
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂ!

inteia
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XXXIX Nr. 8237 Marți 4 noiembrie 1969 6 PAGINI— 30 BANI

DE CITE EXPERIENȚE NEREUȘITE
A V

CUM SE OBȚIN LEGUME TIMPURII?
(Un raid în județele Dolj, Teleorman și Prahova infirmă asigurările 

liniștitoare primite la Ministerul Agriculturii și Silviculturii)

O cerință elementară de care trebuie să țină seama

Întreprinderile din industria materialelor de construcții

Anul legumicol s-a încheiat, Iar ln aceste zile, ulti
mele cantități de legume iau drumul cămărilor și a) 
silozurilor. Dar tot acum se pune și baza viitoarei 
recolte de legume : se însămințează sortimentele de 

' primă apariție : spanac, salată, ceapă, usturoi și alte 
verdețuri, se pregătesc răsadnițele și solariile și, bine
înțeles, bunii gospodari fac lucrări de amenajare a 
terenului in grădinile de legume. Ce s-a făcut și ce 

trebuie să se facă, In continuare, pentru ca viitoarea 
producție legumicolă să fie pregătită temeinic și astfel 
să se evite unele neajunsuri caro s-au manifestat în 
acest an ? Raidul nostru, organizat în județele Dolj, 
Teleorman și Prahova, a fost precedat de o discuție 
cu tov. Gheorghe Stanciu, director in Ministerul Agri
culturii și Silviculturii.

PLANUL SA FIE ÎNDEPLINIT
In mod armonios, deci și la 
INDICATORII ECONOMII-BENEFICII!

Conducere» partidului nostru ■ 
subliniat, in repetate rinduri, impor
tanța reducerii continue a cheltuie
lilor de producție și a ridicării, pe 
această bază, a gradului de rentabi
litate a fiecărei Întreprinderi și a 
fiecărui produs. Pe această cale cresc 
acumulările statului, fondurile des
tinate dezvoltării și moderni
zării economiei naționale. în- 
tr-un asemenea context de sarcini a- 
par cu totul de neînțeles rezultatele 
înscrise in bilanțurile contabile ale u- 
nor unități din cadrul Ministerului In
dustriei Materialelor de Construcții — 
printre care „Mondiar‘-Lugoj și „Ce- 
ramica“-Jimbolia. Pierderile înregis
trate de aceste două unități, în cele 
trei trimestre ale anului curent, în
sumează peste 6.4 milioane lei.

La întreprinderea din Lugoj, „tra
diția" pierderilor planificate este res
pectată an de an — cu o perseverență 
demnă de o cauză mai bună — ter
menul de beneficii fiind înlocuit, cu 
regularitate, cu cel de dotații de Ia 
buget. Carențele existente în activi
tatea acestei unități au măi fost sem
nalate lntr-un articol apărut în ziarul 
nostru, in urmă cu un an și ju
mătate. Atunci, conducerea întreprin
derii și forul său de resort au pro
mis 9 „în viitor, situația se va !m-

dezbatere
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tar al comitetului județean de pj 
în majoritatea cazurilor, țăranii 
peratori dovedesc că au înțeles 
mod just obligațiile pe care le 
față de societate Doar î.. __ _

I. MANEA 
corespondentul „Scînteîi'

Prof. dr. docent Liviu CONSTANTINESCU 
membru corespondent al Academiei, prorector științific 

al Institutului de petrol, gaze și geologie

Climatul de autentică

universitară

Se realizează în prezent un amplu 
proces de perfecționare a învățămîn- 
tului de toate gradele, inclusiv a 
școli; superioare. Obiectivele acestui 
proces au fost consacrate prin Di
rectivele C.C. al P.C.R., prin Legea 
învățămîntului și statutul cadrelor 
didactice, al căror mod de elabora
re mi se pare deosebit de elocvent 
ți reprezentativ pentru însuși proce
sul general al dezbaterii _ publice a 
pioblemelor majore ale vieții noas
tre economice și sociale : mai întîi 
într-un cadru bine conturat de di
rective principiale precise s-a ela
borat un proiect, ca bază de dis
cuții ț acest proiect a fost, a- 
pod, făcut cunoscut și supus unei 
dezbateri ample în presă ca și în 
adunări special convocate în acest 
scop ; în fine, proiectului i s-au adus 
modificări și completări sugerate de 
părerile exprimate sau reprezentînd 
direct propuneri specifice făcute în 
cadrul dezbaterilor, stabilindu-se 
forma finală destinată a fi — în 
cele din urmă — legiferată.

Desigur, procesul modernizării în
vățămîntului nu poate fi considerat 
încheiat. Mai avem multe de făcut 
pentru perfecționarea planurilor și 
programelor de învățămînț, a peda
gogie; universitare. Tocmai de aceea 
se ridică firesc întrebarea : cum tre
buie acționat ca modalitatea dezba
terii ample ți principiale, purtînd 
deopotrivă amprenta participării și 
responsabilității colective, să dobîn- 
dească pretutindeni valoarea unei 
practici curente, permanente, pregă
tind fiecare, moment important al 
proceselor complexe care se desfă
șoară în cadrul învățămîntului supe
rior ? în termeni general; sau for
mulată pentru aplicarea într-un do
meniu anumit, întrebarea aceasta se 
pune cu și mai mare insistență în- 
trucît în Raportul Comitetului Cen
tral prezentat la Congresul al X-lea 
ți ln cuvîntarea rostită la mi
tingul de deschidere festivă a 
noului an universitar, tovarășul 
Nicolae Ceanșescu a insistat asu
pra necesității de a se solu
ționa intr-un mod mai opera
tiv, mai puțin lent sarcinile ce 
derivă din cerința creării unei 
legături cu adevărat organice dintre 
învățămînț și viață, astfel încit vii
torii specialiști să se poată integra 
cît mai rapid și cu rezultate cît mai 
bune în construcția socialistă, în 
munca practică. Aceasta presupune, 
evident, mai întîi participarea acti
vă ți conștientă de răspunderile ce-I 
revin a fiecărui cadru, didactic la e- 
laborarea unei conduite științifico- 
didactice de autentică valoare, sti
mularea, pa această cale, a unui 

se

bunătăți mult*. Rezultatele obținute 
ln acest interval de colectivul fabri
cii din Lugoj atestă, cu prisosință, 
că deficiențele nu au fost lichidate. 
Mai mult, ele s-au multiplicat.

O evoluție diferită a rezulta
telor financiare prezintă între
prinderea „Ceramica". Bilanțul său, 
timp de șapte ani, s-a încheiat cu 
beneficii. Iată, Insă, că în acest an 
și-a reînnoit „abonamentul" la dota- 
țiile de la bugetul statului, contribu
ția sa fiind de 3 6 milioane lei la 
pierderile mai sus menționate. E 
drept, unitățile respective au obținut 
unele economii la dotațiile planifica
te, dar ele sînt, pur și simplu, sim
bolice. Ce poate spune o infimă sumă 
de 1 000 lei, trecută la acest capitol de 
către întreprinderea „Mondial" ?

Să concentrăm, deci, analiza asu
pra cauzelor care au generat în acest 
an creșterea permanentă a prețului 
de cost. în primul rind, este vorba 
de proporția mare a rebuturilor. La 
cele două întreprinderi s-au consem
nat pierderi de peste 6 milioane de 
lei, tocmai pe seama rebuturilor. 
Numai la fabrica ,,Mondial"-Lugoj, în 
trei trimestre s-au rebutat peste 1.7 
milioane bucăți de cărămizi și 4,3 mi
lioane bucăți de țiglă. Exprimate va
loric, pierderile trec de 2,6 milioane 

schimb de opinii care să cîștjge din 
ce în ce mai mult în extensiune și 
în profunzime, să asigure simultan o 
fundamentare amplă și o finalizare 
operativă și eficientă a oricărei acti
vități.

în privința etapei dezbaterii pro- 
priu-zise a problemelor de învățâ- 

. mint ar fi multe de spus. Cum des
pre o prezentare exhaustivă a nume
roaselor și complexelor elemente 
care intervin în dinamica aceste; e- 
tape nu poate fi vorba aici, voi amin- 

(Continuare în pag. a V-a)

Laboratorul uzinal - factor dinamic
al modernizării producției

Sarcinile complexe puse ln fața 
economiei naționale de Directivele 
Congresului al X-lea al P.C.R. fac 
necesară o substanțială creștere a 
rolului șl contribuției cercetării 
științifice din întreprinderi la pro
movarea progresului tehnic multila
teral și rapid. Aflate în miezul acti
vității productive, laboratoarele uzi
nale sînt in măsură să cunoască cele 
dintîi nevoile practice generate de 
ridicarea nivelului tehnic al produc
ției, de asimilarea unor noi produse 
și modernizarea lor continuă, să mili
teze pentru introducerea largă a rea
lizărilor științei și tehnicii avansate.

în legătură cu astfel de preocu
pări, cu realizările și dificultățile ce 
se înregistrează la acest nivel al re
țelei naționale de cercetare, am în
treprins ancheta de față în cîteva 
laboratoare ale unor întreprinderi 
din Capitală și din țară.

Discuțiile au debutat tntr-una din 
noile întreprinderi aflate în zona in
dustrială a lașului — Uzina meta
lurgică. Interlocutorul nostru, Ing. 
Valentin Pinzaru, șeful serviciului 
de cercetare, pornind de la rolul im
portant ce revine astăzi rețelei pro
prii de cercetare uzinală, a subli
niat că există reale posibilități pen
tru întărirea capacității proprii de

Iei. De ce se menține un volum atit 
de mare de rebuturi ?

— Datorită timpului nefavorabil; 
ca urmare, ln cuptoare s-au Introdus 
produse cu umiditate ridicată. La a- 
ceasta se adaugă lipsa forței de mun
că, precum și gradul înaintat de uzură 
a utilajelor de care dispunem. (Petres
cu Valeria, șeful serviciului produc
ție).

Un răspuns foarte asemănător l-am 
primit și din partea tov. Aurel 
Herișanu. directorul fabricii „Cerami
ca" din Jimbolia.

Nu. negăm influența pe care o au 
factorii naturali asupra desfășurării 
normale a procesului de producție. 
Dar nu putem crede că în fiecare 
lună aici a plouat sau a fost fur
tună. în dările de seamă ale uni
tății „Mondial“-Lugoj, timpul nefa
vorabil apare ca o justificare perma
nentă ; conducerea întreprinderii uită 
însă — cu bună știință — că uscăto- 
ria semiărtificială nu este folosită la 
capacitatea ei optimă. Am văzut aici 
numeroase culoare cu rafturi goale 
un timp,prea îndelungat. Ramele pe 
care sînt așezate produsele sînt arun
cate peste tot, îngreunînd munca în 
acest sector ; în plus, ele sînt supuse 
deteriorării.

La cărămizi, „Mondial^LugoJ a în
registrat, pe trei trimestre, un pro- 

Pe șantierul centralei termoelectrice de la Deva au intrat In faza finalâ 
lucrârile pentru punerea în funcțiune a primului grup energetic. In foto

grafie : cazanul nr. 1 al turbogeneratorului de 200 MW

creație a laboratorului uzinal, astfel 
incit acesta să fie nu numai un su- 
gerator de teme pentru alte colective 
științifice, sau un simplu receptor de 
solufii, ci și un factor activ de cer
cetare, cu participări științifice in
dependente : „Efectuarea unor stu
dii și cercetări proprii, elaborarea

ancheta științifică a „Scînteii“

unor no! procedee tehnologice pen
tru produsele în fabricație, asimila
rea de produse noi, cu caracteristici 
superioare, sint impuse de însuși 
specificul uzinei noastre — fabricația 
de țevi sudate după generatoare, de 
profile metalice din bandă formată 
la rece — profilată pe sectoare de 
producție moderne, dotate la nivel 
mondial, 
continuă 
cercetare 
idee nu
tenție, ci a devenit o preocupare 

Aceasta necesită Inerent o 
și susținută activitate de 
proprie" Că o asemenea 

a rămas la stadiul de in-

cent de rebuturi de 9,7 la sută — 
față de 7,72 la sută, cît a avut în
treprinderea „Ceramica". Aceasta din 
urmă s-a revanșat ulterior ; cu toate 
că dispune de materii prime de cali
tate, totuși în trimestrul III a con
semnat un procent de rebuturi 
cu 1,07 la sută mai mare decît Ia 
„Mondial“-Lugoj. Din această com
parație reiese că obținerea unui pro
cent sau altul de rebut nu este con
diționată de cauzele „obiective", men
ționate de conducerile unităților res
pective, întrucît acestea acționează cu 
aceeași intensitate in ambele între
prinderi. Pierderile din rebuturi se 
datorează, mai degrabă, deficiențe
lor tehnologice și organizatorice care 
nu au fost lichidate nici în acest 
an.

Tovarășul Nicolae Reiter, șeful con
tabil al întreprinderii „Ceramica", 
motiva trecerea de la beneficii la 
pierderi a acestei unități prin faptul 
că s-au inclus în prețul de cost chel
tuielile pentru reparații capitale. Jus
tificarea nu rezistă analizei prețului 
de cost pe articole de calculație. La 
cheltuielile pentru materie primă și 
energie electrică depășirile însumea-

llie ȘTEFAN

efectivă a cercetătorilor din acest 
colectiv o dovedesc și unele dintre 
rezultatele meritorii obținute : pune
rea la punct a procedeului de sudură 
prin curenți de înaltă frecvență, ce 
urmează să Înlocuiască sudura prin 
rezistență a țevilor, realizîndu-se 
astfel economii anuale de ordinul

milioanelor; asimilarea de noi pro
file metalice, formate la rece, care, 
pentru aceleași caracteristici meca
nice determină o economie de me
tal de 30 pînă la 60 la sută etc.

în legătură cu greutățile ce mal 
stau în calea desfășurării' ln bune 
condiții a cercetărilor ln labora
torul uzinei, și, mai ales, a aplicării 
grabnice a soluțiilor in producție, 
Ing. V. Pînzaru a arătat că un 
factor de încetinire 11 constituie di
ficultățile experimentării. Interlocuto
rul nostru preciza„Sectorul de

„In primul rlnd, planul privind 
viitoarea producție ele legume a fost 
definitivat, incit fiecare unitate știe 
ce va cultiva în anul viitor — ne-a 
declarat interlocutorul nostru. Mal 
multe cooperative agricole cu o su
prafață de 65 000 hectare au fost în
drumate să se profileze pe produc
ția de legume. Ele fac acum pregă
tirea terenului și alte lucrări oare 
să permită extinderea mecanizării 
lucrărilor. Sîntem, de asemenea, în 
perioada cînd se face aprovizionarea 
cu materiale. Urmărim în unități 
cum se face amenajarea răsadnițe
lor și a solariilor. Am trimis oa
meni pe teren și din informările pri
mite rezultă că se lucrează intens 
O altă problemă constă în realiza
rea planului la legume-verdețuri. 
Din cele 8 500 hectare prevăzute a 
se cultiva s-au Insămînțat și plantat 
6 600 hectare și sperăm să realizăm 
întreaga suprafață. în conclu
zie, ce depinde de noi, de Minis
terul Agriculturii și Silviculturii, am 
făcut, rămîne ea întreprinderile fur
nizoare de materiale pentru răsad
nițe, solari! să-și onoreze obliga
țiile, iar unitățile cultivatoare să se 
ocupe de' realizarea producției".

La fondul central
cantități suplimentare 
de produse agricole

Dintotdeauna, toamna este ano
timpul bilanțurilor. Pe ogoare, acest 
lucru are o semnificație deosebită 
Aici, rodul muncii de un an începe 
să fie divizat în raport cu nevoile 
societății și ale fiecărei unități agri
cole în parte. Este o treabă pe care 
o face însăși obștea, țăranii coopera
tori, acei oameni harnici și pri- 
cepuți care înțeleg că interesele 
personale și cele generale ale între
gii țări sînt strîns legate între ele.

Pe drumurile județului e un du-te- 
vino de atelaje și camioane încăr
cate cu produse agricole. Consultăm 
și noi cîteva jurnale de preluare a 
produselor contractate cu statul. Din- 
tr-o adunare sumară a cifrelor re
zultă că, pînă acum, mai mult de ju
mătate din cantitățile destinate fon
dului centralizat al statului au fost 
transportate la bazele de recepție, 
iar în multe unități s-a trecut la o 
evaluare a posibilităților de supli
mentare a contractelor

în aceste zile, în adunările gene
rale ale organizațiilor de partid, în 
adunările membrilor cooperatori, în 
convorbirile ce se organizează — 
avînd drept temă îndeplinirea obli
gațiilor contractuale și evaluarea dis
ponibilităților pentru suplimentări — 
este tot mai des evocat ajutorul pe 
care statul îl acordă țărănimii, ridi
cării nivelului de civilizație a satu
lui. în satele județului se aduc zilnic 
mărfuri industriale și de larg con
sum în valoare de peste 2 milioane 
lei. Este numai unu] din elemen- 

cercetare este bine utilat cu apa
ratură, dar, uneori, apare nevoia 
efectuării unor experimentări speci
fice, pentru care nu avem întot
deauna și dispozitivele sau instala
țiile necesare. Trebuie să apelăm, 
deci, la serviciul mecanic-șef al în
treprinderii. sau la alte secții. Și 
atunci, ne dăm seama că pentru con
ducerea tehnico-administrativă. ac
tivitatea de cercetare din uzină se 
află pe ur, plan secundar. Cu alte 
cuvinte, sîntem puși în situația să 
așteptăm pînă ce se creează dispo
nibilități. Urmarea ? Am fi putut 
realiza tema referitoare la introdu
cerea procedeului de sudură prin 
curenți de înaltă frecvență cu circa 
șase luni mai devreme (ceea ce ar 
fi avut ca efect o reducere cu 50 la 
sută a timpului afectat cercetării). A 
trebuit însă să așteptăm..."

Un alt aspect privește nevoia In
troducerii operative în producție a 
rezultatelor cercetării, proces în care 
executantul — cel care trebuie să 
materializeze și să aplice în prac
tică aceste rezultate — va trebui să

Ing. Traian SAVA

(Continuare in pag. a IV-a)

Cu alte cuvinte, 
că, pentru viitoarea producție 
legume, pregătirile au început

sîntem asigurați 
de

___  „____  ....... cu 
mult mai devreme, ceea ce, evident, 
este un lucru bun. Dar să vedem 
cum se prezintă situația pe teren, 
acolo unde se hotărăște producția. 
Vom urmări, în cadrul articolului 
de față, numai două probleme : rea
lizarea suprafețelor prevăzute a se 
cultiva cu legume extratimpurii și 
amenajarea răsadnițelor și a sola
riilor.

Să Începem de la o constatare : ln 
acest an, producția de cartofi a fost 
nesatisfăcătoare, ceea ce impune cul
tivarea unor suprafețe mai mari cu 
spanac atît în cîmp, cît și în răsad
nițe, care să fie recoltat primăvara 
cît mai devreme. Este o cale efi
cientă pentru a se umple un gol în 
aprovizionare. Cu toate că acest lu
cru este bine cunoscut, ln unele ju
dețe nu se acordă atenția cuvenită 
realizării suprafețelor prevăzute a 
se cultiva cu spanac și alte verde
țuri. Dacă cooperativele agri
cole din județele Galați, Bra
șov,. Hunedoara, Mureș, Satu Mare, 
Arad, Brăila, Neamț au realizat 
toate suprafețele prevăzute a se 
cultiva cu legum» de primă apari- 

din satele județului Botoșani
turlle tntregil societăți șl e 
firesc ca de rodul acestei munci 
să beneficieze fiecare membru 
al colectivității noastre, în ra
port cu contribuția pe care o aduce 
la făurirea bunurilor materiale. A- 
ceste lucruri au fost și sînt expli
cate pe larg de organele și organi
zațiile de partid, de comuniști. în 
adunările și convorbirile care au 
loc la sate în această perioadă, șl re
zultatele se văd.

