în 1985 de 
aproape două ori și jumătate mai 
mare decît în 1962, creștere care, în 
proporție de două treimi, se va da
tora sporului populației. Totodată, 
prețurile la cereale și alimente, în 
general, vor continua să crească, fapt 
ce va accentua dificultățile economi-

Prezentînd în cursul dezbaterilor 
de la O.N.U. acest tablou al situației 
țărilor lor, reprezentanții statelor 
în curs de dezvoltare așteaptă pro
puneri concrete, măsuri hotărîte pen
tru a se concentra toate eforturile în 
vederea micșorării decalajului față 
de țările avansate. „Această prăpas
tie, arăta ministrul afacerilor exter
ne al statului Haiti, Rene Chalmers, 
se accentuează continuu. Țărilor la
tino-americane li s-au făcut multe 
promisiuni în cadrul programelor

„Decolonizarea economică" 

in dezbaterea 0. N. U.
însemnate din venitul național pro
dus în țările in curs de dezvoltare".

Nu este deci de mirare că efortu
rile de industrializare ale acestor țări 
se soldează cu rezultate minime, fapt 
ce se repercutează negativ asupra în
tregii lor situații economice. Ca ur
mare, șomajul a devenit un fenomen 
permanent, la un nivel comparabil 
cu cel aflat în țările dezvoltate în 
perioada de criză din jurul anului 
1930. Faptul devine alarmant dacă 
se are în vedere estimarea că în vii
torii 10 ani frontul brațelor de mun
că din țările în curs de dezvoltare 
va crește cu încă un sfert de miliard 
de oameni. Or, această problemă nu 
po <te fi soluționată prin măsuri ad
ministrative întrucît se află într-o 
directă conexiune cu întregul com
plex al situației economice, sociale, 
financiare, tehnice și culturale a 
unei țări date, depinzînd în ultima 
instanță de ritmul de dezvoltare a 
ei pe toate planurile. Potrivit esti
mărilor actuale, pentru a se putea 
face față în mod modest necesități
lor, ritmul de dezvoltare economică 
ar trebui să fie de peste 6,5 la su
tă, ceea ce pentru unele țări în curs 
de dezvoltare reprezintă un spor 
triplu și chiar cvadruplu în compa
rație cu ritmurile actuale.

Dezbaterile au relevat că și agri-

CORESPONDENȚA 
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ce ale acestor țări care vor fi nevoi
te să importe mai multe cereale de
cît în prezent.

Nici în domeniile științei, învăță- 
mîntului și culturii, situația nu este 
mai bună. în țările subdezvoltate 
numărul analfabeților este in pre
zent de 34,8 la sută in rîndurile popu
lației adulte. Numărul copiilor care 
nu merg la școală îl depășește pe cel 
al elevilor. De asemenea, potrivit 
statisticilor oficiale, 90 la sută din 
numărul oamenilor de știință ai lu
mii se află în țările dezvoltate, fapt 
ce îngreunează mult aplicarea știin
ței în economia țărilor în curs de 
dezvoltare. Or, rămînerea în urmă 
a acestor țări în domeniul științei 
adîncește la rîndul ei cri
za învățămîntului. Aceasta, pentru 
a nu mai vorbi de problemele ur
gente ale ocrotirii sănătății în țările 
în curs de dezvoltare, unde există 
un doctor la 50 000 de oameni, în 

' timp ce în unele state avansate cifra 
medie este de un doctor la 500-1 500 
de oameni.

«Operațiunea pan-americană», Carta 
de la Bogota, ale primei conferințe 
de la Punta del Este și «Alianței 
pentru progres». Totuși, pînă în pre
zent rezultatele acestora nu sint de
loc încurajatoare".