Din situația privind preluare» 
produselor destinate fondului cen
tralizat al statului rezultă că, 
pînă la 1 noiembrie, coopera
tivele agricole și întreprinde
rile agricole de stat din județul Bo
toșani au hotărît să suplimenteze 
planul la carne cu 692 tone. Tot-

tele care definesc noile rela
ții statornicite între industrie și a- 
gricultură. în județul Botoșani, acest 
tablou al relațiilor dintre sat și oraș 
este completat cu cele peste 1 000 de 
tractoare care lucrează pe ogoarele 
cooperativelor agricole, cu cele 16 000 
tone de îngrășăminte chimice pri
mite și încorporate anual sub brazdă 
etc. Numai în acest an, statul a acor
dat cooperativelor agricole din ju
deț credite în valoare de peste 180 
milioane lei pentru nevoile produc
ției...

— Acum este rîndul cooperatorilor 
să-și spună cuvîrțul, să livreze sta
tului toate produsele la care s-au 
angajat prin contracte — ne relata 
tov. Gheorghe Ghinea, prim-secre- 
tar al comitetului județean de partid, 
în majoritatea cazurilor, țăranii coo- 

în
au

... ... societal? Doar în fiecare bob 
de grîu sau de porumb se în
gemănează o părticică din efor-

Un obiectiv primordial 
in realizarea securității

la folosirea forței

constructivă, 
asigurarea

După cum s-a văzut, dintre cele 
două puncte propuse de țările socia
liste reprezentate la Consfătuirea 
de la Praga a miniștrilor afacerilor 
externe, pentru a fi înscrise pe or
dinea de zi a conferinței general- 
europene, primul are următoarea 
formulare : „Asigurarea securității 
europene și renunțarea la folosi
rea forței sau Ia amenințarea cu 
folosirea acesteia în relațiile reci
proce dintre statele din Europa". 
Opinia publică din țara noastră apre
ciază că propunerea de a se dezbate 
cu precădere această problemă în 
cadrul conferinței este o propunere 
judicioasă, realistă și

Preocuparea pentru 
securității europene izvorăște din 
năzuința popoarelor care au trăit 
cumplita experiență a celor două 
războaie mondiale de a vedea instau
rate în Europa condiții internaționale 
care să excludă posibilitatea repetării 
unui nou război mondial, să permită 
fiecăruia consacrarea nestingherită a 
energiilor și capacităților sale în 
scopul bunăstării, progresului și ci
vilizației. în această privință, după 
părerea României, afirmată In atîtea 
rinduri de conducătorii ei de partid 
și de stat, pentru construirea unei 
reale securități în Europa are o în
semnătate esențială așezarea relații
lor dintre statele continentului, indi
ferent de orinduirea lor socială, pe 

țle, In cele din județele Prahova, 
Dolj, Ialomița, Argeș, Olt, Ilfov, Bi
hor, Timiș și altele această lu
crare este foarte mult rămasă în 
urmă. Care sînt cauzele ? în județul 
Prahova, din cele 410 hectare prevă
zute a se cultiva cu legume-verde- 
țuri s-au realizat pînă la 30 octom
brie numai 279 hectare. Mai erau de 
semănat, la aceeași dată, 10 hectare 
cu spanac. 59 cu salată, 42 cu 
ceapă, 10 cu usturoi și 10 cu 
alte ^verdețuri. în legătură cu a- 
ceastă întîrziere am cerut explicații 
tov. Const. Munteanu, șeful serviciu
lui hortiviticol din cadrul direcției 
agricole a județului Prahova. „Nu se 
consumă atît de mult spanac — ne 
relata interlocutorul. Cantitățile 
contractate de I.L.F. slnt mai mici 
decît ce se produce : numai 400 tone, 
tncît mă gtndesc ce vom face 
cu el“. Cele 400 tone de spanao în
seamnă numai 1,300 kg de fiecare 
locuitor din mediul urban, ceea ce

Ion HERȚEG 
Alex. BRAD 
Nistor ȚUICU

(Continuare in pag. * IH-a) 

baze noi, sănătoase, pornindu-se do 
la recunoașterea și respectarea drep
turilor fiecărui popor de a-și hotărî 
singur scarta, de a-și alege liber ca
lea dezvoltării sale, și promovîndu-se 
cu neabătută consecvență principiile 
suveranității și independenței națio
nale, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avantajului 
reciproc. Statornicirea și respectarea 
acestor principii și norme de relații 
reprezintă o chezășie de nădejde a 
evitării conflictelor internaționale, 
condiția esențială a unei conviețuiri 
pașnice și a colaborării rodnice, con
forme cu legalitatea și etica inter
națională, cu interesele fiecărei na
țiuni, ale păcii și securității europena 
■și internaționale.

Din aceste principii decurge In 
mod firesc, ca un element primordial 
pentru făurirea climatului de securi
tate și conlucrare rodnică la cara 
aspiră popoarele europene, ca și toate 
popoarele lumii, principiul abolirii 
forței și amenințării cu forța în 
practica relațiilor internaționale, al 
soluționării oricăror probleme li
tigioase exclusiv prin metode 
?așnice, pe calea tratativelor.

n epoca noastră, forța nu poate să 
creeza drept ; în schimb, politica for-

lon FÎNTINARU
(Continuare In pag. a V-a)
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„MULȚUMIREA DE SINE“- 
noțiune străină climatului 

comunist de muncă CITITORULUI
!
I

Viori I

I
miniaturale I

I
I
I
I
I
I

Lutierul Florea Precup, din 
Reghin, este, posesorul, (și con
structorul) uneia dintre cele 
mai valoroase colecții de viori 
miniaturale din lume. Instru
mentele lucrate de el, cu di
mensiuni între 3 și 10 centime
tri (!) au stîrnit admirația în ca
drul unor concursuri internațio
nale de instrumente muzicale. 
Cel mai recent succes este cel 
obținut în Belgia, unde a pre
zentat două exponate: o,vioară 
și un violoncel. De remarcat 
că pasiunea pentru acest gen de 
instrumente a moștenit-o de la 
maestrul său, Roman Botanciuc, 
cu care a............................   ‘
numeroase 
Concluzie, uuiauuicri 
meșter și elevul său 
strună I

și lucrat, de altfel, 
piese miniaturale. în 
colaborarea dintre

i merge...

I

I
I
I
I
I

i
I
I

La așa cap, 
asa căciulă!»

I

I
I
I
i
I

I
I

Cum sezonul rece se apropie, 
meșteșugarii de la cooperativa 
Textila din Tîrgu Mureș s-au gîn- 
dit să confecționeze căciuli și gu
lere. Creatorii au proiectat un mo
del nou și meșterii au început să 
confecționeze mostrele, urmînd ca 
apoi Ministerul Comerțului Inte
rior să-și dea avizul de fabrica
ție. Ei, aici e-aici I De obicei, în 
asemenea cazuri, mostrele se e- 
xecută în două-trei exemplare. 
Ce și-au spus cei de Ia coope
rativă ? „Să fie, să se găsească'1 I 
In consecință, au confecționat... 
130 de căciuli și 164 de gulere, 
după care le-au prezentat spre 
omologare ministerului. Și minis
terul... le-a respins. Rezultatul ? 
165 000 de lei au rămas imobili
zați în... gulere șl căciuli întrucît 
fără aviz produsele nu pot fi vîn- 
dute. Indiferent de felul în care 
se va încheia toată povestea (co
operativa a depus contestație) tot 
înseamnă că „și-au furat singuri, 
căciula*.

I
I
I
I
I
I
I
I

înfăptuirea obiectivului fundamen
tal al programului stabilit de Con
gresul al X-lea, de lărgire și perfec
ționare continuă a bazei tehnico-ma- 
teriale a țării și de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te, solicită din partea organelor și 
organizațiilor de partid sporirea ca
pacității și forței lor de acțiune, de 
conducere conștientă, științifică a 
tuturor domeniilor de activitate.

Premisa de la care pornește co
mitetul județean de partid, biroul său 
este ca în primul rînd activitatea 
să se caracterizeze printr-o mun
că de înaltă ținută comunistă, prin
cipială, exigentă, examinată întot
deauna în spirit critic, constructiv — 
debarasată de tendințele de automul- 
țumire față de rezultatele ce se obțin, 
de fenomenele de paradă, de prezen
tare aureolată a succeselor, ca și cînd 
acestea ar reprezenta limita maximă 
a posibilităților existente.

De cele mai multe ori, tendințele 
mulțumirii de sine apar „regizate" 

sub chipul unor justificări așa-zis 
obiective. într-o vreme nu prea în
depărtată, conducerile unor I.A.S. 
din județul nostru erau tentate să-și 

cheltuiască timpul, capacitatea lor 
de gîndire în căutarea de justificări 
ale deficiențelor ce se înregistrau în 
activitatea economico-financiară, so
cotind că I.A.S. ar fi „predesti
nate" să trăiască cu pierderi planifi
cate, din subvențiile statului. Mai 
puțin se gîndeau cadrele de conduce
re din aceste unități să caute solu
țiile cele mai eficiente, menite să 

determine rentabilizarea producției. 
A fost de remarcat, și în această di
recție s-a îndreptat ajutorul nostru, 
că în astfel de situații unele comi
tete de partid din I.A.S.-urile care 
înregistrau pierderi s-au situat pe 
o poziție de expectativă, fără să in
tervină prompt în redresarea situa
ției, ceea ce în fapt însemna încura
jarea tacită a celor ce se lamentau 
în fața greutăților. Cum au arătat 
studiile întreprinse de mai multe co
lective ale comitetului județean de 
partid, conduse nemijlocit de mem
brii biroului acestuia, multe din ca
uzele „obiective" la nivelul fermelor, 
al brigăzilor s-au dovedit a fi su
biective la nivelul întreprinderilor 
și au putut fi înlăturate prin apli
carea unor măsuri vizînd creșterea 
responsabilității, întărirea discipli

Teodor COMAN,
prim-secretar al Comitetului judefean Tulcea al P.C.R.

nei în muncă, o temeinică organiza
re a producției și a muncii.

Nu prin acceptarea de liste de 
justificări, ci prin mobilizarea tutu
ror forțelor la înlăturarea neajun
surilor semnalate s-a putut ajunge 
ca toate I.A.S. din județ, fără 
excepție, să devină rentabile. Dacă 
lucrurile au luat un curs pozitiv în 
I.A.S., sîntem nemulțumiți de fe
lul cum își onorează sarcinile de 
plan întreprinderea piscicolă Su-

ce le au în dotare, de risipa timpului 
efectiv de muncă.

Cum s-a dovedit, la Grupul 7 cons
trucții din Tulcea, spiritul mulțumirii 
de sine s-a concretizat în apariția u- 
nor abateri între care și tendința de' 
cocoloșire, de acoperire a neajunsu
rilor. Ca să-și ascundă propriile lip
suri, conducerea șantierului, cu a- 
vizul beneficiarilor, a raportat fic
tiv, la finele anului trecut, realiza
rea integrală a unor obiective de

viața de partid
lina și Grupul nr. 7 construcții, u- 
nități economice tutelate de Minis
terul Industriei Alimentare și Trus
tul de construcții locale Constanța, 
care de mai multă vreme diminu
ează realizările economice, de an
samblu, ale județului. La o examina
re mai atentă a stărilor de fapt din 

aceste unități, ca și de la forurile lor 
Superioare vedem cum „tactica" de 
a justifica neajunsurile a găsit un 
mediu călduț, prielnic, favorizat, în 
primul rînd, de lipsa de disciplină a 
padrelor de conducere de aici, de 
absența unei atitudini intransigente a 
organizațiilor de partid respective, 
a comitetelor de partid din orașul 
Sulina și municipiu] Tulcea față de 
neregulile „locale" ce se repetă de 
mai mult timp. Neîndeplinirea sis
tematică a planului de către între
prinderea piscicolă Sulina este pu
să mereu pe seama factorilor natu
rali (curenți marini nefavorabili pes
cuitului, ape marl etc., etc.). Reali
tatea este însă că, mai mult decît a- 
cești factori naturali. acționează 
aici factorii subiectivi determinați 
de lipsa organizării raționale a 
producției și a muncii, de nefolo- 
sirea deplină a uneltelor de pescuit

I
I

Foc de paie. ■ „L Ă M î I Ț A“
I Dar ce foc! I
I
I
I
I
I
I

I
I

Afî recoltat nutrețul. L-ați 
depozitat pe cimp sau in peri
metrul sectorului zootehnic al 
cooperativei agricole. Cum il a- 
sigurați împotriva incendiilor ? 
Copiii nesupravegheați sint bu
clucași. Din ultimele două co
respondențe pe această temă re
ținem una, spre a vă atrage stă
ruitor atenția, lat-o : in ziua de 
27 octombrie (ora 15) pe lotul 
de pășune-model aparținînd Di
recției agricole județene Mara
mureș, a izbucnit un incendiu 
la o șiră de 45 000 kg de fin. 
Cercetările au stabilit că totul a 
pornit de la o joacă. Minorul 
Pavel Bud din comuna Recea 
s-a jucat cu focul in apropierea 
finului, provocind incendiul. 
Deși la fața locului s-au depla
sat grabnic pompierii militari, 
nu s-a putut salva nimic din 
întreaga șiră. Concluziile să le 
tragă fiecare.

I
I
I
I
I
I
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Si-a luat»

hrană rece ? I

I
I
I
I
I
I
I
I

Dacă organizarea activității dln- 
tr-o întreprindere este încredințată 
unor indivizi puși pe pricopseală, 
surprizele pot fi mari. Nicolae 
Harvatovicl (str. Neatîrnării 8 
București) muncea în calitate de 
revizor tehnic auto la întreprin
derea de mecanizare a transportu
rilor pentru îmbunătățiri funci
are. în loc să-și practice mese
ria pentru care era pregătit, a 
început să-și „rotunjească" cîș- 
tlgul pe seama tovarășilor să! de 
muncă. Mai clar : pretindea con
ducătorilor auto sume de bani 
între 150 lei și 800 de lei pentru 
a le înlesni plecări în curse „con
venabile”. Evident, procedeul (ab
solut ilegal) îl aducea un venit 
substanțial. Recent însă, organele 
de resort l-au descoperit. Urma
rea ? I s-a pregătit amatorului de 
venituri ilicite o... cursă gratuită. 
Ruta n-o cunoaștem, dar o pre
supunem.

I
I
I
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I Toxică!
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In gospodărie se folosesc u- 
neori substanțe otrăvitoare. Bu
năoară, insectofungicidele. Cum 
și unde sint păstrate 7 între
barea nu este lipsită de sens, 
lată ce s-a întîmplat în comu
na Blejești (județul Teleorman). 
Ion Martinescu, in vîrstă de 9 
ani, a făcut o vizită unchiului 
său, Stan Feraru. Acasă la a- 
cesta a văzut o sticlă in care i 
s-a părut că e lapte. Fără să 
întrebe pe nimeni, a dus-o la 
gură. Urmarea a fost tragică. 
Sticla conținea o substanță foar
te toxică și copilul s-a otrăvit. 
N-a mai putut fi salvat, lntim- 
plarea nefastă avertizează.

I
I
I
I
I
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sprijinul corespondenților

I
I

Specialiștii de la 
C.E.I.L.-Brașov știu 
prea bine că în preo
cupările oamenilor pen
tru aranjarea unui 
interior plăcut, pe pri
mul loc se situează mo
bilierul. El este acela 
care reușește să creeze 
— în principal — at
mosfera unei încăperi. 
„Lămîița", de exemplu, 
este o garnitură com
pletă pentru o cameră 
destinată tineretului, 
sau pentru o cameră 
de zi. Piesele com
ponente — dulapul- 
bibliotecă, divanul, ca

napeaua, masa de 
lucru, scaunele etc. 
— sînt executate din 
cherestea de fag, de ră- 
șinoase și placaj. Fini
sajul este realizat cu 
furnir de nuc, lamelin 
sau exotic, iar în inte
rior piesele sînt, de a- 
semenea, furniruite cu 
furnir de fag natur, se- 
milustruit.

Iată principalele ca
racteristici ale garnitu
rii „Lămîița” : dulapul- 
bibliotecă are 3 corpuri 
și anume — unul cu 
bară de haine, 4 polițe 
și două sertare, altul

cu 3 polițe și al trei
lea — 4 sertare supra
puse, bar cu ușă raba
tabilă și nișă cu o po
liță. Divanul are saltea 
din poliuretan sau de 
tipul „elasta” ; cana
peaua se extinde în 
lung pentru a se a- 
șeza cele 2 perne ale 
spătarului. Tapițeria 
este din poliuretan. în
treaga garnitură are o 
linie simplă, modernă ; 
e practică și elegantă și 
ocupă un spațiu redus. 
Producător: C.E.I.L.-
Brașov.

investiții social-culturale, dar la ca
re s-a mai lucrat intens și în pri
mele trei luni ale acestui an.

Pe cine au indus, de fapt, în eroa
re autorii acestor raportări măsluite 
și ce consecințe a determinat o ase
menea practică ?

în primul rînd, deficiențele nu nu
mai că n-au fost înlăturate, dar s-au 
perpetuat, agravîndu-se, șantierul 
realizînd pînă în aceste zile doar 
ceva mai mult de jumătate din 
planul anual de investiții. Pre
zentarea eronată a faptelor, a 
realităților, de dragul de a ob
ține cu orice preț felicitări și pri
me nemeritate, diminuează capacita
tea de luptă a colectivului pentru 
depășirea unor obstacole, nu-i dă po
sibilitate să-și valorifice din plin 
resursele de care dispune, ține într-o 
stare latentă forța, priceperea co
lectivului. Criticînd sever asemenea 
manifestări, luînd măsuri ferme 
pentru ca ele să fie eliminate cu 
desăvîrșire, comitetul județean de 
partid militează pentru ca spiritul 
de responsabilitate, disciplina de 
plan să devină un cuvînt de ordine, 
de la președintele Comitetului exe
cutiv al consiliului popular județean, 
la ultimul salariat din județ, indi
ferent de funcția pe care acesta o 
îndeplinește.

Manifestările de automulțumire au. 
desigur, numeroase fațete. Le regă
sim în prezentarea trandafirie 
a lucrurilor prin indici medii 
care, în multe cazuri, ascund nu
meroase rezerve reale. La Fabrica 
de conserve „Dunărea" din. Tulcea. 
conducerea unității, ca de, altfel ?! 
comitetul de partid, se declară mul- 

, țumiți de faptul că unitatea își rea- 
.. Iizează consumul specific.' mate-' 

rie primă, în timp ce în depozite, 
la benzile de aprovizionare, risipa 
e în floare, se depreciază cantități 
însemnate de legume, ceea ce, de
sigur, nu onorează nici colectivul 
și nici conducerea acestuia. Nu cum
va indicii de consum specific sînî 
aci prea largi, îngăduitori, favori- 
zînd astfel indolența unor salariați, 
și oare nu asupra acestor aspecte ar 
trebui să reflecteze și să acționeze 
comitetul de partid din întreprin
dere, comisiile economice ale co
mitetului municipal și județean de 
partid 7

Practica ne-a confirmat de atîtea 
ori că persistența mentalității de a 
te mulțumi cu puțin, de a supra
evalua rezultatele determină, în ul

timă instanță, atrofierea spiritului 
de răspundere, de inițiativă, duce la 
o stare de împăcare cu neajunsu
rile.

întîlnim adesea situații — ele fiind 
foarte frecvente în perioadele de 
intensă activitate în agricultură — 
cînd față de urgența unor lucrări, 
unele conduceri de I.M.A., I A.S. și 
C.A.P. adoptă o atitudine de „con
servare" a eforturilor, declarîndu-se 
mulțumite cu ritmul încetinit al lu
crărilor agricole. La C.A.P. Sla
va Rusă, Slava Cercheză, N 
Bălcescu, Ceamurlia de Jos șl al
tele, s-au întîlnit situații cînd con
ducerile acestora se amăgeau cu 
realizări slabe, dat fiind, chipurile, 
că alții, în vecini, le-ar avea și mai 
slabe — deși se găseau destule posi
bilități pentru a obține rezultate chiar 
foarte bune. Cu alte cuvinte, se soco
teau fruntași printre cei rămași în 
urmă. Mai gravă este atitudinea de 
toleranță pe care o adoptă adeseori 
organele agricole județene față de 
asemenea „puncte de vedere" ale 
unor președinți și consilii de condu
cere .-din cooperative. De aici pînă 
la „a închide ochii" în fața neajun
surilor și a tolera risipa, furturile 
din avutul obștesc, nu e decît un 
singur pas. Ce efect au putut avea 
de pildă, activitatea organizației de 
partid din C.A.P Ciucurova, a 
consiliului de conducere, care de 
multe ori și-au prevăzut în progra
mul lor de muncă manifestări și ac
țiuni privind apărarea avutului ob
ștesc, cînd la un recent control s-au 
găsit sustrase, într-o singură zi, pes
te 150 kg fasole și 45 kg floarea 
soarelui 7 Relev acest exemplu pentru 
că, în mașina cu care se trans
portau aceste produse sustrase,
printre țărani se afla și președin
tele cooperativei.

In ordinea de idei la care m-am 
referit se cere arătat că sentimentului 
de mulțumire de sine îi sînt foarte 
apropiate lipsa de curaj în dezvă
luirea și combaterea hotărîtă a lip
surilor. In activitatea noastră cu
rentă, din analizele pe care le-am 
întreprins, am remarcat că mai avem 

încă mult de făcut pentru. a dezră
dăcina concepțiile greșite ale unor ca
dre de conducere de la U.J.C.A.P., în
treprinderea de valorificare a legu
melor și fructelor, cooperația mește
șugărească și de consum, care aș
teaptă impulsul altora spre a se 
urni din loc, ca mereu alții 
să le dezvăluie propriile lipsuri ; 
nu de puține ori. din intenția vădită 
de a ieși „basma curată", pentru a-și 
pune la adăpost Inactivitatea, rutina 
de care dau dovadă iau sub „pro
tecție" situații anacronice din uni
tățile ce le sînt subordonate și de 

. îndrumarea cărora răspund nemij
locit.

Fără pretenția de a epuiza subiec
tul la . care m-am referit, am insis- 

' tat asupra acestor aspecte tocmai 
pentru a sublinia ce exigențe noi 
se pun în etapa actuală în fața acti
vității organelor locale de partid, ce 
intensă trebuie să fie munca noas
tră pentru a asigura aplicarea fer
mă, consecventă, a sarcinilor ce ne 
revin. Numai însușindu-ne exigențe
le pe care le pun în fața noastră 
documentele Congresului al X-lea, 
printr-o atitudine dinamică, elibera
tă de balastul formalismului, al men
talităților anchilozate, abandonînd 
metodele rutiniere de muncă, vom 
reuși să amplificăm rezultatele ac
tuale, să ne sporim, fiecare, con
tribuția la înfăptuirea sarcinilor puse 
de partid pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

N-aveți nevoie
de un inginer chimist?!
Am absolvit anul a- 

cesta Facultatea de chi
mie industrială din 
Iași, secția tehnologia 
substanțelor organice. 
La terminarea facultă
ții am fost repartizat 
la dispoziția Consiliului 
popular județean Vran- 
cea. M-am prezentat 
la consiliu șl, spre sur
prinderea mea, în loc 
să mi se asigure un 
post corespunzător stu
diilor, am fost înca
drat, prin direcția a- 
gricolă județeană, la 
laboratorul veterinar 
din Focșani, în funcția 
de chimist. In cadrul 
acestui laborator func
ționează o secție pen
tru analize chimice ale 
produselor alimentare 
și analize toxicologice.

La încadrare, am a- 
dus la cunoștința di-.

recțiel agricole că 
postul în care am fost 
încadrat nu corespunde 
specializării mele. In 
facultate m-am pregă
tit pentru industria de 
sinteze organice (fa
bricarea coloranților. a 
medicamentelor și a 
substanțelor fito-far- 
maceutice) și nicide
cum pentru executarea 
de analize de labo
rator, care pot fi e- 
fectuate de un absol
vent al facultății de 
chimie pură.

M-am adresat de ne
numărate ori o-ganelor 
locale de partid și de 
stat, precum și Minis
terului Industriei Chi
mice. Ministerului în
vățământului, Ministe
rului Agriculturii și 
Silviculturii, pentru a 
mi se rezolva si-

tuația, dar fără re
zultat. Deoarece pri
mii ani in producție 
sînt hotăritori în for
marea pentru viitor a 
oricărui absolvent de 
facultate, doresc — și 
e foarte normal acest 
lucru — să lucrez in 
industria chimică, ' în 
specialitatea pentru 
care m-am pregătit. 
De aceea, rog să fiu 
sprijinit in vederea o- 
cupării unui loc de 
muncă corespunzător 
pregătirii pe care o 
am, unde mă voi stră
dui, ca inginer chimist, 
să fiu cit mai util eco
nomiei naționale, so
cietății.

Ing. Emil DOBREA
Focșani, str. Bicaz, 
Bloc I 3, scara 2, 
e*-ai II, apart. 31

La fondul central - cantități suplimentare
(Urmare din pag. I)

odată, în adunările generale ale ță
ranilor cooperatori s-a stabilit vin- 
zarea suplimentară către stat a 400 
tone de porumb. Lăudabilă este și 
inițiativa țăranilor cooperatori din 
acest județ care, înțelegîndu-și înda
toririle cetățenești, au hotărît să în
cheie cu statul contracte pentru 
aproape 40 000 capete de porcine din 
avutul personal. In județ se semna
lează însă și altfel de situații. Există, 
de exemplu, cazuri cînd, dintr-o în
țelegere greșită a rolului „rezerve
lor", se recurge la reținerea unor can
tități prea mari de produse pentru să- 
mînță sau pentru fondul de ajutor. 
De asemenea, unele cooperative agri
cole, încâlcind orice indicații cu pri
vire la gospodărirea recoltei, au tre
cut cu de la sine putere să valori
fice o seamă de produse dintre cele 
mai bune pe piață, în timp ce obli
gațiile către stat sînt date uitării. 
Este vorba de cooperativele agricole 
din Roma, Curtești și Stîncești. 
Cooperativa din Roma a vîndut pe 
piață mii de kilograme de varză, 
în timp ce la contract livrase abia 
trei tone din cele 40 prevăzute. Și 
contribuția cooperativelor agricole 
din Broscăuți. Dristea, Cristinești. 
Mihăileni și altele la crearea fondu- 
lui centralizat al statului ar putea fi 
mai substanțială, dacă președinții, 
primarii, secretarii organizațiilor de 
bază ar aborda cu mai multă hotărî- 
re și răspundere sarcinile ce le revin. 
Din asemenea fapte trebuie trase 
concluzii pentru desfășurarea în con
tinuare a activității politice, încît a- 
ceasta să imprime un spirit mai pu
ternic de responsabilitate în rîndul 
tuturor țăranilor cooperatori, să fie 
eliminate și acele practici care con
trastează cu atitudinea generală a 
țărănimii noastre.

La Bucecea — comună care, 
datorită transformărilor din ul
timii ani, formulează acum pretenții 
de mic orășel — avem ca interlocu
tor pe tov Gheorghe Alexa, pre
ședintele cooperativei agricole din lo
calitate. Aici semnele civilizației și 
ale bunăstării te întîmpină la fiecare 
pas. Președintele ne invită să vizi
tăm magazinele bine aprovizionate 
cu mărfuri industriale și de larg 
consum, brutăria, unde la fiecare 
două ore se elaborează cîte o șarjă 
de pîine aburindă, spitalul, liceul, 
stația de radioficare. căminul cultu
ral etc. Apariția acestor elemente noi 
în viața satului este înfățișată de că
tre interlocutorul nostru în strînsă 
legătură cu ajutorul acordat de către

stat pentru transformarea comunei șl 
a vieții oamenilor.

— Anual, noi primim din partea 
statului circa 500 000 lei credite pen
tru nevoile producției — spune pre
ședintele. în prezent, de pildă, ne-a 
fost alocat un credit pe termen lung în 
valoare de 400 000 lei, cu care am 
procurat 'două electropompe, patru 
aspersoare și alte materiale necesare 
irigării a 271 ha situate în Lunca Și
retului. In schimbul acestor sume, 
noi vom livra produse agricole. De 
altfel, pentru țăranii cooperatori, sta
tul constituie acum cel mai sigur 
partener în relațiile contractuale

rile contractului. Contribuția coope
rativei agricole la fondul centralizat 
al statului este completată și de vîn- 
zarea, de către țăranii noștri coope
ratori, a unor importante cantități de 
produse. Astfel, pînă la 31 octombrie, 
țăranii cooperatori din Bucecea au 
livrat statului, pe bază de contract, 
105 capete de bovine și 182 capete de 
porcine

Continuăm discuția pe aceeași temă 
la C.A P. din satul Mîndrești. Tov 
Mihai Damian, președintele coope
rativei, ne informează că 92 la sută 
din case s-au construit din 1956 
încoace. Racordat fireso la ritmul

JUDEȚUL ILFOV:

61 de cooperative -17 300 tone 
de porumb vindute statului 
peste prevederile contractuale

Cooperativele agricole de producție din județul Ilfov recoltează po
rumbul de pe ultimele suprafețe. Cea mai mare parte dintre ele, care 
au încheiat această lucrare, au intensificat în ultimele zile livrarea 
produselor cu care s-au angajat să contribuie la fondul central al 
statului. Ca urmare, in județ s-au livrat pînă acum aproape 63 000 de 
tone de porumb. Producțiile bune obținute au determinat pe țăranii 
cooperatori din numeroase comune să suphmenieze prevederile con
tractuale. Astfel, cooperativa agricolă din comuna Gîrbovi a hotărît 
să vîndă suplimentar o cantitate de 2 800 ton-: porumb, cea din Cătu- 
nești — 1 256 tone, iar cele din Ulmeni, Slobozia Moară, Ghimpați, 
Găneasa, Buzescu, Progresul, cite 200—600 tone fiecare. In întregul 
județ Ilfov 61 de cooperative agricole de producție au hotărît să 
vîndă statului 17 300 tone de porumb peste prevederile contractului.

(Agerpres)

Orice contract încheiat cu statul este 
stimulativ și avantajos pentru ambele 
părți.

— Șl care este in Bucecea stadiul 
de îndeplinire a acestor contracte 7

— Unitatea noastră vinde anual 
statului produse pe bază de contract 
în valoare de pînă la 5 milioane lei. 
Anul acesta am primit aproape 1 mi
lion' de lei numai pe sfeclă. Faptul că 
am realizat oîte 25 000 kg de pe fie
care din cele 132 ha cultivate cu a- 
ceastă plantă, deci cu un total de 
396 tone mai mult față de pro
ducția planificată, a atras după 
sine și un premiu din partea 
statului de 130 000 lei. Aceleași 
avantaje ni s-au oferit și la cul
tura griului, unde am livrat 145 de 
tone, adică cu 12 tone peste prevede

înnoitor al întregii țări, satul Mîn
drești din județul Botoșani în
treține relații cu statul la un 
nivel de corectitudine și seriozi
tate. Contractele încheiate sînt ono
rate întocmai. Mai mult, după cum 
ne spunea președintele, s-au găsit și 
rezerve pentru a suplimenta aceste 
contracte cu 12 tone de mazăre, 18 
tone de in pentru ulei, 10 tone de 
porumb, 20 de porci și alte produse.

„Statul constituie pentru noi cel 
mai bun partener în relațiile con
tractuale — ne-a spus președintele. 
In primul rînd, ne cumpără pro
dusele la prețuri ferme, indiferent 
de cantitatea producției realizate, în
cît știm pe ce sume să ne bizuim. De 
asemenea, fără a mai discuta despre 
sprijinul pe care îl primesc de fapt

toate cooperativele agricole — ea 
mecanizare, chimizare, irigații, spri
jin tehnic de specialitate etc — 
trebuie spus că statul ne asigură și 
anumite sporuri la prețuri pentru 
cantitatea șl calitatea produselor li
vrate, sporuri care la noi s-au ri
dicat, pînă acum, la suma de 250 000 
lei Și pentru că sîntem la capitolul 
„prețuri", este cazul să amintim ți 
de produsele industriale și de folo
sință personală, pe care statul ni le 
vinde la prețuri fixe, în toate.maga
zinele. In asemenea condiții ne pu
tem chibzui din timp bugetul. Și dacă 
lucrurile stau așa, este firesc ca sta
tul să fie în măsură să asigure cît 
mai bine aprovizionarea orașelor, să 
facem tot ce putem pentru a-i împie
dica pe speculanți să bage mîna în 
buzunarul orășeanului. Iată pe ce se 
întemeiază atitudinea noastră...

La Ripiceni, președintele Mircea 
Călin ne prezintă avantajele relații
lor contractuale cu statul dintr-un 
alt punct de vedere. Aici au fost 
cultivate în acest an 100 ha cu po
rumb. Fiind tratate cu ierbicide, n-a 
fost necesară nici măcar efectuarea 
prășitului. Mai mult, cooperatorii nu 
au trebuit să pună mîna nici la 
desfăcatul știuleților, deoarece pro
ducția s-a recoltat mecanizat, cu 
combina CT-2 R, aflată în dota
rea secției de mecanizare. Preșe
dintele explică faptul că tar
laua amintită a fost cel mai. mult 
afectată de grindină ; totuși, produc
ția medie la hectar a ajuns la 
4 300 kg știuleți. Iată de ce contri
buția acestei unități la fondul cen
tralizat al statului s-a concretizat, 
pînă acum, în 186 tone de grîu, 1 000 
capete de porcine și importante 
cantități de porumb, lapte etc.

Deosebit de semnificativă ni se 
pare și hotărîrea țăranilor coopera
tori din satul Hrișcani, de a vinde 
fiecare statului cîte un porc și 
un tăuraș. Toader Apetri. Gheor
ghe Păduraru și Alexandru loniță 
sînt numai cîțiva dintre animatorii 
acestei acțiuni. De asemenea, 
cooperatorii din Ileanca au li
vrat statului, peste prevederile con
tractuale, 220 tone de porumb, iar 
cei din Miorcani — 1 140 tone de 
sfeclă. Asemenea exemple vin să 
confirme făptui că omul de onoare 
asociază întotdeauna fapta cuvîntu- 
lui.

In județul Botoșani s-au obținut 
recolte bune. Tocmai de aceea este 
necesar ca munca să fie cit mai bine 
organizată, încît întreg surplu
sul de produse să ajungă cît mai 
repede în magazii și depozite, pen
tru satisfacerea nevoilor economiei 
naționale, ale oamenilor muncii.

curg, dar
Statul face eforturi 

materiale însemnate 
pentru a crea cetățe
nilor condiții din ce in 
ce mai bune de trai. 
Aceste eforturi sînt 
insă uneori diminuate 
de dezinteresul și 
proasta gospodărire a 
mijloacelor materiale 
și bănești,, de care dau 
dovadă 
calități.

In 
tru se 
nevoie 
tul ei fiind mic, nu sa
tisfăcea nevoile de 
consum ale cetățenilor. 
De aceea, s-a hotărît 
să se construiască o u- 
zină de apă, care să a- 
sigure alimentarea o- 
rașului. Uzina este

edilii unor lo-

orașul nos- 
simțea mare 

de apă. Debi-

terminată, pentru con
struirea ei cheltuin- 
du-se citeva milioane 
de lei; dar problema 
alimentării cu apă în
că n-a fost rezolvată. 
De ce ? Pentru că pe 
rețea (pe conducte) au 
apărut o serie de de
fecțiuni, a căror înlă
turare intîrzie, ceea ce 
face ca zile in șir 
locuitorii orașului Tir- 
goviște să rămână fără 
apă. Ne-am adresat în 
nenumărate rînduri în
treprinderii de gospo
dărie orășenească și 
altor foruri locale, dar, 
practic, nu s-a între
prins nimic. Ba, ceva 
s-a făcut : în apro
pierea străzilor Viore
le și Brincoveanu s-a

Pe scări
In 

tulul 
circa 
care 
mijloc de transport la 
și de la locul de mun
că autobuzele D.R.T.A. 
și cursele C.F.R. A tre
cut mai bine de un an 
de zile de cînd stăruim 
pe lingă Direcția re
gională C.F.R. Cra
iova să ne asigure con
diții civilizate de tran
sport cu trenul, dar 
pînă acum n-am iz
butit să obținem mare 
lucru. Cursa nr. 2045. 
bunăoară — compusă 
din numai patru va
goane (!) — care plea
că din Rîureni (spre 
Rm. Vîlcea) la orele 
15,40. este întotdea-

cadrul combina- 
nostru lucrează 

2 000 de salariați, 
folosesc ca

apa nu
început amenajarea ți
nu i bazin pentru re
zervă de apă. După ce 
s-a lucrat 2 luni, deci 
s-au cheltuit alți bani, 
s-au consumat mate
riale și forță de mun
că, lucrarea a fost a- 
bandonată.

Iată, așadar, cum au 
fost irosite mari sume 
de bani intr-o lucra
re care a devenit ine
ficientă datorită unor 
defecte de 
ce puteau 
dacă edilii 
fi dovedit 
interes și

. podăresc.

construcție, 
fi evitate 

orașului at 
mai mult 

spirit gos-

Mișu AVANU
Tîrgoviște

și pe tampoane
una supraaglomerată ; 
din această cauză, mul
ti dintre noi sîntem 
nevoiți să călătorim 
zilnic pe scările va
goanelor și ne tom- 
poane, asa cum se 
poate vedea în foto
grafia de mai jos. Nu
meroasele intervenții 
făcute pînă acum la 
Direcția regională 
C.F.R. Craiova, la Mi
nisterul Transporturi
lor, la Ministerul In
dustriei Chimice — fo
rul nostru tutelar — 
la Consiliul Central al 
U.G.S.R. n-au fost 
măsură să schimbe 
ceva lucrurile, n-au 
butit să-i convingă 
cei răspunzători că

in 
cu 
iz- 
pe 
în

de călători nu-șt pot . 
găsi locul sutele și su
tele de muncitori de la ’ 
Combinatul chimic Rm. ' 
Vîlcea. Uzinele de prc-^4 
duse sodice Govora. ( 
întreprinderea de șan- 4 
tier?. construcții și . 
montate etc. Dacă nici . 
rindurile de față nu : 
vor avea darul să-i ] 
convingă pe tovarășii ” 
de la Craiova, nu ne J 
rămîne decît să-i invi- J 
tătn la fața locului I 
pentru a se convinge J 
„pe viu" de adevărul 1 
acestor spuse. j

Un grup de muncitori 
de la Combinatul 
chimic Rm Vîlceanumai patru vagoane

■ ■ ■ ■■ .< ■ '' 1

. < ■

Partener... responsabil
cu

întreprinderea noas
tră execută lucrări de 
prospecțiuni și ex
plorări miniere în ba
zinul Maramureș, 
activitatea 
insă, 
cîtva timp unele scă
deri : 
plan nu sint îndepli
nite, în foarte multe 
cazuri se înregistrea
ză o serie de costuri 
neeconomicoase etc. 
Aceste rămâneri în ur
mă se datoresc, în 
primul rînd, nerespec- 
tării din partea unor 
uzine din țară a con
tractelor încheiate pri
vind livrarea unor pie
se absolut necesare in 
procesul de producție 
al întreprinderii noas
tre. Cele mai mari 
cantități de asemenea 
piese — burlane pen
tru sondeze — le a- 
vem contractate cu u- 
si.na „Republica" din 
București; din par

In 
noastră, 

înregistrăm de
sarcinile de

restanței®
a-tea acestei uzine 

,vem și cele mai mari 
greutăți. Incepînd din 
trimestrul al ll-lea 
al anului trecut, in 
mod sistematic, aceas
tă uzină bucureșteană 
nu-și respectă sarci
nile contractuale. A- 
nul trecut, de pildă, 
de aici am primit nu
mai 60 la sută din bur
lanele contractate, iar 
anul acesta, la aceleași 
piese ce înregistrează o 
restanță de peste 25 
tone, la care se mai 
adaugă alte 41 tone ce 
trebuie să le primim 
in cursul trimestrului 
IV (din care n-am 
primit nici măcar un 
kilogram).

Toate aceste întîrzi- 
eri au consecințe deo
sebit de grave asu
pra îndeplinirii pla
nului unității noastre 
și, se înțelege, asu
pra economiei națio
nale. In prezent, de

pildă, pe un șantier 
aflat la o altitudine de 
peste 1 700 m, nu pot 
fi încheiate lucrările 
de tubare a sondelor 
din cauza lipsei aces
tor burlane pentru son
deze.