Atît reprezentanții acestei catego
rii de state, cît și cei ai statelor so
cialiste au adus în dezbateri o se
rie de măsuri și propuneri concrete, 
care, dacă ar fi transpuse în prac
tică, ar contribui la depășirea stadiu
lui declarațiilor de bune intenții. 
Printre aceste propuneri se află cele 
privitoare la lichidarea barierelor va
male restricționiste și discriminato
rii din calea comerțului internațio
nal, care, după părerea ministrului 
de externe al statului Trinidad-To
bago, M. R. Robinson, prezintă „pen
tru țările în curs de dezvoltare o im
portanță mai mare decît ajutorul fi
nanciar". Alți vorbitori au cerut sta
bilirea unei balanțe echitabile între 
prețurile materiilor prime livrate de 
țările în curs de dezvoltare și cele ale 
produselor importate de ele. Susți- 
nînd această idee, reprezentantul 
permanent la O.N.U. al Camerunu
lui, Salomon Bakoto, arăta că „tre
buie luate măsuri pe scară interna
țională in vederea asigurării stabi
lității prețurilor la produsele de 
bază exportate de țările în curs de 
dezvoltare. Statisticile arată că pier

găsește un larg sprijin
in rîndul sindicatelor din S.U.A

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al Comite
tului pentru o nouă mobilizare, 
Chris Stevens, a declarat că „mar
șul spre Washington, prevăzut pen
tru 13 și 14 noiembrie, se organi
zează cu un singur scop — acela 
de a obține retragerea totală a 
trupelor americane din Vietnam". 
După cum s-a anunțat, o serie de 
sindicate din diferite ramuri de 
activitate din S.U.A. vor lua parte 
la acțiunile de protest împotriva 
războiului din Vietnam. Și-au a- 
nunțat sprijinul organizația „Uniu
nea acțiunilor sindicale" din care 
fac parte „Sindicatul șoferilor de 
camioane din S.U.A." și „Sindica
tul american al docherilor și mun
citorilor de la antrepozite", care 
numără peste 2 milioane de per
soane, precum și „Sindicatul unit 
al muncitorilor din industria de 
automobile și avioane" cu un e- 
fectiv de aproximativ 1,5 milioane 
membri.

Congresmenii P. McCloskey 
D. W. Riegle au cerut Congresului 
american să nu prelungească terme
nul valabilității rezoluției cu privire 
la Golful Tonkin, adoptate în anul 
1964 și în baza 'căreia trupele ame
ricane se află în Vietnamul de sud 
Cei doi congresmeni au subliniat, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
că retragerea imediată a trupelor 
americane din Vietnamul de sud ar 
servi intereselor popoarelor ameri
can și vietnamez. Ei au cerut Ad
ministrației să sisteze orice sprijin 
acordat regimului de la Saigon.

A
SAIGON 29 (Agerpres). — Unitățile 

Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud au 
bombardat nouă poziții americano- 
saigoneze. Potrivit unui purtător de 
cuvînt militar american de la Sai
gon, aceste acțiuni au provocat vic
time și pierderi materiale.

Pe ansamblul teritoriului 
namez au continuat marți 
sporadice între patrioți și 
americano-saigoneze, soldate cu pier
deri relativ ușoare de ambele părți, 
relatează agenția A. P.

Și

sud-viet- 
ciocniri 
trupele

Programul noului guvern
vest-german

prezentat de cancelarul W. Brandt
BONN 29 — Corespondentul Ager

pres, -
larul 
niei, 
fața

M. Moarcăș, transmite : Cance- 
Republicii Federale a Germa- 
Wiily Brandt, a prezentat în 

iașa Bundestagului declarația-pro
gram a noului guvern al R. F. a Ger
maniei Noul cancelar a subliniat 
încă de la început că politica cabi
netului -ău se va desfășura „sub 
semnul continuității și al reînnoirii".

Un loc important în declarația-pro
gram este rezervat relațiilor dintre 
cele două state germane, subliniin- 
du-se necesitatea eliminării rigidită
ții actuale din relațiile dintre ele. 
Pornind de la faptul existenței ce
lor două state germane, Brandt a a- 
rătaț că „la 20 de ani de la crearea 
Republicii Federale a Germaniei si a 
Republicii Democrate Germane tre
buie să ajungem la o conviețuire pe 
baza unor norme stabilite", subliniind 
că, în opinia sa, „acest lucru este im
portant nu numai din punct de ve
dere german, ci și pentru pacea Eu
ropei, pentru relațiile dintre Est și 
Vest". Noul cancelar s-a referit la 
oportunitatea inițierii unor tratative 
bilaterale între cele două state ger
mane. fără nici o discriminare, la ni
vel guvernamental, prin care să se 
ajungă Ia o colaborare pe bază de 
tratate semnate de cele două guverne, 
printre altele, și cu privire la re
nunțarea la folosirea forței.