Ne întrebăm : oare 
uzina „Republica" nu 
cunoaște faptul că a- 
ceste contracte repre
zintă o lege pentru 
parteneri ? Am scris 
toate acestea cu 
speranța că Ministe
rul Industriei 
talurgice va 
la răspundere 
na pe care o 
subordine pentru greu
tățile ce le creează în
treprinderilor cu care 
colaborează.

Me- 
trage 
uzi- 

are în

Ing. Șt. CONSTANTIN 
șef-adjunct 
al întreprinderii 
de explorări 
miniere Baia Mare
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GRUPULUI PETROCHIMIC BORZESTI9

PRACTICA PLEDEAZĂ PENTRU
MAI MULTA SUPLEȚE, MOBILITATE

apre realizarea Intr-o suc
cesiune perfectă a principa
lelor lucrări de investiții 
Este vorba, în cazul de 
față, de halele de produse 
estrudate, de turnătorie și 
sculărie, care se înscriu 
toate în stadiile fizice pla
nificate, în așa fel ca în 
luna noiembrie a.c., con
form prevederilor, monto- 
rii să aibă posibilitatea de 
a trece la montajul utilaje
lor tehnologice. Sînt de 
remarcat preocupările le-

SI CONDUCEREA PRODUCȚIEI
9. 5

Crearea Grupului industrial Bor
zești — pe baza aplicării hotărîrilor 
Conferinței Naționale a partidului — 
a dat, din primele luni de exis
tență, un puternic stimul activității 
productive, spiritului creator și e- 
nergiei colectivelor de muncitori, 
tehnicieni și specialiști din această 
zonă a țării. Prin organizarea gru
pului respectiv, un număr important 
de salariați a putut fi orientat spre 
munca de concepție, ca și spre insta
lațiile noi de perolorvinil și extinde
re polistiren. Ca urmare, față de si
tuația existentă înainte, numărul de 
salariați a scăzut cu aproape 200, 
ceea ce a avut importante consecințe 
pozitive asupra creșterii productivi
tății muncii.

Schemele funcționărești 
sint imuabile ?

Remarcăm această economie de sa
lariați, dar trebuie spus că persona
lul Grupului industrial de petrochi
mie din Borzești nu este în modul 
cel mai rațional dimensionat, sche
ma fiind încă foarte încărcată, In 
special la structura funcționari. „A- 
ceasta și datorită faptului că nu 
dispunem de posibilități cel puțin 
minime de mecanizare a lucrărilor 
de birou — a spus tov. Teodor OI- 
teanu, contabilul șef al grupului. Spe
cialiștii noștri au elaborat un studiu 
și masuri concrete, în acest sens,' 
care au fost trimise ' Ministerului In
dustriei Chimice". Se înțelege că e- 
fectele acestui studiu, ale măsurilor 
preconizate în el nu se vor putea face 
simțite imediat j dotarea grupului cu 
aparate de mecanizare a muncii de 
birou cere timp și fonduri. Domeniul 
4n care se poate și trebuie intervenit 
netntîrziat, cu efecte importante, îl 
constituie însă îmbunătățirea struc
turii organizatorice existente, repar
tizarea rațională a sarcinilor pe oa
meni, ca și simplificarea sistemului 
informațional economic.

— Serviciul nostru a analizat re
cent organizarea internă a celor trei 
uzine din cadrul grupului și a a- 
juns la concluzia că se menține un 
număr prea mare de secții, cu mult 
personal tehnic și administrativ — 
ne-a spus economistul Remus Cio
can, din cadrul serviciului organiza
rea producției și a muncii. La uzina 
chimică, spre exemplu, instalațiile 
tehnologice sînt grupate în 8 secții, 
deși procesul de producție n-ar fi cu 
nimio perturbat dacă ar exista doar 
4—5 secții. Dimpotrivă !

Concluziile desprinse din studiile 
efectuate de serviciu] organizarea 
producției și a muncii sînt judicioase, 
eficiența lor fiind deosebit de tentan
tă. De ce nu se acționează în conse
cință ? Inginerul șef al uzinei chimi
ce, Gheorghe Bursuc, susținea: „în 
organizarea actuală treburile merg 
bine. De ce să răscolim iar lucrurile?" 
Directorul tehnic și cu problemele de 
dezvoltare al grupului, ing. Aurel 
Teodoru, era de altă părere. El soco
tește că măsura ar fi binevenită. Con
ducerea instalațiilor trebuie să revină 
tot mai mult în seama maiștrilor, iar 
specialiștii, deveniți disponibili în 
secții, pot da un randament sporit în 
serviciul de inginerie chimică ori în 
serviciile de cercetare. „Intervine 
însă un inconvenient — a precizat 
el. Acest transfer intern de cadre ar 
fi însoțit de modificarea salariilor 
oamenilor respectivi, cu deosebire 
ale șefilor sau adjuncților de șefi de 
secție. Consiliul de administrație al 
grupului nu dispune de competențe
le necesare pentru a încadra pe fie
care om potrivit necesităților".

Adevărul se află, undeva, la mijloc. 
Pe de o parte, există inerție, teama 
de nou, de măsuri care implică 
structurări organizatorice radicale. 
Pe de alta, înființarea grupului și a 
altor centrale industriale nu a fost 
însoțită încă de măsuri în vederea 
creșterii responsabilităților, a drep
turilor de a hotărî în probleme esen
țiale, acordate factorilor de conduce
re ai acestor mari unități.

insectofungicide, din cadrul uzinei 
chimice. în acest fel, au fost elimi
nate unele paralelisme care existau 
înainte în activitatea de cercetare, 
s-a asigurat o folosire superioară a 
aparaturii de laborator și a bazei 
tehnice de care dispun întreprinde
rile, ca și a personalului repartizat 
în această activitate.

— Noutatea în acest domeniu o 
constituie crearea serviciului de ingi
nerie chimică — ne-a spus tov. ing. 
Zamfir Stancu, director cu coordo
narea producției. Anumite cadre din 
uzinele noastre și de la minister au 
zis, la început, că nu este nevoie de 
un asemenea serviciu, pentru că 
s-ar suprapune cu cele de cercetare. 
Fapt este că serviciul de inginerie 
chimică și-a demonstrat, în scurtă 
vreme, utilitatea practică.

în ce constă ea ? în primul 
rtnd, cadrele care lucrează în 
acest serviciu și-au propus să rezol
ve un număr mare de probleme de 
care depinde realizarea planului de 
producție pe acest an și pe 1970. Ele 
vizează acțiunea directă asupra ins
talațiilor și, tehnologiilor de fabrica
ție, în vederea transpunerii, la sca
ră industrială, a rezultatelor cercetă
rii de laborator sau „în piloți". Una 
dintre primele acțiuni finalizate ale 
serviciului este recuperarea gazelor 
reziduale de la Instalația de clorură 

econo-
reziduale de la instalația de 
de vinii, care are o eficiență 
mică anuală de peste 4 milioane lei.

Cr.earea grupului a asigurăt.Jtot- 
. odată; . utilizarea rațională a perso

nalului însărcinat cu reparațiile me— 
• canice și energetice. Organizarea 

centralizată a acestui personal la ni
velul grupului, într-un puternic sec
tor mecano-energetic, dă posibili
tatea intervenției operative și con
centrice cînd anumite instalații au in
trat în reparație. Avantajele vor apă
rea și mai evident în anul viitor, cînd 
se preconizează o eșalonare mai judi- 
oioasă a reparațiilor în cele trei uzi
ne, spre a fi evitate suprapunerile 
și punctele de maximă intensitate.

Remarcabil este că, în primele nouă 
luni, planul la producția globală a 
fost depășit cu aproape 7,3 milioane 
de lei, iar la producția marfă cu 7,7 
milioane de lei | în aceeași perioadă 
au fost livrate suplimentar 862 tone 
de cauciuc sintetic, 66 tone de polis- 
tiren și copolimeri, 54 tone de fenol' 
și acetonă ș.a. Numai în opt luni s-au 
obținut, în unitățile grupului, eco
nomii suplimentare la prețul de cost 
de 19 milioane de lei și beneficii 
peste plan în valoare de 2,37 milioa
ne lei.

Efectele deciziilor 
tardive

Cadrele de conducere din cele trei 
uzine își orientează acum direct e- 
forturile spre problemele stringente 
ale producției, fiind eliberate de e- 
vidența economico-financiară, care 
cade în competența grupului. Dar, așa 
cum ne spunea ing. Teodor llaș, di
rectorul uzinei chimice, acest lucru 
are și o înrîurire negativă : condu
cătorii uzinelor nu mai au posibili
tatea să cunoască operativ situația 
economico-financiară a unităților lor.

Din acest motiv, s-a ajuns, bunăoa
ră, ca în opt luni din acest an, con
sumurile specifice de materii prime 
și materiale să fie depășite cu 13,5 
milioane de lei, fără să se intervină 
eficace pentru eliminarea lor.

Iată, deci, o situație care trebuie 
să dea de gindit consiliului de admi
nistrație al grupului. Sistemul infor
mațional economio trebuie perfecțio
nat, pentru ca informația ajunsă la 
cadrele de conducere din grup și 
uzine să nu fie tardivă sau ineficien
tă. Dintr-o recentă analiză asupra 
aotivității grupului, efectuată de spe
cialiști din Consiliul Economic și de 
la alte organe centrale și locale, s-a 
mai desprins că anumite deficiențe 
au apărut și în domeniul luării ho- 
tărîrilor și urmăririi traducerii lor 
în fapt de către consiliul de adminis
trație. S-a constatat că nu există un 
sistem eficient de transmitere către 
executanți a hotărîrilor și deciziilor, 
iar din acest motiv nu se cunoaște 
operativ stadiul aplicării șl eficien
ța lor practică. Pe de altă parte, lip
sa sistemului de urmărire a aplicării 
hotărîrilor nu permite consiliului de 
administrație și biroului executiv al 
acestuia să fie Ia curent cu modul în 
care se valorifică, în activitatea gru
pului, propunerile făcute în dezba
terile colective din ședințele consi
liului și măsurile adoptate.

Dacă Intervenția pentru curmarea 
neajunsurilor în luarea și. aplicarea 
deciziilor depinde nemijlocit de 
conducerea grupului, necesitatea 'lăr
girii ■ ' cadrului deciitifldF, air?compe- 
tențelor acordate noilor organisme 
de conducere în industrie — pe ba
za hotărîrilor Conferinței Naționale 
a partidului — nu poate fi soluționa
tă decît cu sprijinul Ministerului 
Industriei Chimice, Ministerului Fi
nanțelor, Comitetului de Stat al Pla
nificării, Băncii Naționale și al altor 
organe economice centrale. Revenim 
la această chestiune, deoarece unele 
competențe stabilite expres în statu
tul — cadru al centralelor și grupu
rilor Industriale (privind, de exemplu, 
aprobarea structurii organizatorice 
interne, finanțarea și creditarea pro
ducției, folosirea mijloacelor circu
lante și a mijloacelor fixe) nu au fost 
încă acordate.

Un lucru este cert : oportunitatea 
și eficacitatea activității grupului au 
fost demonstrate practic, prin înseși 
rezultatele superioare obținute în 
procesul de producție. E posibil și 
necesar însă ca anomaliile, carențe
le organizării și funcționării acestui 
grup să fie eliminate, să i se confere 
conducerii grupului suplețe și mobi
litate de acțiune, responsabilități, dar 
și competențe sporite în dirijarea 
întregii sale activități economice. Ex
periența de pînă acum a grupului, a 
altor centrale industriale, filtrată 
prin prisma obiectivă a forurilor de 
resort, trebuie să constituie punctul 

. de plecare în ampla acțiune ce se 
desfășoară azi pentru perfecționarea 
sistemului de conducere în industrie, 
pentru ridicarea eficienței activității 
productive.

Ing., Nicolae PANTILIE

Cit este de utilă 
„ingineria chimică1'

Să vedem cum este organizată 
munca de concepție, de promovare a 
cuceririlor științei și tehnicii în pro
ducție — dacă ținem seama că în a- 
ceastă activitate au fost antrenați 
peste 400 de ingineri și specialiști. 
Grupul dispune, de exemplu, de un 
puternio serviciu de proiectare teh
nologică și mecanică. Acesta elabo
rează nu numai documentații pentru 
îmbunătățiri constructive și funcțio; 
nale Ia instalațiile existente, ci și 
proiecte pentru anumite instalații noi. 
Precizăm, de asemenea, că printre 
primele acțiuni ale consiliului de ad
ministrație al grupului a. fost și a- 
ceea de a examina planurile de teme 
de cercetare existente în cele trei u- 
nități componente, de a selecționa te
mele de maximă acuitate și a pro
grama soluționarea lor practică în 
laboratoare. Activitatea de cercetare 
a fost organizată în două sectoare 
specializate : unul pentru cauciuc, 
mase plastice și produse petroliere, 
care Își desfășoară activitatea în la
boratoarele uzinei de cauciuc, și ce
lălalt pentru produse clorosodice șl
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Indicațiilor Congresului al de a promova-susținut pi .
] X-lea al P.C.R. — cu pri- greșul tehnic pe șantiere,
l ' vire lâ organizarea supe- Noi aplicăm cu bune rezul-
’ rioară a producției și a tate metoda drumului cri-

reușit să executăm lucră
rile de construcții, instala
ții și montaj în termenul 
planificat și chiar în avans.

Deci nu întîmplător cea 
de-a 4-a hală de electroliză, 
prevăzută în cadrul lucră
rilor de extindere a uzinei 
de aluminiu, a fost dată în 
funcțiune cu o lună mai de
vreme. Acest termen, com
parat cu cel de realizare a 
primelor 3 hale — execu
tate și ele după metoda 
drumului crltio — este de

canizare și industrializare 
a lucrărilor.

— De pildă, arăta ingi
nerul Marin Mitu, directo
rul Grupului de șantiere, 
lucrările de terasare sini 
mecanizate în proporție de 
90—95 la sută ; și nu nu
mai ele, ci și cele de săpă
turi. Vizibilă este și indus
trializarea lucrărilor grele 
de construcție.

Completînd imaginea me
canizării și industrializării 
lucrărilor, inginerul-șef ah

Tribuna experienței înaintate

a-

La Slatina, Grupul de 
șantiere ale I.S.C.M. Cra
iova este angrenat la ora 
actuală în construcția a trei 
mari obiective industriale.

— Este un grup de șan
tiere cu o bună experiență 
în producție ; constructorii 
obțin tot timpul succese 
demne de luat în seamă — 
a ținut să precizeze tovară
șul inginer Nicolae Lungu, 
secretar al Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R. — 
oînd i-am cerut părerea 
asupra activității celor 
care, la poarta de intrare a 
Slatinei, cum vii dinspre 
Pitești, înalță uzina de 
prelucrare a aluminiului, 
lucrează la extinderea ca
pacității de producție a uzi
nei de aluminiu (de la 
168 000 tone aluminiu anual, 
ea va ajunge la 210 000 tone) 
și construiesc o fabrică de 
produse carbonoase.

Pe ce se întemeiază
precierea tovarășului se
cretar ? Desigur, mai întii, 
pe rezultatele obținute de 
constructorii de aici în cela 
trei trimestre din acest an. 
Pe ansamblul Grupului de 
șantiere, planul valoric a 
fost realizat în proporție de 
111 la sută, adică circa 80,3 
la sută din prevederile pla
nului anual. Asemenea 
proporții valorice au un 
corespondent perfect in 
stadiile fizice ale principa
lelor lucrări. Șantierul nr. 
2, care realizează uzina de 
prelucrare a aluminiului, 
se situează în frunte. în 
trei trimestre, constructorii 
de aici au îndeplinit pla
nul valoric în proporție de 
123 la sută. Dar aprecierea 
de care vorbeam are la 
bază, dincolo de realizările 
de plan, buna organizare a 
muncii și a producției, exi
gența și'fermitatea cu care 
constructorii privesc înde
plinirea sarcinilor ce le re
vin din planul de investiții.

— De obicei, noi, benefi
ciarii, sîntem zgîrciți în 
laude, ne spunea Ovldiu 
I’opa, inginer-șef al uzinei 
de prelucrare a aluminiu
lui. însă aceasta nu mă 
împiedică să remaro că 
șantierul nr. 2 poate fi con
siderat un model — atît în 
privința organizării lucru
lui, cit și a gospodăririi 
materialelor. Șeful de șan
tier, inginerul S. Didilescu, 
se dovedește a fi un om 
energic și priceput, cu 
multă Inițiativă, un om cu 
un înalt spirit de răspun
dere.

Timpul -
aliatul nr. 1

al constructorilor
din Slatina

gate de pregătirile de iar
nă ale fronturilor de lu
cru — printre care închi
derea și acoperirea halelor, 
montarea pe soluții defini
tive a unor surse de încăl
zire, construirea definitivă 
a drumurilor de acces, pre
cum și alte lucrări asemă
nătoare, care exclud provi
zoratele și dau trăinicie 
eforturilor constructorilor 
de a munci în timpul ier
nii într-un ritm viguros.

Rezultate bune am 
constatat și pe șantierul nr. 
1, care se ocupă de extin
derea uzinei de aluminiu.

— Deosebit In munca 
noastră — arăta ing. N. Mi- 
hăilescu, șeful șantierului 
nr. 1 — este strădania co- 
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î muncii — constructorii 
»i-au concentrat eforturile

tic. Cu ajutorul acestei 
metode ea și al altora, am

Cum se
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este foarte puțin. Iată de ce aseme
nea cifre trebuie reconsiderate.

Dacă în Prahova mai sînt de se
mănat numai 10 hectare cu spanac, 
iar culturile sînt întreținute, în. gene
ral, bine, executîndu-se lucrări de 
irigare. în alte județe situația se pre
zintă total nesatisfăcător. în jude
țul Dolj, de exemplu, din cele 485 
hectare prevăzute a se cultiva cu 
legume de primă apariție s-au. însă- 
mînțat numai 382 hectare. Și ceea 
ce este mai grav, culturile riscă să 
se compromită din cauză că nu se 
aplică lucrări de irigare, „O situație 
cu totul nefavorabilă se prezintă la 
semănatul culturilor de primă apari
ție, și îndeosebi la ceapa verde — ne-a 
spus tovarășul Aurel Predescu, șeful 
centrului Portărești. Se motivează 
că toamna este secetoasă. Desigur 
că ar exista nu numai posibilita
tea dar ar fi chiar indicat să se fo
losească sistemele de irigații pentru 
a înlătura greutățile provocate de 
secetă în toate unitățile din raza 
noastră de activitate însă irigatul

$6—7 ori mal redus. Ceea ce 
•înseamnă că oamenii aces
tui șantier și-au ridicat 
măiestria profesională, fo
losesc mai bine mijloacele 
tehnice și timpul de lucru. 
Șantierul nr. 1 continuă 
cu succes lucrările de ex
tindere a turnului de pas
tă, obiectiv menit să asi
gure cu materie primă ca
pacitatea sporită de pro
ducție a uzinei de alumi
niu. Pe toate șantierele dă 
efecte economice pozitive 
concentrarea efectivelor de 
muncitori în formații mari 
(50—60, 100, 150 oameni). în 
acest fel se asigură o re
partizare mai judicioasă a 
materialelor de construcție, 
o supraveghere mai atentă 
a forței de muncă,, întări
rea ordinii, și. disciplinei .......
în utilizarea, „zeștrei" teh- ,,cu. utilajele pe .care le 
nice a șantierelor. duc, ating un Indice dc

Aici, la Slatina, pe șan
tierele amintite se ridică 
sistematic gradul de me-

pactare a pămlntului, de a- 
limentare a betonierelor cu 
agregate de rtu, de confec
ționare a armăturilor pen
tru beton — se realizează 
un indice superior de utili
zare a mijloacelor tehnice. 
Tot la uzina de prelucrare a 
aluminiului trebuie eviden
țiată extinderea industria
lizării lucrărilor. Scheletul 
de rezistență a halelor 
principale a fost executat 
numai din prefabricate din 
beton armat — elemente 
realizate fie direct pe șan
tier, fie în întreprinderi 
specializate din țară. Pe 
celelalte șantiere este de 
relevat că, în afara ele
mentelor prefabricate, se 
utilizează stîlpi de lungime 
mare preturnați la locul de 
muncă în cofraje metalice, 
iar la unele obiective (silo
zuri, rezervoare) s-a ex
tins considerabil volumul 
lucrărilor după metoda gli
sării.

De ce nu am spus nimic, 
pînă acum, despre șantierul 
care construiește fabrica 
de produse carbonoase ? 
întrucît realizările sînt mai 
slabe. Este adevărat, un 
pas înainte s-a făcut și 
aici ; colectivul șantierului 
a reușit să recupereze lu
crările întîrziate, în va
loare de peste 5 milioane 
lei. Cadența lucrărilor însă 
trebuie aocelerată. Șeful 
serviciului organizarea pro
ducției, inginerul Petru Vî- 
lan, a dat asigurări că rit
mul de execuție va crește, 
ca urmare a luării unor 
măsuri urgente, printre 
care închiderea halelor de 
amestec, presare și grafita- 
re, pentru a se putea lucra 
din plin în timpul frigu
ros ; de asemenea, se lu
crează de zor și la pregăti
rea de iarnă a halei de re
parare și dozare. Este de 
datoria conducerii Grupului 
de șantiere să extindă ex
periența bună, să manifeste 
aceeași exigență și spirit 
de răspundere și pe șantie
rul fabricii de produse car
bonoase.

Constructori! de pe ma
rea platformă industrială 
de la poarta de intrare a 
Slatinei, angajați în între
cerea lor cu timpul, au po
sibilități reale de a scurta 
termenele de execuție a 
lucrărilor, de a pune In 
funcțiune mai repede noile 
obiective de investiții. Este 
în interesul major al eco
nomiei naționale ca cele 
trei unități industriala 
dea producție înainte 
termen, spre cinstea șl 
noarca constructorilor 
tineni.

șantierului uzinei de prelu
crare a aluminiului ne-a 
pus la îndemînă date din 
care rezultă că, numai la 
nivelarea amplasamentelor 
unității, s-au executat me
canizat lucrări al căror vo
lum este de 300 000 metri 
cubi de pămînt. Pentru 
grăbirea ritmului de lucru 
s-a realizat o puternică 
concentrare de utilaje de 
mare capacitate: excava
toare, buldozere, tractoare 
pe șenile. De asemenea, a 
fost înlocuită în cea mai 
mare parte munca manua
lă la executarea canalelor 
și a plantărilor de stîlpi. 
Muncitori ca : Iile Poma
nă, S. Laslo, buldozeriști, 
I. Miroiu, Puiu Alexandru 
și. I. Soare,, excava torișți, 
ca . să amintim doar cîțiva. 
cu . utilajele pe care le con
duc, ating uri indice de uti
lizare de sută la sută. Este 
de remarcat că și la cele- Gheorghe CIRSTEA 
lalte operații — de com- corespondentul „Sctnteii

să 
de

obțin legume timpurii
terenurilor din legumicultură a fost 
sistat". Acest aspect al problemei, 
ridicat la Portărești, se întîlnește pe 
tot cuprinsul județului. în loc ca uni
tățile să folosească irigațiile pentru 
a asigura condiții optime de însă
mînțare a culturilor timpurii, fără 
nici o justificare, au demontat agre
gatele de udare, sau le-au lăsat în 
paragină și așteaptă ploaia. Și, cum 
ploaia nu vine, timpul optim pentru 
semănatul sau plantatul culturilor 
timpurii trece și, ca urmare, în pri
măvară nu se vor dezvolta la timp 
și în condiții bune.

Ținîndu-se seama că în primăvară 
legumele de primă apariție vor avea 
o mare căutare, se cere să se însă- 
mînțeze de pe acum suprafețe cît 
mai mari, să fie irigate pentru a se 
obține producții corespunzătoare. Ne
glijențele care s-au semnalat în cei
lalți ani atît în ce privește nereali- 
zarea suprafețelor, cît și la lucră
rile de irigare nu vor trebui să se 
repete. De aceea, culturile respec
tive vor trebui însămînțate și plan
tate în teren bine pregătit și nivelat, 
iar prin lucrări de irigare să se asi-
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ză 100 000 de lei. Tot la această uni
tate se înregistrează o depășire de 
125 000 de lei a cheltuielilor gene
rale ale întreprinderii. în mare par
te, aceste cheltuieli se datoresc 
unor penalizări, locații și dobînzi. 
Astfel, Ia „Ceramica" sumele plătite 
pentru dobînzi la credite restante se 
ridică la 38 000 de lei, iar locațiile 
la 73 mii de lei. Toate aceste sume, 
fie că sînt o consecință a folosirii ne- 
judicioase a materiei prime, a ener
giei electrice, fie că sînt determinate 
de indisciplina tehnologică, în final 
au dus la majorarea nejustificată a 
cheltuielilor de producție, deci la di
minuarea posibilităților de reducere a 
pierderilor. Nu cauzele dinafară le-au 
generat, ci spiritul gospodăresc scăzut 
în consumarea materiei prime și ma
terialelor, în angajarea fiecărui leu 
din fondurile statului date spre ad
ministrare.

Creșterea productivității muncii — 
cunoscută fiind influența sa pozitivă 
asupra reducerii prețului de cost — 
trebuia să constituie calea principală 
a obținerii unor producții suplimen
tare. Ignorîndu-se această legitate e- 
conomică, în cele două întreprinderi 
investigate, sporul de producție glo
bală s-a realizat, în exclusivitate, 
prin mărirea numărului de munci
tori. La fabrica „Ceramica", în timp 
ce nivelul planificat, al productivității 
muncii a fost depășit doar cu 0,05 la 
sută, numărul mediu scriptic al mun
citorilor a crescut cu 6,03 la sută față 
de plan. Din acest punct de vedere, 
situația este și mai nemulțumitoare la 
„Mondial“-Lugoj, unde sarcina de 
creștere a productivității muncii nu 
a fost realizată.

Multe dintre cauzele menținerii u- 
nui nivel scăzut al productivității 
muncii își au originea atît în folo
sirea, nerațională a forței de muncă, 
cit în faptul că, ani la rînd, condu
cerea acestei întreprinderi și forul ei

de resort. nu au luat nici o măsură 
menită să îmbunătățească tehnologiile 
de fabricație. în ambele unități, pro
cesul tehnologic cuprinde, numai par
țial faze mecanizate. De pildă, deși 
presarea cărămizilor se face cu mij
loace mecanice, deservirea acestora 
necesită un consum mare de mano
peră. Investițiile alocate acestor două 
întreprinderi au fost folosite nerațio
nal, fiind îndreptate spre lucrări 
care nu au asigurat modernizarea 
procesului tehnologic, creșterea pro
ductivității muncii și, respectiv, re
ducerea cheltuielilor de producție. De

Ce a Întreprins ministerul 
vederea rentabilizării producției 
cestor unități ?

— Vom moderniza și permanentiza 
producția la secțiile I și II de la 
întreprinderea „Ceramica" ; tot aici 
vom construi o nouă fabrică de țigle, 
care va prelua 
timent de la 
dial".

— Dar pînă 
crete s-au întreprins pentru a în
drepta situația în cele două între
prinderi ?

— ! ! ?

producția acestui sor- 
intreprinderea „Mon-
acum ce măsuri con-

Planul să fie îndeplinit
în mod armonios

exemplu, la unitatea a IlI-a a fabricii 
din Jimbolia, de curînd au fost exe
cutate lucrări de investiții in valoa
re de circa 5 milioane de lei. în ce 
s-au concretizat ele ? In construirea u- 
nei clădiri și introducerea unor pre
se noi. Nu contestăm necesitatea a- 
cestor măsuri. Dar procesul tehnolo
gic, practic, n-a fost îmbunătățit cu 
nimic.

în încheierea investigațiilor noas
tre, am căutat să aflăm părerea foru
lui de resort, respectiv Direcția gene
rală a industriei ceramice din Mi
nisterul Industriei Materialelor de 
Construcții.

— Putem aprecia că întreprinderile 
respective au o activitate satisfăcă
toare — ne-a relatat tov. Haidu Ni
colae, inginer principal în direcția ge
nerală amintită.

în fața acestui răspuns, ne între
băm : oare pînă acum nu se putea 
acționa pe nici o cale în vederea ren
tabilizării producției acestor între
prinderi ? Prezentăm citeva cal
cule, depistate în cursul investiga
țiilor noastre :

— construirea la Întreprinderea 
„Mondial" a unei ramificații a liniei 
de garaj, care 6ă deservească in a- 
cest fel cuptoarele pe ambele părți, ar 
duce la o economie de 150 de lei pe 
1 000 de bucăți cărămidă și la reduce
rea numărului de salariați cu 2 mun
citori la 1 milion bucăți cărămizi.

— la fabrica din Jimbolia, tnlo- 
cuind transportul argilei — care a- 
cum se efectuează cu vagoneți — 
prin transportul cu autobasculante, 
se poate obține o eficiență anuală de

450 000 de lei, în condițiile econo
misirii forței de muncă.

— folosirea judicioasă a unor us- 
cătorii artificiale, care să se constru
iască în fiecare dintre aceste două în
treprinderi, ar asigura reducerea cu 
50 la sută a volumului rebuturilor, 
iar numărul de muncitori s-ar mic
șora la jumătate, la un milion de 
cărămizi.

— de asemenea, la întreprinderea 
din Jimbolia, prin perfecționarea 
transportului actual al cărămizilor 
crude și al materiei prime de la de
pozitul de materiale la instalația 
preparare, s-ar obține importante 
conomii și beneficii.

Se desprinde, deci, concluzia că 
rezervele reale și posibilitățile de 
ducere a pierderilor lipsesc, ci analiza 
temeinică a condițiilor de lucru, spe
cifice fiecărei întreprinderi, aprecie
rea justă a situației concrete, a per
spectivei, ca și intervenția împotriva 
neajunsurilor și lipsurilor teh- 
nico-organizatorice. Forul de resort 
și-a reînnoit promisiunile cu privire la 
rentabilizarea acestor unități, dar ac
țiunile întreprinse se desfășoară în- 
tr-un ritm lent. Deși, in acest an, în
treprinderii din Jimbolia i s-au 
alocat 4 milioane de lei fonduri 
de investiții — destinate construirii 
unei uscătorii artificiale — totuși nici 
pină în prezent nu s-a putut des
chide finanțarea, deoarece lipsește 
studiul tehnico-economic. Este un 
fapt care demonstrează clar cit de 
puțin răspunzător se simte forul de 
resort pentru activitatea precară a în
treprinderilor amintite. Dacă fonduri 
de investiții au, dacă creditele de mică 
mecanizare pot fi folosite cu succes, 
dacă rezervele interne nu sînt fruc
tificate, dacă se tolerează pierderile 
in utilizarea mijloacelor tehnice și a 
forței de muncă, atunci ieșirea din 
această situație are o singură soluție : 
cei răspunzători de aceste stări de lu
cruri să suporte din propriul lor bu
zunar consecințele activității defec
tuoase a celor două întreprinderi.

de 
e-
nu 
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gure o bună răsărire și dezvoltare a 
plantelor.

A doua problemă care se ridică 
acum se referă la amenajarea sola
riilor și a răsadnițelor menite să 
asigure atît legumele necesare con
sumului în primele luni ale anului, 
cît și răsadurile necesare culturilor 
de vară. în județul Teleorman au fost 
făcute eforturi serioase pentru con
struirea, din resurse locale, a mai 
multor sere-înmulțitoir cu încălzire 
termică, îndeosebi în cooperativele 
agricole din Crîngu, Vitănești, Bujo- 
reni, Cernetu. Acestea vor asigura 
răsadurile pentru o bună parte din 
solariile vechi. însă inexistența ma
terialelor de construcții pentru cele 
100 hectare solarii noi pune în pe
ricol producția planificată a se ob
ține pe această suprafață. Ce s-a fă
cut pînă acum ? S-au acordat 10 mi
lioane lei credite, pe lîngă fiecare 
asociație a fost repartizat un inginer 
horticol, s-au făcut măsurătorile to- 
pometrice și s-au lansat note de co
mandă pentru materialele necesare. 
Pînă la această dată nu s-a primit 
însă nici un stîlp prefabricat și nici 
un metru de țeavă. Și ca să ne pu
tem da seama în ce măsură vor fi 
realizate la timp aceste solarii, e su
ficient să spunem că pentru construi
rea lor sînt necesare, între altele, 
60 000 stîlpi prefabricați. întreprin
derea producătoare „Progresul"- 
București are o capacitate lunară de 
numai 30 000 asemenea stîlpi. Dar 
nici acum nu a început producerea 
lor. De asemenea, la aceste 100 ’ 
tare solarii a fost prevăzută 
struirea unor sere-înmulțitor 
o suprafață de 9 000 mp.
acum însă e liniște și
atît la cooperative, cît și 
recția agricolă, la Uniunea Națională 
și la minister. De altfel, trebuie spus, 
pentru a fi în atenția organelor care 
se ocupă cu aprovizionarea materia
lă a cooperativelor agricole, că, în 
afară de o hîrtie moartă care se chea
mă repartiție, în județ nu s-a pri
mit nici o \așchie de lemn, nici un 
alt material destinat construcțiilor 
noi și reparării celor vechi din legu
micultură.

O situație asemănătoare este și In 
județul Dolj. Pînă în prezent au 
fost alcătuite 5 asociații pentru con
struirea, în cooperare, a unor sola
rii in suprafață de cite 10 hectare 
fiecare. Cooperativa din Goicea 
Mare, care dispune de forțe de mun
că și condiții materiale, și-a prevă
zut să construiască singură, pe lîngă 
cele 4 ha de solarii din anii trecuți, 
încă 10 ha de solarii. Sînt în curs 
de alcătuire alte asociații, pină 
realizarea celor 122 ha solarii, cît s-a 
prevăzut a se construi in acest 
Dacă ne referim la construcția de so
larii noi, putem spune că deși unele 
asociații intcrcoeperatiste, ca acelea 
din Băilești, Maglavit, Bîrca au și în
ceput lucrările, trebuie totuși să 
relatăm că, dintr-o cauză sau alta, 
demarajul este destul de lent. Atît 
la Bîrca, cît ți la Ostroveni, I.M.A. 
ce deservesc aceste unități au re
partizat cu multă întîrziere tractoa
rele cu lamă pentru nivelatul tere
nului. Pentru asigurarea răsadurilor 
necesare, atît pentru solarii, cit și 
pentru cultura mare de cîmp, s-a 
prevăzut construirea a 11 000 mp

hec- 
con- 

cu 
Pînă 
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sere-înmulțitor. O parte din mate
rialele necesare acestor construcții 
au fost repartizate. Sînt însă altele 
care nu au fost asigurate nici prin 
repartiții. Intr-o discuție cu tovară
șul inginer Toma Vasile, vicepreșe
dinte la U.J.C.A.P. Dolj, în legătură 
cu măsurile întreprinse pentru apro
vizionarea cu materiale, acesta ne 
relata : „Pentru asigurarea necesaru
lui de materiale s-a luat legătura 
cu Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii, pentru a face intervențiile 
necesare la ministerele furnizoare în 
vederea obținerii repartițiilor". După 
cît se vede, timpul actual, excepțio
nal pentru executarea construcțiilor 
de solarii, în loc să fie folosit efec
tiv Ia executarea construcțiilor pro- 
priu-zise, se pierde cu formalități de 
aprovizionare.

Că se procedează încă birocratic 
In ce privește extinderea solariilor 
și alte acțiuni desfășurate în legu
micultura o dovedește următoarea si
tuație întîlnită în județul Prahova. 
La direcția agricolă județeană e- 
xistă o telegramă nr. 20 522 din 27 
octombrie a. c. trimisă de către Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii 
în care se spune : „în completarea 
adresei nr. 97 081 vă facem cunoscut 
că Ia cooperativele agricole cu pro
fil in legumicultură din județul 
dumneavoastră urmează a se con
strui încă din trimestrul IV 1969 o 
suprafață de 10 ha solarii noi care 
vor fi cultivate cu legume înce- 
pînd cu ciclul de primăvară 1970". 
Un asemenea procedeu, care nu are 
la bază o cunoaștere reală a situa
ție^ din unitățile agricole, face ca 
încă de la început acțiunea respec
tivă să capete un aspect formal. Dar. 
în orice caz, telegrama trebuia să fie 
urmată și de asigurarea, tot atît de 
rapidă, a bazei materiale necesare. 
Or, în această direcție continuă să 
se manifeste aceleași neajunsuri se
sizate și în celelalte județe. „Pen
tru obiectivele de realizat în legu
micultura au fost solicitate, pentru 
cooperativele agricole, credite în va
loare de 2 738 000 lei, din care 2 mi
lioane să fie devansate 
toamnă — ne-a declarat 
stantin Munteanu, șeful ________
hortiviticol. Practic, n-am primit nici 
un bănuț. Am fost asigurați că vor 
fi primite aceste credite. Pe această 
bază am introdus notele de coman
dă pentru materiale la bazele de a- 
provizionare. Dacă vin materiale șl 
nu avem bani, am încurcat-o".

Neajunsurile manifestate în le
gătură cu producția de legume 
impuneau ca organele agricole să se 
ocupe cu mai multă răspundere' de 
această problemă. Cîți ani vor trebui 
să treacă pentru a se învăța odată 
că baza producției legumicole se ho
tărăște din toamnă, că trebuie să se 
asigure din timp materialele ne
cesare 7 Vremea este excepțio
nal de frumoasă și de aceea 
trebuie să se lucreze atît la amena
jarea scheletelor de solarii, rămi- 
nînd ca în primăvară să fie acope
rite cu polietilenă, cit și la pregă
tirea răsadurilor necesare. De ase
menea, trebuie continuată acțiunea 
de însămînțare și plantare a legu
melor de primă apariție care deter
mină aprovizionata pieței în pri
mele luni ale primăverii.

in această 
tov. Con
servi ciulul
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Uniunea

rit, care a avut loc 
luni seara la Ateneul 
Român, sub conduce
rea renumitului diri
jor Evghenii Mravin
ski, artist al poporului 
al U.R.S.S., laureat al 
premiului Lenin, a 
marcat deschiderea 
„Zilelor culturii sovie
tice", eveniment tra
dițional în viața cultu
rală a României socia
liste.

La manifestare au 
luat parte Pompiliu 
Macovei, președintele 
Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. 
Mihail Roșianu, pre
ședintele Consiliului 
General A.R.L.U.S., 
Vasile Gllga, adjunct 
al ministrului afaceri
lor externe, personali
tăți ale vieții cultural- 
artistice, un numeros 
oublic.

Erau prezențl, de a- 
semenea, A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, 
alți șefi de misiuni di
plomatice, precum și 
delegația Asociației de 
prietenie sovieto-ro-

de
So

si
Ion

tonate imnurile 
stat ale Republicii 
cialiste România 
Uniunii Sovietice.

A luat cuvîntul
Brad, vicepreședinte al 
C.S.C.A., care, după ce 
a salutat prezența de
legației culturale so
vietice, condusă de 
N. I. Mohov, adjunct 
al ministrului culturii 
al U.R.S.S., a arătat că 
„Zilele culturii sovie
tice" cuprind o gamă 
largă de acțiuni, care 
reliefează diferite as
pecte ale culturii și 
artei sovietice 'multi
naționale. Declarînd 
deschise „Zilele cultu
rii sovietice", vorbito
rul și-a exprimat con
vingerea că aceste ma
nifestări vor contribui 
la lărgirea legăturilor 
trainice dintre oamenii 
de artă și cultură din 
cele două țări, la întă
rirea relațiilor de pri
etenie ce leagă po
poarele român și so
vietic.

Conducătorul dele
gației culturale sovie
tice, N. I. Mohov, a

derii „Zilelor culturii 
sovietice" în România. 
El a relevat importan
ța pe care dezvoltarea 
relațiilor culturale ro- 
mâno-sovietice o are 
pentru adîncirea pri
eteniei dintre 
două țări vecine și pri
etene.

Orchestra simfonică 
a Filarmonicii lenin- 
grădene, sub bagheta 
lui Evghenii Mravin- 
ski, a prezentat lu
crări a două dintre 
cele mai reprezentati
ve personalități ale 
muzicii ruse și sovie
tice — Ceaikovski și 
Prokofiev. Din opera 
ceaikovskiană, orches
tra a interpretat sim
fonia a V-a, iar din 
creația lui Prokofiev 
— simfonia a Vl-a.