Observatorii politici relevă că 
deși această declarație pornește de la 
recunoașterea existenței R. D. Ger
mane, ea s .77 7. __ ■
afirmația că „recunoașterea 
punct de 
național 
Germane de către guvernul fede
ral nu poate fi luată în conside
rare".

se află în contradicție cu
“ ... _____ i din

vedere al dreptului inter- 
a Republicii Democrate

derile înregistrate de Camerun la 
cacao — ca rezultat al foarfecii pre
țurilor — in perioada primului „de
ceniu al dezvoltării", sint egale cu 
fondurile primite în aceeași perioadă 
sub formă de ajutor prin acorduri 
bi și multilaterale".

în același timp dezbaterile au do
vedit că țările aflate în curs de dez
voltare sint tot mai mult preocupate 
de necesitatea valorificării tuturor 
resurselor și eforturilor proprii în 
scopul dezvoltării economiei. Astfel, 
reprezentantul Ciadului, Abdelmouti 
Abderahim, arăta că „in ce privește 
realizarea unei susținute creșteri a 
producției naționale în țările in curs 
de dezvoltare, responsabilitatea pri
mară rezidă in eforturile proprii. Aju
torul străin nu poate fi un substitut 
al eforturilor naționale. De aceea, 
țările rămase in urmă din punct de 
vedere industrial trebuie să-și mo
bilizeze ' ' ....
și să nu 
străin".

Marea 
subliniat 
nală de insecuritate, cursa înarmări
lor, determină și țările în curs de 
dezvoltare să aloce o parte tot mai 
mare din fondurile lor pentru arma
mente, fapt care duce la ingreunarea 
situației economiilor lor. în dezba
teri s-au făcut repetate apeluri la 
rațiune, la grăbirea tratativelor pri
vitoare la dezarmare, ’ ■ — ■
securității internaționale, 
atît a asigurării păcii și 
cît și a promovării largi, 
a colaborării între state,

După cum se știe, România mili
tează consecvent., cu toată perseve
rența, în sprijinul intereselor vitale 
ale țărilor în curs de dezvoltare, al 
consolidării independenței lor po
litice și economice, al dezvoltării lor 
de sine stătătoare pe calea progre
sului. Este bine cunoscut șirul de 
propuneri și măsuri preconizate de 
țara noastră în cadrul O.N.U., și al 
organismelor sale specializate, acțiuni 
menite să ducă — pe cele mai diver
se căi — la valorificarea cît mai am
plă a potențialului de resurse materi
ale și umane ale acestor țări în fo
losul propriilor lor popoare, la o 
mobilizare eficientă a sprijinului 
internațional pentru realizarea 
acestui obiectiv. în cursul actualelor 
dezbateri de la O.N.U. reprezentanții 
României socialiste- continuă să de
pună toate eforturile în vederea gă
sirii celor mai adecvate căi pentru 
rezolvarea „problemelor dezvoltării", 
în interesul popoarelor din țările în 
curs de dezvoltare, al păcii și pro
gresului în lume.

toate resursele lor interne 
se bizuie numai pe ajutorul

majoritate a vorbitorilor a 
că actuala stare internațio-

In domeniul politicii externe, noul 
guvern jse declară gata, in princi
piu, „sa întrețină relații diploma
tice și să întărească relațiile comer
ciale existente cu toate țările lu
mii". După ce a reafirmat fidelita
tea față de N.A.T.O., cancelarul a 
vorbit despre „nevoia de pace, în 
toată puterea cuvîntului, cu popoa
rele Uniunii Sovietice, cu toate po
poarele din Europa răsăriteană". EI 
a menționat dorința guvernului 
vest-german de a încerca „realizarea 
înțelegerii", astfel încît să se poată 
înlătura consecințele catastrofei pe 
care a abătut-o asupra Europei 
clica criminală hitleristă care a pro
vocat cel de-al II-lea război mon
dial.