Asistența la concert 
șl-a exprimat prin căl
duroase aplauze admi
rația pentru măiestria 
dirijorală a lui Ev
ghenii Mravinski, pen
tru înalta ținută artis
tică a colectivului de 
muzicieni din Lenin
grad.

cele
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Mravinski la pupitrul Filarmonicii din Leningrad
Foto Gh. Vințilă

Petre CODREANU 
director adjunct artistic al Operei Româna

Membrii delegației culturale sovie
tice, condusă de N. I. Mohov, ad
junct al ministrului culturii al 
U.R.S.S., s-au intilnit luni, la sediul 
Uniunii Ziariștilor, cu reprezentanți 
ai ziarelor centrale și ai altor pu
blicații, ai Agenției Agerpres și Te
leviziunii Române. La întîlnire au 
luat parte, de asemenea, reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București și corespondenți ai pre
sei sovietice.

Oaspeții au fost salutați cordial de 
Mircea Radulescu, vicepreședinte al 
Uniunii Ziariștilor din România.

In continuare, Ion Brad, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, a prezentat zia
riștilor pe membrii delegației și a 
anunțat principalele manifestări ale 
„Zilelor culturii sovietice", organiza
te anul acesta in țara noastră in 
preajma celei de-a 52-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Amintind că, în cursul lu
nii august, in cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării României, in 
Uniunea Sovietică au avut loc „Zi
lele culturii românești", vorbitorul a 
subliniat că aceste manifestări re
ciproce, devenite tradiționale, contri
buie la cunoașterea mai bună, mai 
intensă, la întărirea și dezvoltarea 
legăturilor de prietenie dintre po
porul român și popoarele Uniunii So
vietice.

Luind apoi cuvîntul, N. I. Mohov 
a relevat importanța relațiilor cultu
rale româno-sovietice spunînd : Pu
tem fi minări de felul cum aceste 
relații contribuie la întărirea prie
teniei dintre popoarele noastre, la 
întărirea colaborării noastre multila
terale, in interesul cauzei comune. 
Ne face plăcere să subliniem, încă 
o dată, căz,Zilele culturii românești", 
care au' avut loc in luna august în 
Uniunea Sovietică și care anul a- 
cesta au fost închinate celei de-a 
25-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, s-au bucu
rat de largă popularitate, au cuprins 
un program foarte variat. Țin să 
subliniez succesul mare al corului

★

Tn cadrul „Zilelor culturii sovie
tice", prilejuite de aniversarea Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
luni la amiază s-a deschis la Gale
riile de artă fotografică din Capi
tală o expoziție de fotografii artis
tice din U.R.S.S.

La vernisaj au luat parte Vasile 
Dinu, vicepreședinte al Comitetului 

- de Stat pentru cultură și Artă, re
prezentanți ai conducerii Uniunii Ar
tiștilor Plastici și ai Asociației oa
menilor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale (A.T.M.), funcționari 
superiori din C.S.C.A. și M.A.E., un 
numeros public.

Printre cei prezențl se aflau mem
brii delegației culturale din U.R.S.S., 
în frunte cu N. I. Mohov, adjunct al 
ministrului culturii al U.R.S.S., care 
ne vizitează țara cu prilejul „Zilelor 
culturii sovietice".

Erau, de asemenea, de față șefi 
ai unor misiuni diplomatice, membri 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Au rostit scurte cuvîntări ing. Silviu 
Comănescu, secretar general al Aso
ciației artiștilor fotografi din Româ
nia, și I. N. Selezniov, membru în 
Colegiul de redacție al revistei „So- 
vetskoe Foto"

Expoziția cuprinde peste 100 de lu
crări aparținind unui mare număr 
de artiști fotografi — reflectare fi
delă a vieții și activității oamenilor 
sovietici.

★
Delegația culturală sovietică, con

dusă de N. I. Mohov, adjunct al mi-

Ziariștilor
• „Madrigal", interesul față de expo

ziția de artă plastică românească și 
expoziția „Partidul Comunist Ro
mân, organizator al succeselor in Re
publica Socialistă România", precum 
și marele număr de intilniri cu com
pozitori, pictori, cu reprezentanți ai 
A.R.L.U.S. Cu același prilej, Minis
terul Culturii ' din Uniunea Sovietică 
a decernat diplome de onoare unor 
personalități cultural-artistice româ
nești pentru importanta lor contri
buție la dezvoltarea legăturilor cul
turale dintre țările noastre.

Vorbitorul s-a referit apoi la pre
gătirile care se fac în Uniunea So
vietică pentru aniversarea centena
rului nașterii lui Lenin. El a ară
tat, printre altele, că dramaturgii, 
pictorii, compozitorii sovietici lu
crează la crearea unor noi opere in
teresante, care să cinstească această 
măreață aniversare, că sub deviza 
„Arta și poporul" vor fi organizate 
multe festivaluri, la Moscova și Le
ningrad, în capitalele republicilor u- 
nionale, în orașele legate de viața și 
activitatea lui Lenin; în importante 
centre industriale, pe șantiere vor 
avea Ioc cu acest prilej numeroase 
manifestări. Mulțumind pentru pri
mirea călduroasă făcută delegației 
sovietice, pentru ajutorul acordat în 
organizarea manifestărilor din cadrul 
„Zilelor culturii sovietice", N. I. 
Mohov a urat noi succese oamenilor 
de artă și cultură din România, noi 
victorii poporului român în lupta lui 
pentru crearea unei societăți socia
liste multilateral dezvoltate.

Conducătorul delegației culturale 
sovietice, împreună cu artiștii po
porului Vitali Goriaev, grafician, 
Vladimir Vlasov, compozitor, și Ev
ghenia Soloviova, candidat in știin
țe, șef de serviciu în Ministerul Cul
turii al U.R.S.S., au răspuns între
bărilor puse de ziariști în legătură 
cu preocupările actuale ale artiști
lor plastici și muzicienilor sovietici, 
activitatea artiștilor amatori, pers
pectiva relațiilor culturale româno- 
sovietice.

*

nistrului culturii din U.R.S.S., care 
se află in țara noastră cu prilejul 
„Zilelor culturii sovietice", a făcut 
luni dimineața o vizită la Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, unde 
a fost primită de Pompiliu Macovei, 
președintele C.S.C.A.

La convorbire au luat parte mem
bri ai conducerii C.S.C.A.

Au participat, de asemenea,^A.V. .Ba
sov, ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Luni au sosit în Capitali scriitorii 

sovietici Eduard Topcian, secretar al 
Uniunii Scriitorilor din R.S.S. Ar
menia, și Serghei Orlov, care, in ca
drul înțelegerii de. colaborare dintre 
Uniunile Scriitorilor din România și 
U.R.S.S., vor face o vizită in țara 
noastră, cu prilejul „Zilelor culturii 
sovietice".

In aceeași zi, delegația scriitorilor 
sovietici a fost primită la sediul U- 
niunii Scriitorilor de Zaharia Stancu, 
președintele uniunii.

★
In cadrul „Zilelor culturii sovie

tice", luni după-amiază a avut loc 
la Uniunea Compozitorilor o audi
ție de muzică sovietică in prezența 
compozitorilor Vladimir Vlasov și 
Vasili Zagorski, membri ai delega
ției culturale sovietice care ne vizi
tează țara.

(Agerpres)

de caritate editorială
Cărțile mediocre vor fi 

acoperite, fără îndoială, de 
liniștea severă a timpului, 
dar, pînă atunci, de ce să 
lăsăm fără răspuns indife
rența cu care ne întîmpină 
în librării? Sînt multe? 
Sînt puține ? — iată între
bări la care nu ne propu
nem să dăm răspunsuri pe 
baza unei anchete statistice 
(așa ceva nici n-ar fi posi
bil). Cert este că ne întîl- 
nim adesea cu prezența lor 
materială, în drumul spre 
poezia și literatura adevă
rată.

Ar trebui să aducem, mai 
intîi, o laudă lirismului de 
profunzime și diversitate pe 
care poeții din toate gene
rațiile ni-1 oferă, căci nu
mai pe fondul acesta ma
jor, inspirația firavă sau 
lipsa de talent pur și sim
plu, insuficienta cultură 
poetică, stîrigăcia și plati
tudinea, sentimentalismul, 
retorica abstractă și filo- 
zofardă, mimetismele de 
tot felul sau, cu o formu
lă, poezia poetică, apar la 
suprafață ca untdelemnul 
pe. apă. în condițiile în ca
re Dan Laurențiu, Cezar 
Ivănescu sau Gheorghe 
Istrate debutează c.u uni
versuri lirice personale, 
cînd un George Alboiu 
vine cu viziunea „Cîmpiei 
Eterne", înseamnă că în
săși intrarea în competi
ția pentru laurii consacră
rii nu se mai poate face 
oricum. Uneori, însă, ade
vărul acesta este uitat, și 
așa se face că din volume
le apărute în ultima vreme 
la Editura pentru literatu
ră putem alege o recoltă 
destul de bogată de me
diocrități poetice și debu
turi premature.

Cine este Mihal Mun- 
teanu ? — s-a întrebat
o revistă literară. Poe
tul s-a lansat pe piață 
cu un volum cu tentă de 
modernitate, intitulat „Ce
rul în aripi". Autorul i-a 
citit cu atenție pe Rim
baud (amintit cu „Le 
bateau ivre"), pe Ion Bar
bu, pe Blaga — poeți care 
aduc în istoria universală 
sau națională a poeziei o 
revoluționare profundă a 
modului de a gîndi poetic 
și a mijloacelor de expre
sie. Dar ajunge numai 
Hi

atît ? Vădit influențat 
mai ales de poeziile pos
tume ale lui Blaga, Mihai 
Munteanu exaltă și el 
„circuitului vital", pre- 
lucrînd inabil motive, rit
muri, versuri ale marelui 
poet. Iată un exemplu : 
„Lansam baloane de să
pun / o, parașute miracu
loase ale zeului-copil...". Iar 
acolo unde se poate vorbi 
de oarecare originalitate, 
in sensul de sunet mai 
personal, notația este mai 
curînd seacă, poeziile fiind 
simple crochiuri, schițe 
surprinzînd impresii de 
suprafață, fugare.

versuri ceea ce încape mai 
bine în limbajul direct co
municativ. Dar, dacă totuși 
Virgil Pârvu adoptă a- 
ceastă modalitate de co
municare — și e drep
tul lui să o facă 1 — 
discutabilă este publicarea 
unui volum alcătuit în a- 
ceeași manieră, destinarea 
lui cunoașterii publice.

Același poet filozofează 
astfel într-o poezie intitu
lată pretențios „Existența 
tragică" : „(...) Dar pentru 
ce din drumul care suie / 
spre om și spre conștiința 
lui / Toate se-ntorc Ia pia
tra șuie ? / E veșnic col

MARGINALII LA CÎTEVA

VOLUME DE VERSURI

Un caz oarecum aparte 
îl constituie Virgil I’âr- 
vu, debutant și el cu 
„Buletin meteorologic". El 
este, să zicem, eseninian 
prin structură, dar atît de 
precare sînt căderile gîn- 
dirii sale poetice, îneît orice 
nuanțare devine inutilă. 
Alături de cîteva poezii mai 
reușite întîlnim un univers 
poetic desuet, sinceritatea 
frustă și apoetică a versu
lui avîndu-și explicația în 
faptul că autorul nu ține 
cu orice preț să . scrie poe
zie, ci numai să se expri
me. Astfel că datul psiho
logic și biografic nu este, 
transfigurat, și atunci dăm 
peste versuri cu desăvîr- 
șire pedestre, ca acestea 
din „Scrisoare de la țară" : 
„Și timpul trece, nu mă 
mai iubești / Statuie încă 
n-am în nici o piață... / 
Pe-aici ardeiu-i copt. Tu... 
lenevești ? // Eu tac și tai 
la vite sfeclă creață. // Te 
mai întreabă vre-un poet 
nimicuri / Dacă mai scriu 
poeme necitite ? / Să-i spui 
că trist, cu brațul fără 
stihuri / Sporesc direct 
producția de vite". Voit 
sau nu, comunicarea poeti
că ia o turnură umoristică.. 
Este o joacă de a spune în

'm'â

bul iar ideea nu-i... / / Pe 
zimbetu-țl răpus și răvă
șit / Se-așează ceața, pace 
Iui să-i deie... / Cînd vei 
începe, stins meteorit, / 
Urcușul de Ia colb pîn’ la 
ideie ?“ Considerate, în pre
tenția lor de intelectuali
tate, rămîne de văzut cîtă 
gravitate intră în afirma
țiile poetului, din moment 
ce altă dată „sînul preo
tesei gol" și aluzia vul
gară devin pretexte lirice 
adoptate cu aceeași lar
ghețe : „Șaptezeci de fete 
dorm pe spate / Cu surisul 
frînt pe jumătate / și vi
sează că, schimbat în 
zmeu, / Le fac somnul 
zvîrcolit și greu // Dar 
eu trec pe sub castani, do
mol. / Admir sînul preote
sei gol / Și oprindu-mă la 
geam, din mers / ÎI sărut 
în proximul meu vers. // Și 
să mă întind la toate / Aș 
fi, poate, mort pe jumăta
te..."

Cum de nu s-a decis Vir
gil Pârvu (sau editura !) 
să plivească mai serios 
producția sa poetică ? Ex
plicația este simplă și tre
buie căutată în faptul că 
apariția editorială nu s-ar 
mai fi produs, atît de re
pede.

Exigența sporită față de 
volumul de debut nu cons
tituie decît o față necesa
ră a lucrurilor. Căci pentru 
unii „debutanți", atît de e- 
vident, volumul cu care ne 
solicită atenția nu reprezin
tă altceva decît produsul 
unei „vîrste poetice" in
dividuale, după care este 
greu de presupus că va 
mai urma ceva. Și atunci 
ne întrebăm pe bună drep
tate : editura face acte da 
caritate literară ? Cînd ci
tim asemenea versuri, în 
volumul „Naștere" aparți- 
nînd lui Carmen Mihu- 
țescu, ar trebui să ne 
transpunem în vremea cu
noscutului dicton : .„Scrieți, 
băieți, numai scrieți !“, și 
nu știu dacă, totuși, le-am 
găsi vreo justificare : „Cît 
de trist ți-e sufletul frate, 
ce mic / / A și uitat în cuș
ca Iui veche, știrb și îmbă- 
trînit, / Cum se desghioacă, 
numai chemînd-o, clipa 
dintre milenii / Cum se 
răstoarnă, pe umerii tăi, 
porțile-nchise — ale vre
mii / Peste abisuri de spai
mă, de moarte, / Cum poți 
să smulgi din rugina a- 
dîncurilor — sîmburele vie
ții — în fapte !" Intenția 
este vastă, hugoliană am 
zice, dar versificarea în 
gol și căutarea de rime 
sînt atît de evidente, îneît 
numai o mentalitate ana
cronică le-ar putea accep
ta.

Poezia este considerată — 
gravă eroare 1 — ca ge
nul literar cel mai ușor 
abordabil. Aceasta și ex
plică de ce aluviunile adu
se la fundamentul ei sînt 
peste măsură de eterogene, 
iar circumscrierea inspirâ- 
ției la o temă sau alta de
vine de nepracticat. Cînd 
impulsul liric orișinar este 
absent șl platitudinile de 
tot felul, rimate sau tra
vestite în intenții străine 
artei, ne îndeamnă să le 
recunoaștem ca poezie, a- 
tunci critica literară tre
buie să intre în alertă și să 
desccsnspire lipsa de talent. 
Ceea ce trebuie, de altfel, 
să facă și editurile cu mai 
multă fermitate și discer- 
nămînt

Ion MADOȘA
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• Femeia îndărătnică : PATRIA —
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
e Baltagul : VICTORIA -
11 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 21.
• Beru și comisarul San 
nio : REPUBLICA — 9,15 ;
12.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, FESTI
VAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 10 ;
18,30 ; 21.
• Mai periculoase decît bărbații i 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI 
11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Mina cu briliante : FAVORIT —
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
o virldiana • CENTRAL
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
O Omul, orgoliul, vendetta î LU
MINA — 9,15—16,15 în continuare ;
18.30 ; 20,45.
0 Program pentru copil : DOINA
- 9 ; 10.
0 Moartea unui birocrat : DOINA
- 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Stelele din Eger : GIULEȘTI —
15.30 ; 19.
• Parisul vesel : TIMPURI NOI
- 9—16,15 în continuare.
• Castele pe nisip ; Talln ; Ugîlcl ; 
Săgeata cosmică ; Gigantul tnari-

a,45 i
Anto-
11,30 ;

« ;

9,30 ;

pat ; timpuri NOI 
continuare.
© Testamentul doctorului Ma
buse : FEROVIAR — 8,30 ; 11 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MODERN — 
9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, 
FLAMURA —i 9 ; 11,15 : 16 ; 18.15 ; 
20,30.

17—21 în

■EsnasauaB

0 Corabia nebunilor : EXCELSIOR
— 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 19,45, MELODIA
— 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30. 
GLORIA — 9 ; 12,30 ; 16,30 ; 20.
0 Lupii albi : GRIVIȚA — 9,SO- 
ll,45 în continuare ; 16 ; 18,15 ;
20,30, AURORA — 9,30 ; 11,30 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Noaptea generalilor : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE —
15.30 ; 19.
0 Familia noastră trăsnită : su

ZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Omul care valora miliarde î 
DACIA — 8,30—21 în continuare, 
COTROCENI — 15,30 ; 18.
0 Iconostas : COTROCENI — 20,30. 
0 Paria : BUCEGI - 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 , 18,15 ; 20,30, FLO-
REASCA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, ARTA - 9.30—15,30
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Tigrul : UNIREA - 15.30 ; 18. 
RAHOVA - 15,30 ; 18.
O Crimă în stil personal î RA
HOVA - 20,30.
0 Din
20.15.
©Un glonte pentru general : 
LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Atentatul de Ia Sarajevo : 
DRUMUL SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20. 
0 soarele vagabonzilor : PACEA 
— 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 Angelica și sultanul : VOLGA — 
9.30—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
POPULAR - 15,30 ; 18.
0 Roșii și albii : POPULAR — 
20,30.
0 Cînd voi fi mort și livid : VI
ITORUL — 15,30 ; 18 : 20,30.

plictiseală : UNIREA
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A asculta „pe viu" Filarmonica t 
din Leningrad este un adevărat pri
vilegiu : cunoscînd-o numai din re
marcabilele înregistrări pe disc și 
din emisiunile radiofonice, apreciezi 
perfecțiunea sa interpretativă, dar 
audiția directă este revelația artei 
însuflețite de simțire rafinată, cul
tură vastă și o tehnicitate uimitoare. 
Aseară, Ateneul Român a respirat 
atmosfera marilor sărbători artistice 
datorită lui Evghenii Mravinski și 
colectivului său. Pentru iubitorii mu
zicii din întreaga lume numele ma
relui dirijor sovietic este indisolubil 
legat de orchestra leningrădeană pe 
care a modelat-o după o concepție 
ale cărei caracteristici țin de reali
zarea acurateței stilistice a muzicii 
abordate, de comuniunea, de sensi
bilitatea și de ființa sonoră colectivă 
la care atîtea ansambluri rîvnesc. 
Nobila misiune a lui Mravinski a 
fost împlinită cu strălucire ; roadele 
muncii sale de cîteva decenii au în- 
cîntat auditorii din sala Ateneului 
și au oferit măsura seriozității și a 
înaltei discipline profesionale, a con
științei artistice și etice elevate. In
tre Mravinski și orchestră s-au sta
bilit afinități care înlesnesc trans
miterea, receptarea și realizarea in
dicațiilor celor mai fine, un suflu 
unic animă podiumul, auditoriul este 
învăluit de efluvii sonore pline de 
substanță, purtătoare de autentică 
poezie, de un bun gust pilduitor. A- 
ceste calități sînt rezultatul unei 
munci asidue, al unei colaborări în
delungate și susținute, al modelării 
amănunțite atît a detaliului cît și 
a arcului atît de vast al unei sim
fonii. Elocventă este orientarea lui 
Mravinski și a Filarmonicii din Le
ningrad și în ce privește repertoriul : 
pe lîngă marile capodopere ale litera
turii universale de ieri și de azi, pro
movarea la un nivel demn de invi
diat a creațiilor compozitorilor so
vietici, lansarea lor în circuitul ma
rilor valori (cazul tipic este al lui 
Dmitri Șostakovici, ale cărui lucrări 
au fost prezentate în primă audiție 
mondială de către Mravinski). Reper
toriul turneului din România (două 
concerte la București și unul la Cluj) 
este grăitor . muzică sovietică si 
rusă de mare densitate a conținutului 
și de măiestrie a formei, care ilus
trează una dintre cele mai fructuoase 
orientări ale muzicii contemporane 
cît și nivelul interpretativ al muzi
cienilor sovietici.

La pupitru, Evghenii Mravinski . ni 
s-a înfățișat auster, cu ținută nobilă, 
cu gestul expresiv și eficace, domi- 
nînd cu autoritate interioară și or- 
donind simțul colectiv al orchestrei

tntr-o trăire sonoră, în timp, rigu
roasă. Ceea ce și explică de ce inter
pretările sale sînt considerate ca 
puncte de referință, model de înțe
legere superioară și redare complexă 
a muzicii ruse și sovietice. Nu cum 
face ci ceea ce face este spectacu
los la Mravinski — încă o dovadă că 
un concert este rodul strădaniei în
delungate și minuțioase cu Un colec
tiv înzestrat și receptiv și nu doar al 
unei inspirații spontane. Orchestra 
răspunde precis oricărei sugestii, 
uneori imperceptibile pentru as
cultător, și cu o totală eficiență.' 
Acest ansamblu — unul dintre cele 
mai bune din lume, ceea ce ni 
s-a confirmat de la primele 
sunete — reprezintă un model de 
echilibru dintre virtuțiile individua
le (ar trebui relevat fiecare instru
ment în intervențiile solistice) 
și cele de sonoritate colecti
vă (atît pe grupe cît și în totalita
te). Ce să relevi mai întîi — tonul 
compact al ștreichului, fuziunea 
perfectă a lemnelor, rotunjimea a- 
lămurilor ? Acordajul fin și atacul 
moale ? Promptitudinea ritmică și 
maleabilitatea în tempo și nuanță ? 
Sonoritatea adecvată unei pagini 
nostalgice sau pasionale în Ceai
kovski sau cea de transparență și 
sprinteneală din Prokofiev ? Sînt 
tot atîtea note distinctive care en
tuziasmează și te transformă în- 
tr-un admirator statornic al Filar
monicii leningrădene și al marelui 
său șef de , orchestră. Simfonia a 
V-a de Ceaikovski a avut și rigoa
re nedezmințită, tempii fiind strînși 
și bine struniți, eliminînd orice ten
tă de sentimentalism care se mai 
strecoară în alte interpretări. Pro
kofiev — unul dintre acei compozi
tori contemporani pe care îndrăz
nesc să-1 asemuiesc lui Mozart da
torită vitalității, optimismului, clari
tății și fineții muzicii sale — prin 
cea de-a Vl-a Simfonie, ne-a fost 
redat la aceeași ridicată temperatură 
emoțională.

în fond, abia după concert gin- 
dul te poartă către analiza inter
pretativă ; în sală am stat toți cu 
răsuflarea oprită, antrenați de acest 
dirijor uluitor și de o orchestră ine
galabilă în lumea adevăratei și înal
tei muzici. Aplauzele și ovațiile care 
au încununat aceste magistrale in
terpretări, elogiile noastre nu vor 
răsplăti îndeajuns pe cei care ne-au 
oferit clipe de neuitat și pe care 
mîine îi vom întîlni din nou la A- 
teneu, întîlnind, de fapt, însăși Mu
zica.

(Urmare din pag. I)

facă un efort suplimentar, atît pen
tru însușirea noului procedeu tehno
logic (produs), cît și pentru even
tualele modificări ce trebuie adu
se instalațiilor. în prezent, absența 
unui sistem eficient de cointeresare 
face ca, adeseori, fenomenele de 
comoditate, neîncredere, dezinteres 
față de urgentarea aplicării unui re
zultat să nu poată fi depășite.

După cum a reieșit din discuțiile 
purtate în cadrul anchetei, ritmul 
mediu de dezvoltare a rețelei de cer
cetare uzinală, rezultatele importan
te pe care aceasta le obține, ca și 
noile sarcini complexe care apar 
fac necesare. în unele întreprinderi, 
anumite restructurări sau închegări 
de noi nuclee de cercetare. „Pune
rea bazelor unui laborator de cer
cetare în cadrul întreprinderii 
noastre — ne spune tovarășul Nico- 
lae Gaiță, inginer șef la „întreprin
derea optică română" din București 

i— a devenit o necesitate încă din 
'anul 1967. Și dacă, la început, nu
cleul restrîns creat a abordat doar 
parțial probleme de cercetare, acti
vitatea lui fiind legată mai mult de 
necesitățile serviciului de proiectare, 
pe .măsura închegării și dezvoltării 
sale s-au putut aborda și teme de 
mai largă cuprindere, cum sînt cele 

•referitoare la construirea unor uti
laje necesare procesului de fabrica
ție, punerea la punct a tehnologiei 
de fabricație a lentilelor de oche
lari, îmbunătățirea calității aparate
lor de microscopie etc".

Dar, așa cum menționa ing. șef 
N. Gaiță, la ora actuală nu există 
în țară un institut de cercetări în 
domeniul opticii și al mecanicii fine, 
căruia Directivele Congresului îi 
acordă o deosebită atenție ; proble
mele de concepție, de tehnologie a 
fabricației trebuie deci să fie rezol
vate de întreprindere prin mijloace 
proprii. „De aceea — a adăugat el — 
dezvoltarea în continuare a labora
torului nostru, astfel incit el să în
trunească specialiști cu înaltă califi
care și să fie utilat cu aparatura și 
materialele necesare, prezintă o im
portanță deosebită pentru în
treprinderea noastră, în etapa ac
tuală. în realizarea acestui dezi
derat întîmpinăm însă unele greu
tăți. Datorită faptului că specialiștii 
respectivi nu sînt încadrați pe pos
turi de cercetare — acestea neexis- 
tînd în schemă — nu se poate asi
gura în bune condiții nici promo
varea lor, o dată cu ridicarea nive-

lului rezultatelor și al calificării. Se 
simte, de asemenea, lipsa unor apara
turi, a unor laboratoare special ame
najate, precum și a unor materiale 
necesare experiențelor pe care le 
facem. A fost necesar, totodată, să se 
dezvolte în mod corespunzător și 
atelierele de prototipuri, pentru ca 
proiectele noi să fie aduse cît mai 
aproape de faza introducerii lor în 
fabricația de serie".

In alte unități industriale, cum 
este Complexul pentru materiale 
de construcții din Tirgu Jiu — cel 
mai mare și mai modern obiectiv de 
acest fel din țara noastră — situația 
este cu totul alta. Din discuțiile pur-

pentru 1968. Ar fi foarte util, deci, 
să avem un laborator sau serviciu 
de cercetare real. Acesta ar crea po
sibilitatea formării unui nucleu de 
ingineri și specialiști cu experiență, 
axat pe rezolvarea acelor probleme 
care nu pot fi abordate decit în u- 
zină, lîngă instalație".

Intr-un alt colț al țării, la Com
binatul siderurgic Hunedoara, dis
cuțiile au vizat în special problema 
responsabilității cercetătorului din u- 
zină.

„Se mai consideră, pe alocuri, că 
sarcinile cercetării uzinale revin la
boratoarelor de control al calității 
producției — a spus dr. ing. Ioan

rul trebuie să cunoască deopotrivă 
problemele științifice și tehnice pe 
care le ridică tehnologiile și insta
lațiile moderne din domeniul său de 
activitate. Iată de ce apreciem că 
este în interesul dezvoltării cercetă
rii aplicative uzinale să se intensi
fice procesul de perfecționare a ca
drelor prin diferite forme„ în țară 
și în străinătate. în scopul cunoaș
terii pe viu a celor mai noi reali
zări pe plan mondial, în fiecare do
meniu de activitate. Aceste forme 
trebuie să cuprindă, într-o măsură 
tot mai mare, cadrele care își des
fășoară activitatea nemijlocit în pro
ducție, fără a se limita, așa cum se
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tate cu ing. Dumitru Gheorghe, șe
ful serviciului tehnic-cercetare, a 
reieșit că există o gamă largă de 
probleme specifice acestei unități, 
care ar necesita efectuarea unor cer
cetări susținute pe plan local. Unele 
au fost rezolvate în cadrul serviciu
lui tehnic, care anul acesta și-a 
schimbat denumirea în serviciul 
tehnic-cercetare, in componența lui 
rămînînd, însă, aceiași 3 ingineri... 
Răsfoind dosarul problemelor solu
ționate de fostul serviciu tehnic, ne 
dăm seama că destule dintre ele ne
cesitau o indispensabilă muncă de 
cercetare științifică, la nivel uzinal, 
ca și sarcinile pe anul în curs, iz- 
vorîte din necesitatea grabnică a 
rentabilizării producției prin diver
sificarea acesteia, asimilarea de pro
duse noi, perfecționarea procedeelor 
tehnologice și a utilajelor. Or, schim
barea denumirii serviciului are mai 
mult rolul de a masca absența unui 
colectiv de cercetare cît de cît în
chegat. Este, de fapt, și părerea ing 
Dumitru Gheorghe, care ne-a de
clarat : „în prezent, la noi se depun 
eforturi mari pentru atingerea pa
rametrilor proiectați — ceea ce ne 
îndreptățește să credem că cerceta
rea științifică va continua să fie vi
tregită. Și totuși, planul de cerce
tare trimis fabricii pentru anul 1969 
este mult mai consistent decit cel

Ilca, șeful serviciului cercetări-cal- 
cul din combinat. Este o opinie gre
șită, care ignorează specificul muncii 
de cercetare. Specialistul din uzină 
desfășoară o activitate complexă de 
rezolvare a diferitelor aspecte con
crete, practice ale aplicării unor so
luții verificate mai întii in labora
tor". Că acest punct de ve
dere a călăuzit activitatea ser
viciului de cercetare-calcul o de
monstrează lista destul de bogată a 
realizărilor obținute pînă în pre
zent : finalizarea cercetărilor în 
scopul perfecționării tehnologiei de 
elaborare și laminare a oțelurilor 
destinate utilajului de foraj și fa
bricării țevilor rezistente la oxidare 
și coroziune; modificarea tehnolo
giei de suflare a argonului în oțelul 
din oală, in scopul creșterii nivelu
lui calitativ la oțelurile aliate ; in
troducerea metodelor statisticii ma
tematice în cercetarea fenomenelor 
metalurgice economice și de mecani
zare a operațiilor economice-finan- 
ciare etc.

„Chiar dacă ar fi să ne limităm la 
aplicarea în producție a rezultatelor 
unor cercetări elaborate în institu
tele centrale, a spus în continuare 
interlocutorul nostru, apar sarcini 
destul de dificile, legate nemijlocit 
de cunoașterea intimă a procesului 
fundamental, pentru care cercetăto-

mai obișnuiește încă, la cele din in
stitutele departamentale".

Ultimul nostru popas a fost la 
Fabrica de antibiotice din Iași, unde 
funcționează, de mai mulți ani, un 
serviciu de cercetare puternic, înca
drat cu zeci de specialiști și dotat cu 
o aparatură specializată modernă.

„Tematica cercetării cuprinde cî
teva direcții de bază, printre care 
îmbunătățirea tehnologiilor la pro
dusele în fabricație, creșterea ran
damentului instalațiilor, sporirea 
continuă a fertilității tulpinelor de 
microorganisme producătoare de 
antibiotice, elaborarea de tehnologii 
pentru asimilarea unor produse noi 
— ne spune, la început, ing. Alexan
dru Sauciuc, șeful serviciului de cer
cetări tehnologice. Astfel, pentru 
noile pavilioane date în funcțiune în 
cursul anului trecut, reprezentînd o 
investiție de cîteva sute de milioane 
de lei, în colaborare cu Filiala din 
Cluj a Institutului de cercetări chi- 
mico-farmaceutice, se fac eforturi 
pentru introducerea in fabricație a 
penicilinei de semisinteză, a me- 
ticilinei, oxacilinei, ampicilinei". 
Așa - cum reieșea din scriptele 
fabricii, valoric vorbind, ca ur
mare a introducerii în producție 
a rezultatelor cercetărilor efectuate 
în cursul anului 1968, se preconizea
ză o creștere ■ producției cu circa

47 de milioane de lei, respectiv, o e- 
conomie la prețul de cost de circa 
18 825 000 de lei.

Dar, după cum ni s-a relatat, șl 
aici există unele greutăți, generate 
in primul rînd de fluctuația mare 
de cadre, datorată lipsei unui regim 
legal corespunzător muncii de cer
cetare : specialiștii sînt încadrați ca 
ingineri tehnologi, ingineri princi
pali etc. „Această fluctuație — ne 
spune interlocutorul — ne afectează 
in mod deosebit, în țară nexis- 
tind o pepinieră de cadre care, 
pe lingă cunoștințele din domeniul 
microbiologiei, să fie la curent cu 
problemele de inginerie chimică — 
profil specific producției de antibio
tice. Drept urmare, nu există nici o 
secție corespunzătoare la vreun in
stitut de profil, așa că singura po
sibilitate de formare a specialiștilor 
o reprezintă școala producției, aici, 
in fabrică. Pentru înlăturarea aces
tui neajuns ar fi necesar, după pă
rerea mea, ca serviciul nostru să lu
creze oarecum în regim de unitate 
de cercetări independentă, ceea ce 
n-ar schimba cu nimic actuala formă 
de organizare, ci doar ar asigura a- 
pariția unor posturi de cercetători, 
serviciul în sine jrăminînd subordo
nat conducerii fabricii".

Discuțiile purtate în cadrul anche
tei de față au dovedit că unele nu
clee de cercetare uzinală se impun, 
de pe acum, ca adevărate centre 
active ale creației științifice, inclu- 
zind în programele lor, alături de 
sarcinile „la zi", și un număr tot mai 
mare de teme de cercetare propriu- 
zisă. în acelaș' timp se constată că, 
în ceea ce privește orientarea acti
vității acestor nuclee, dotarea, res
pectiv extinderea lor, în funcție de 
nevoile crescînde ale producției, co
operarea cu conducerea uzinelor 
respective sau cu alte unități știin
țifice, mai apar unele carenje care 
se cer grabnic remediate. Credem, 
de asemenea, că sesizări cum sînt 
cele privind nevoia creării unor noi 
laboratoare sau „legalizarea" activi
tății de cercetare uzinală se cuvine 
a fi mai operativ analizate și solu
ționate de către forurile de resort.' 

în felul acesta se va răspunde 
mai eficient sarcinii trasate incă de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. și în
tărite la Congresul al X-lea : ridica
rea nivelului activității de cercetare 
științifică din cadrul întreprinderi
lor, creșterea rolului laboratoarelor 
uzinale în rezolvarea cerințelor com
plexe și stringente pe care le im
pune modernizarea economiei națio
nale.
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Luni, 3 noiembrie, tovarășul 
Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului E- 
conomic, a primit delegația de ac
tiviști ai Partidului Socialist Unit 
din Germania, condusă de Heinz 
Wildenhein, adjunct al șefului 
secției planificare și finanțe a C.C. 
al P.S.U.G., care, la invitația C.C.

al P.C.R., se află tn vizită in țara 
noastră.

La primire a participat tovară
șul Roman Moldovan, vicepre
ședinte al Consiliului Economic.

A fost de față Ewald Moldt, am
basadorul Republicii Democrate 
Germane la București.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Ion Pățan, a primit luni 
dimineața pe membrii delegației 
„Centrosoiuz" din Moscova, con
dusă de N. Supotnitki, prim-vice- 
președinte al acestei organizații, 
care se află în țara noastră într-o 
vizită de schimb de experiență.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă cordială, a partici
pat Constantin Mateescu, președin
tele Uniunii Centrale a Cooperati
velor de Consum, precum și Boris

Iakovlev, consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

*
Prim vicepreședintele organiza

ției Centrosoiuz — Moscova, N. 
Supotnitki, care, la invitația Comi
tetului executiv al Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consum din 
România, a făcut o vizită de schimb 
de experiență în țara noastră, a 
părăsit luni Capitala.

(Agerpres)

Cronica
Luni dimineața a plecat la 

Stockholm Mihai Suder, ministrul 
industriei lemnului, care, la invi
tația ministrului suedez al agricul
turii, Ingemund Bengtsson, va face 
o vizită în Suedia.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți membri ai 
conducerii Ministerului Industriei 
Lemnului, precum și baron Cari 
Rappe, ambasadorul Suediei la 
București.

★
Duminică dimineața s-a înapo

iat de la Moscova delegația ro
mână, condusă de prof. Gheorghe 
Buzdugan, președintele Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
care a participat la ședința grupu
lui de lucru C.A.E.R. privind pro
blemele colaborării tehnico-științi- 
fice, la care au luat parte conducă
torii ministerelor și organelor cen
trale care coordonează activitatea 
de cercetare științifică în țările 
membre C.A.E.R.

La sosire, delegația a fost întîm- 
pinată de reprezentanți ai condu
cerii C.N.C.S., precum și de mem
bri ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

*
Luni seara a părăsit definitiv 

țara noastră Hoang Tu, ambasa
dorul Republicii Democrate Viet
nam în Republica Socialistă Ro
mânia.

•Ar
între 23 octombrie și 3 noiembrie 

ne-a vizitat țara, la invitația 
I.R.R.C.S., Juho Tenhiala, vicepre
ședinte al Asociației de prietenie

Finlanda—România, deputat tn 
Parlamentul finlandez.

Oaspetele a avut întrevederi la 
I.R.R.C.S., Ministerul învățămintu- 
lui, Ministerul Muncii și a vizitat 
obiective social-culturale din 
București și din țară.

De asemenea, a fost primit la 
Marea Adunare Națională de către 
tovarășul Gheorghe Vasilichi, pre
ședintele Comisiei M.A.N. pentru 
sănătate, muncă și asigurări so
ciale.

★

O delegație a Ministerului Ener
giei Electrice, condusă de Adrian 
Georgescu, adjunct al ministrului, 
președintele părții române a Comi
siei mixte romăno-iugoslave pen
tru Porțile de Fier, a plecat Ia Bel
grad pentru a lua parte la lucră
rile celei de-a Xl-a sesiuni a Co
misiei mixte.

*

Luni dimineața, membrii delega
ției Camerei de Comerț din Lon
dra, condusă de lordul Liemerick, 
membru al Consiliului de condu
cere al Camerei, care fac o vizită 
în țara noastră, au avut o între
vedere cu Victor Ionescu, președin
tele Camerei de Comerț.

La întrevedere au participat 
funcționari superiori din Ministe
rul Comerțului Exterior, precum 
și membri ai Ambasadei Marii Bri
tanii la București.

în cinstea oaspeților, Victor Io
nescu a oferit un dejun în saloa
nele hotelului „Athenee Palace".

Seara, ambasadorul Marii Brita
nii la București. Denis Seward 
Laskey, a oferit un cocteil.

SOSIREA ÎN CAPITALĂ

A UNEI DELEGAȚII A ASOCIAȚIEI 

DE PRIETENIE SOVIETO-ROMĂNE
La invitația Consiliului General 

A.R.L.U.S., luni dimineața a sosit 
în Capitală o delegație a Asociației 
de prietenie sovieto-române, con
dusă de A. M. Jdanov, adjunct al 
ministrului petrolului al U.R.S.S., 
pentru a participa la manifestările 
organizate în țara noastră cu pri
lejul aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie,

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de 
Gheorghe Papacostea, adjunct al 
ministrului petrolului, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
membru al Consiliului General

A.R.L.U.S., de activiști al asocia
ției.

Erau de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei,

în aceeași zi, delegația a fă
cut o vizită la Consiliul General 
A.R.L.U.S., unde a fost primită de 
Mihail Roșianu, președintele Con
siliului General al asociației. A fost 
de față ambasadorul Uniunii So
vietice Ia București.

în cursul după-amlezii au fost 
vizitate cartiere noi de locuințe din 
Capitală.

Adunarea festivă de la Uzinele 

„Republica" consacrată aniversării 

Marii Revoluții Socialiste 

din Octombrie
în cadrul manifestărilor prile

juite de cea de-a 52-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, luni după-amiază a avut 
loc la clubul uzinelor „Republica" 
din Capitală o adunare festivă, la 
care au participat cadre de condu
cere ale întreprinderii, un mare 
număr de muncitori, ingineri și 
funcționari, precum și reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.