Referindu-se la propunerea privi
toare la convocarea unei conferințe 
consacrate securității europene, vor
bitorul a exprimat părerea că „după 
o pregătire minuțioasă, o asemenea 
conferință poate deveni o etapă im
portantă pe calea spre o securitate 
sporită în condițiile reducerii arma
mentelor și spre progrese în relațiile 
dintre partenerii din Europa răsă
riteană și din cea apuseană". El a a- 
nunțat că guvernul vest-german va 
răspunde în curînd la memorandu
mul Uniunii Sovietice în problema 
renunțării la folosirea forței și va 
propune Un termen pentru tratati
vele de Ia Moscova, sugerate de 
U.R.S.S. Totodată, a făcut cunoscut 
că va răspunde declarațiilor din 17 
mai 1969 ale lui Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, 
propunînd inițierea unor convorbiri 
între cele două state. Observatorii po
litici notează faptul că Willy Brandt 
nu s-a pronunțat nici de data a- 
ceasta cu claritate asupra necesității 
recunoașterii frontierei de pe Oder- 
Neisse. R. F. a Germaniei, a de
clarat în continuare Willy Brandt, 
„va semna Tratatul de neproliferare 
a armelor atomice de îndată ce va 
fi în posesia clarificărilor pe care 
le așteaptă, așa cum a hotărit pre
cedentul guvern federal".

Cancelarul s-a oprit asupra proble
melor legate de relațiile dintre ță
rile Europei apusene pronunțîndu-se, 
printre altele, pentru primirea An
gliei în Piața comună.

Declarația-program acordă atenție 
problemelor interne, relevînd că ac
tualul guvern federal a preluat o a- 
nevoioasă moștenire politico-econo- 
mică și că sint necesare unele re
forme cuprinzătoare. Vorbitorul s-a 
oprit îndelung asupra politicii eco
nomice și financiare pe care guver
nul intenționează s-o promoveze 
după reevaluarea mărcii. Printre re
formele pe care le-a anunțat se nu
mără și coborîrea vîrstei la care ce
tățenii capătă drept de vot de la 
la 18 ani, precum și a vîrstei 
care pot fi aleși, de la 25 la 21 
ani.

21 
la 
de

0 cuvîntare a
la întărirea 
ca premisă 
destinderii, 
neîngrădite,

HAVANA 29 — Corespondentul A- 
gerpres, Victor Stamate, transmite : 
In sala teatrului .,Chaplin" din Ha
vana a avut loc un miting cu pri
lejul începerii etapei decisive a cam
paniei naționale de recoltare și de 
prelucrare a trestiei de zahăr — Za- 
fra. Luînd cuvîntul la miting, pri
mul ministru al guvernului revolu
ționar al Cubei, Fidel Castro, a de
clarat că Zafra reprezintă pentru po
porul cubanez o problemă economică 
fundamentală. în anii care vin, Cu
ba va trebui să investească sute de 
milioane de dolari în mașini și uti
laje pentru crearea industriei side
rurgice și de mașini, a petrochimiei, 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
industriei miniere, a industriei de 
îngrășăminte chimice, de materiale 
de construcții a transporturilor etc. 
Trebuie să cîștigăm această bătălie 
istorică prin care ne-am propus să 
realizăm la sfîrșitul anului 1970 o 
cantitate de 10 milioane tone de za
hăr, pentru a deschide și mai mult 
porțile creditelor către Cuba, pentru 
ca lumea să aibă încredere în noi, 
în posibilitățile noastre de a ne a- 
chita obligațiile financiare în pro
cesul revoluționar ce se desfășoară în
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La Pisa situația continuă 
să rămînă încordată, duPa 
actele de violență împotriva unor stu- 
denți și muncitori la care s-au dedat 
elementele fasciste. Intervenția poli
ției s-a soldat cu uciderea unui stu
dent și zeci de răniți. Biroul Politi 
al Partidului Comunist Italian ave 
tizează într-un comunicat, că even 
mentele din Pisa — desfășurate chi;; 
în momentul în care au loc acțiui 
unitare de mare amploare, muncite 
rești și populare — prezintă o gravi
tate deosebită.

Președintele Nixon s-a 
întîlnit cu liderii republi
cani din Congresul am 
CUn cu care 3 trecut în revistă 
blemele externe și interne ce le 
aborda în discursul ce urmează 
rostească la 3 noiembrie. Potrivit B 
tinului de știri al Casei Albe, a 
evocată cu prioritate situația din \ 
namul de sud, problemele relaț: 
S.U.A. cu țările latino-americam 
evoluția evenimentelor din Oriei 
Apropiat. în cursul aceleiași zile, ț 
ședințele Nixon a convocat Consi 
securității naționale la care a fost < 
cutată situația din Liban.

Cu prilejul celei de 
4S-a aniversări a Repuh 
cii Turcia, miercuri an avut: 
în întreaga țară numeroase festivit 
La Ankara, ceremonia a început pi 
tr-o vizită a președintelui republi 
Cevdet Sunay, a președinților ct 
două Camere ale Parlamentului și 
premierului Suleyman Demirel 
Mausoleul lui Mustafa Kemal AtatC 
fondatorul statului turc modern. A 
vut apoi loc o paradă militară, urn 
tă de o manifestație.

Un seminar privind c 
merțul sovieto-finlande 
organizat de Uniunea de Comerț I 
tenor a Finlandei' și1' de Camera 
Comerț finlandezo-sovietică s-a d< 
chis la Helsinki. Lucrările seminar 
lui au fost deschise de Ahti Karjal: 
nen, ministrul de externe al Finland'

Parlamentul rhodesia 
a adoptat miercuri proiectul noii co 
stituții prezentat de guvernul lui I; 
Smith. Intrarea în vigoare a acest 
Constituții va marca introducerea ’ 
Rhodesia a apartheidului de tipul o 
lui practicat în Republica Sud-Afr 
cană.

Un avion american fără 
pilot pentru zboruri la mare altitu
dine a fost doborît în timp ce efectua 
un zbor de recunoaștere în spațiul 
aerian al zonei centrale din China de 
sud de o unitate antiaeriană a Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, anun
ță agenția China Nouă. Agenția men
ționează că acesta este al nouălea 
avion american fără pilot pentru zbo
ruri de recunoaștere doborît din 1964 
de Armata Populară Chineză de Eli
berare.

Reprezentanții guvernu
lui Kenyei deputății partidului 
de guvemămînt — Uniunea Națională 
Africană din Kenya (K.A.N.U.) au 
cerut, în cadrul unei reuniuni extraor
dinare a parlamentului Kenyei, inter
zicerea partidului de opoziție Uniunea 
poporului din Kenya (K.P.U.), acuzînd 
conducerea acestui partid că ar fi or
ganizat tulburările din orașul Kismun.

Populația capitalei japo
neze era k* octombrie 1969 de 
11 453 600 locuitori, cu 1 030 892 mai 
mult decît cu un an în urmă.

lui Fidel Castro
Fidelțara noastră — a subliniat 

Castro.
Primul ministru al Cubei a 

sacrat o parte din cuvintarea 
nalizării diferitelor aspecte organiza
torice legate direct de asigurarea 
succesului acestei campanii. Relevînd 
că în bătălia Zafrei nu trebuie să se 
piardă nici o zi, primul ministru a 
declarat că necesitățile impun să se 
renunțe la sărbătorile de sfîrșit de 
an, ca și la festivitățile de la 2 ia
nuarie, consacrate aniversării victo
riei revoluției. Vorbitorul s-a referit, 
de asemenea, la eforturile care se 
depun pentru dezvoltarea zootehniei, 
a culturilor de orez, a citricelor, le- 
gumiculturii, pentru construirea de 
baraje și lacuri de acumulare. Cuba, 
a spus vorbitorul, dispune de miri 
rezerve naturale nu numai în agri
cultură, ci și în industrie, în măsu
ră să asigure dezvoltarea și conso
lidarea țării. bunăstarea poporului 
cubanez.

Fidel Castro a adus cu acest prilej 
un omagiu memoriei lui Ernesto Che 
Guevara, spunînd că acesta a fost 
între altele un înflăcărat promotor 
și organizator al muncii voluntare pa
triotice.

con- 
sa a-
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