în cuvîntul său, ing. Nicolae 
Matei, directorul tehnic al uzinei, 
a subliniat importanța istorică a 
marelui eveniment din octombrie 
1917, puternica înrîurire pe care 
acesta a avut-o asupra societății 
contemporane, solidaritatea clasei 
muncitoare din țara noastră și con
tribuția adusă de ea Ia apărarea 
cuceririlor primei revoluții socia
liste. Vorbitorul a relevat Impor
tanța pe care o prezintă prietenia 
și colaborarea multilaterală ro- 
mâno-sovietică, colaborarea bazată 
pe comunitatea orînduirii sociale 
a ideologiei marxist-leniniste și a 
țelurilor construirii socialismului, 
activitatea desfășurată de partidul 
nostru pentru întărirea unității

țărilor socialiste, a partidelor co
muniste și muncitorești, lărgirea 
relațiilor cu toate popoarele, indi
ferent de orînduirea lor social-po- 
litică, în scopul asigurării securită
ții europene și păcii în lume.

A luat apoi cuvîntul I. S. Ilin, 
ministru consilier al Ambasadei U- 
niunii Sovietice, care a relevat mă
rețele realizări obținute de popoa
rele Uniunii Sovietice în cei 52 de 
ani care au trecut de la Marea 
Revoluție din Octombrie în dome
niul dezvoltării economiei, științei, 
culturii, al ridicării nivelului de 
trai. Vorbitorul și-a exprimat sa
tisfacția pentru dezvoltarea și în
tărirea continuă a prieteniei și re
lațiilor de colaborare dintre popoa
rele sovietice și poporul român. In 
continuare, el a subliniat principiile 
politicii externe a partidului și sta
tului sovietic de întărire și dezvol
tare a relațiilor de prietenie și co
laborare cu țările socialiste, cu po
poarele din întreaga lume, în ve
derea promovării ideilor nobile ale 
păcii.

în încheierea adunării a fost 
prezentat un film artistic sovietic. 

(Agerpres)

teatre

• Opera Română : Faust — 19,30
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Heldelber- 
gul de altădată — 20 ; (sala Stu
dio) : Travesti — 20.
• Teatrul de comedie : Nlcnlc 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra- (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Meteorul — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Photo Fin
ish. - 20.
© Teatrul „C. 1. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Vijelie în crengile de sas
safras — 19,30 ; (sala Studio) 
Enigmatica doamnă „M" — 20.
• Teatrul Giuleștl : Cursa de 
șoareci — 19.30.
e Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus ! — 9,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Elefănțelul cu
rios — 17 ; (sala din str. Acade
miei) : Căluțul cocoșat — 17.
• Teatrul „Victor Ion Popa" din 
Bîrlad (în sala Teatrului Mic) : 
Tichia cu clopoțel — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasileseu" : Manevrele — 
19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nașe" (sala Savoy) : Birlic — 19,30; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Femei, femei, femei — 19.30.
• Teatrul de estradă „Fantasio" 
din Constanța (în sala Ansamblu
lui artistic al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România) 
Săracu’ Gică - 19,30.
• Circul de stat: Ritmurile are
nei — 19.30.

La 9 noiembrie a.c. Liceul nr. 
1 din Giurgiu („Ion Maiorescu") 
își sărbătorește centenarul 
tii elevi și profesori car^gHK 
să ia parte la manifestară®^ 
sacrate acestui evenimeW sînt 
rugați să-și anunțe din timp par
ticiparea

Secretarul federal
pentru comerț exterior
ai R. S. F. Iugoslavia al Italiei

viața internațională

Consfătuirea cadrelor de conducere 
ale armatelor statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia
PRAGA 3 (Agerpres). — Potrivit 

planului Comandamentului Forțelor 
Armate Unite, intre 30 octombrie și 
3 noiembrie a avut loc la Praga o 
consfătuire a cadrelor de conducere 
ale armatelor statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

La consfătuire, care s-a desfășu
rat sub conducerea comandantului 
suprem al Forțelor Armate Unite, 
mareșalul Uniunii Sovietice. Ivan 
Iakubovskl, au participat delegații 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Polonia, România, Unga
ria și U.R.S.S. Din România a luat 
parte general-colonel Sterian Țîrcă. 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate.

Consfătuirea a făcut bilanțul stă
rii pregătirii de luptă, pregătirii o-

perative și instruirii Forțelor Arma
te Unite în acest an. Au fost, de 
asemenea, discutate sarcinile pentru 
anul viitor. Participanții la consfă
tuire au vizitat unități militare, au 
participat Ia aplicații ale trupelor 
Armatei Populare Cehoslovace. In 
cadrul consfătuirii a fost realizată 
unitatea de vederi în ce privește 
perfecționarea în continuare a pre
gătirii Forțelor Armate Unite.

Consfătuirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și înțele
gere reciprocă.

Participanții la consfătuire au 
fost primiți de Gustav Husak, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia, președintele Consiliului A- 
părării Statului al R.S. Cehoslovace.

*

*
*

*
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18,00 — Lumea copiilor © Broasca 
săltăreață din ținutul Ca- 
lavaros. Ecranizare după 
Mark Twain. Interpretea
ză Brtndușa Zaița-SIlves- 
tru • ..Noaptea surprize
lor" - film de desene ani

18.30 — Liceenii. Dialog între elevi 
reprezentanți ai unor 

licee din Capitală șl al liceului „Eftlmle MurgU" din Timișoara 
despre colegialitate și prietenie.

19.00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Ancheta economică.
19.50 — Seară de teatru. „Regina de Navara" de Eugăne Scribe. Inter

pretează un colectiv al Teatrului Național „I. L. Caraglale". Dis
tribuția Gh Cozorlci, Lazăr Vrabie, Victor Moldovan, George 
Paul Avram, Ion Henter, Valeria Gaglalov, Adela Mărculescu 
Ileana Iordache. Regia : Victor Moldovan.

21.50 — Reflector Telefotleton — anchetă privind recoltarea șl aprovizio
narea cu fructe,

22,00 — Teleglob — Cambodgla.
22,25 — Telejurnalul de noapte.
22.45 — închiderea emisiunii.

*
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a sosii in Capitală

UN NOU INSTRUMENT DE ECONOMISIRE :

Libretul de economii 
pentru turism

Lărgind avantajele pe care le 
acordă depunătorilor, începînd cu 
prima zi a acestei luni, Casa de 
Economii și Consemnațiuni a in
trodus un nou instrument de e- 
conomisire — libretul de econo
mii pentru turism.

Pentru sumele depuse pe noul 
libret, depunătorii beneficiază de 
dobînzi și de cîștiguri în excursii 
tn străinătate.

La excursiile organizate prin 
O.N.T., cîștigătorii beneficiază de 
prioritate și pot solicita să li se 
rezerve două locuri în cadrul ex
cursiei la care au dreptul, supor- 
tînd costul celui de-al doilea loc. 
în cazul călătoriilor individuale, 
cîștigătorii primesc la cerere o 
parte din valoarea cîștigului 
(3000 lei), în valuta țării în care 
se deplasează.

Titularul libretului de economii 
pentru turism, ieșit cîștigător, 
poate ceda excursia cîștigată so
țului (soției) sau unuia dintre co
piii săi minori, iar în cazul în 
care titularul libretului este mi
nor, de excursie pot beneficia și 
părinții săi.

Libretele de economii pentru 
turism se emit de toate unitățile 
C.E.C. proprii din țară pentru o 
depunere inițială de minimum 
100 de lei.

La tragerile la sorți trimestriale 
participă libretele care au în tot 
cursul trimestrului pentru care se 
efectuează tragerea la sorți un 
sold de minimum 3 000 de lei, 
provenit din depuneri anterioare 
trimestrului pentru care se efec
tuează tragerea. Tragerile la sorți 
trimestriale au loc în cursul tri
mestrului următor celui pentru 
care se efectuează tragerea.

în mod excepțional, la prima 
tragere la sorți a noului libret 
(pentru trimestrul IV a.c.) vor 
paiticipa libretele care vor fi e- 
mise pînă la data de 22 noiembrie 
a.c inclusiv.

Pentru a participa la această 
tragere titularii de librete tre
buie să depună pînă la data de 
22 XI a.c. suma de minimum 
3 000 de lei, pe care trebuie să o 
păstreze pe libret pînă la 31 XII 
a. c. inclusiv.

La invitația ministrului comer
țului exterior al Republicii Socia
liste România, luni dimineața a so
sit în Capitală secretarul federal 
pentru comerț exterior al R.S.F. Iu
goslavia, Muhamed Hacici. Oaspe
tele este însoțit de Teodosije Gli- 
sici, adjunct al secretarului fede
ral pentru comerț exterior.

La sosire, îh Gara de Nord, au 
fost prezenți ministrul Cornel Bur
tică, Nicolae Nicolae, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
funcționari superiori din acest mi
nister.

Au fost de față Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

în timpul vizitei în țara noastră 
ministrul iugoslav va avea între
vederi cu personalități ale vieții 
noastre economice și va semna pro
tocolul privind schimbul de măr
furi dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia pe anul 1970.

★

Ministrul Cornel Burtică a oferit 
în cinstea omologului său iugoslav 
un dejun în saloanele hotelului 
„Athenee Palace".

★

în cursul după-amlezii. la Mi
nisterul Comerțului Exterior a avut 
loc o întrevedere între cei doi mi
niștri și adjuncții lor, la care a luat 
parte și ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia.

Luni la amiază a sosit în Ca
pitală, la invitația ministrului co
merțului exterior 
Socialiste România, ministru] 
merțului exterior al Italiei, 
cardo Misasi, care va face o vizită 
in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, oaspetele a fost întîmpinat de 
ministrul Cornel Burtică, Victor 
Ionescu, președintele Camerei de 
Comerț, și alte persoane oficiale.

Au fost de față Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, 
și membri ai ambasadei.

Ministrul Italian va avea între
vederi cu personalități ale vieții 
economice și 
comercial de 
România și 
1970—1974 și

1 schimbul de 
două țări pe anul 1970.

ir
In după-amiaza aceleiași 

oaspetele a avut o întrevedere la 
Ministerul Comerțului Exterior cu 
ministrul român, în prezența unor 
membri ai conducerii ministerului 
și a ambasadorului Italiei. După 
aceea, Riccardo Misasi a vizitat noi 
cartiere ale Capitalei și a luat 
parte la dineul oferit de ministrul 
Cornel Burtică.

al Republicii 
co- 

Ric-

va semna Acordul 
lungă durată între 
Italia pe perioada 
Protocolul privind 
mărfuri între cele

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
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EXTRAGEREA I : Categoria I : 
1 variantă a 100 000 lei ț Categoria a 
Ii-a: 119 a 1 037 lei | Categoria a 
IlI-a : 3 319,5 a 34 lei.

EXTRAGEREA A 11-a: Categoria

44 DIN 29 OCTOMBRIE 1969

A : 4,5 variante a 20 974 lei | Catego
ria B : 177 a 533 lei i Categoria C : 
3 284 a 29 lei

Premiu) de 100 000 lei a fost obți
nut de TEODOR BULZAN din Arad,

ti numai cîteva care m| se par ilus
trative Mai intîi, eficiența dezbate
rii depinde în mod hotărîtor de com
petența celor care participă la ea, 
ceea ce înseamnă că. atunci cînd 
dezbaterea este oarecum de specia
litate. o deosebită grijă trebuie avută 
pentru pre eperea, în problema dis
cutată a celor chemați să discute 
Orcît de banală ar părea această 
afirmație, ea trebuie făcută și repe
tată pînă cînd adevărul pe care-1 
exprimă nu va mai fi ignorat nici 
în acest domeniu Să nu amintim 
decît că acnțn cîteva luni, cu ocazia 
dezbaterilor în vederea reducerii nu
mărului specialităților în învățămin- 
tul superior tehnic - operație cu to
tul rațională și devenită absolut ne
cesară în urma exagerărilor în di
recția specializărilor foarte înguste 
- nesocotirea competenței a dus la 
măsuri inadecvate (pentru a utiliza 
un aufemism) ca de exemplu, la con
topirea unor specialități indiscutabil 
majore, corespunzînd fiecare pe plan 
internațional unor organizații de spe
cialitate uriașe, și la stabilirea unei 
denumiri cu totul improprii „specia
lității". hibride astfel rezultate (geo
logie tehnică + prospecțiuni geofizice

— geologie Inginerească) Nu mal pu
țin hotărîtor depinde rezultatul dez
baterii și de stilul desfășurării ei, 
de abordarea directă principială, cri
tică și obiectivă a problemelor ca- 
re-i constituie obiectul, fără ocoluri 
extrinsece Trebuie tocmai de aceea 
să ținem seama că în acest context se 
potrivește poate mai bine decît 
oriunde remarca secretarului gene
ral a! partidului, care avertiza asu
pra practicii uncra de a-și face au
tocritică ca după aceea să continue 
să acționeze ca înainte

Totodată, cred că este necesar ca 
discuțiile să se ducă în spirit de în
țelegere reciprocă a punctelor de 
vedere, cu dorința de a găsi soluția 
optimă fără respingerea de plano a 
unei idei. Spun acestea deoarece, u- 
neorl, in domeniul invățămîntului 
dezbaterile lasă impresia unei com
plete impermeabilități a unora dintre 
participant! față de argumentele ce
lorlalți în asemenea cazuri s-ar 
părea că concluzia pesimistă a lui 
Lucian Blaga. potrivit căreia „Un 
adevărat dialog între doi oameni este 
în fond cu neputință. Orice dialog 
se reduce la două monologuri alter
nante.. “ ar fi valabilă și pentru .,po
liloghii" care este în fond o dezba
tere. Se înțelege fără prea mare 
greutate că o autentică dezbatere,

SBINTE MI HI> >

'MOSCOVA 3 (Agerpres). - La 
Moscova a avut loc între 29 și 31 
octombrie ședința Grupei de lucru 
privind problemele colaborării teh- 
nico-științifice între țările membre 
ale C.A.E.R., creată de Comitetul 
Executiv al C.A.E.R La ședință au 
participat delegațiile R. P. Bulgaria 
R. S. Cehoslovace. R. D. Germane. 
R P Mongole, R. P Polone, Repu
blicii Socialiste România, R P Un
gare și U.R.S.S Delegația României 
a fost condusă de G Buzdugan, pre
ședintele Consiliului național al cer
cetării științifice.

Concomitent a avut loc și cea de-a 
17-a ședință a Comisiei Permanente 
C.A.E.R pentru coordonarea cerce
tărilor științifice și tehnice, la care 
au participat delegațiile R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovace, R. D. Ger
mane, R. P. Polone. Republicii So
cialiste România, R P. Ungare. 
U.R.S.S., precum și a R.S.F. Iu
goslavia

Ședințele organismelor C.A.E.R 
menționate ău examinat unele proble
me ce decurg pentru ele din hotărîri- 
le celei de-a 23-a sesiuni (speciale) a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. din aprilie 1969. La ședința

Comisiei s-a examinat, de asemenea, 
problema proiectului unui sistem 1 
unic de indicatori comparabili ai 
volumului și structurii activității de 
cercetare științifică, a întocmirii 
programului de coordonare a cerce
tărilor științifice și tehnice ce pre
zintă interes reciproc pe perioada 
1971—1975.

★
între 28 și 30 octQmbrie la Mos

cova a avut loc, de asemenea, șe
dința Comisiei Permanente C.A.E.R. 
pentru utilizarea energiei ato
mice în scopuri pașnice, la care au 
participat delegații din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D.G., Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S. 
Comisia a elaborat proiectul 
programului complex de adîncire 
și perfecționare a colaborării în 
domeniul științei și tehnicii reac
toarelor și energeticii atomice, 
proceselor și instalațiilor de ra
diații, construcției de utilaj nu
clear, izotopilor și compușilor 
marcați.

-no ișițăijOiA. «•
(Urmare din pag. I) cu forța, de a respecta integritatea tenie între toate statele continen- 

teritorială și independența politică a '
tuturor statelor continentului, de a 
folosi exclusiv metode pașnice, calea 
tratativelor pentru soluționarea pro
blemelor litigioase ar reprezenta un 
pas deosebit de important în direcția 
creării unu, climat în care liecare 
stat european să aibă posibilitatea 
de a-și consacra energiile muncii 
pașnice, la adăpost de pericolul agre
siunii, de amenințări și presiuni po
litice, economice, militare și de altă 
natură

Desigur, securitatea europeană nu 
poate fi decît rezultanta unui pțoces 
evolutiv, a unui lanț de măsuri și 
de angajamente, a căror finalitate 
este împiedicarea oricărei agresiuni 
împotriva unui stat sau a unnj grup 
de state europene. în acest sens, re
nunțarea la forță ar constitui un 
prim angajament solemn din partea 
statelor, angajament a cărui asuma
re ar acționa ca o importantă frînă 
morală împotriva intențiilor sau pla
nurilor agresive Nu se poate spune, 
desigur, că numai prin aceasta s-ar 
elimina posibilitatea de agresiune; 
dar, incontestabil, un asemenea an
gajament ar contribui considerabil 
la înlăturarea suspiciunilor, la în
grădirea cîmpului de acțiune al for
țelor reacționare care mai mizează 
pe forță în speranța de a-și impu
ne dictatul, ar duce la dezvoltarea 
procesului de destindere — obiectiv 
pentru care țările socialiste s-au 
pronunțat sistematic.

Există, firește, o strînsă interde
pendență între această problemă și 
celălalt punct propus a fi înscris pe 
ordinea de zi — lărgirea relațiilor 
comerciale, economice și tehnico-ști- 
ințifice, pe baza egalității, în scopul 
dezvoltării colaborării politice între 
statele europene; în condițiile exis
tenței unui angajament de nefolosire 
a forței s-ar fertiliza terenul pentru 
normalizarea și dezvoltarea legături
lor economice multilaterale, ceea ce, 
la rîndul său, ar favoriza încrederea 
și cooperarea. Ambele măsuri ar con
tribui la crearea premiselor pentru 
soluționarea ulterioară, treptată, pas 
cu pas, și a altor probleme care-și 
așteaptă rezolvarea, cum sînt proble
mele privind reducerea cursei înar
mărilor și alte măsuri de dezarmare, 
lichidarea bazelor militare pe teri
toriile altor state și retragerea tru
pelor străine în granițele naționale, 
desființarea concomitentă a grupări
lor militare etc. — măsuri care, toate, 
converg spre obiectivul făuririi unei 
securități trainice în Europa Și. date 
fiind rolul și ponderea Europei în 
ansamblu) relațiilor internaționale, 
orice pas înspre eliminarea poli
ticii de forță și întărirea păcii în 
Europă ar avea consecințe pozitive 
asupra vieții politice mondiale, re- 
ducînd considerabil posibilitățile de 
manevră ale cercurilor imperialiste, 
atacurile lor împotriva independen
ței și suveranității popoarelor de 
pretutindeni

Tocmai în lumina tuturor acestor 
considerente România a susținut și 
susține cu consecvență principiul a- 
bolirii forței în relațiile internațio
nale, a afirmat de mult timp și cu 
toată consecvența că aceasta este o 
necesitate obiectivă și un comanda
ment imperids pe calea asigurării 
securității europene. „în lumea de 
astăzi — arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu - devine tot mai necesar 
să se pună capăt pentru totdeauna 
folosirii forței în relațiile dintre 
state, să se asigure soluționarea tu
turor litigiilor și diferendelor pe ca
lea tratativelor, a discuțiilor pașnice, 
constructive" Precizînd cu limpe
zime poziția României, președintele 
~ ............... ’ a, subliniat

România este 
realizarea u-

tului, în excluderea sub orice for
mă a folosirii forței în relațiile 
interstatale... Guvernul român va 
continua să militeze pentru dezvol
tarea relațiilor de colaborare multi
laterală cu toate statele europene, 
pentru întărirea respectului și încre
derii reciproce între popoare, fiind 
convins că 
se înfăptui 
continentul 
cu aceste 
a acționat
relor de încordare, a pericolului de 
război pe continentul nostru și în 
întreaga lume, a preconizat soluțio
narea diferendelor pe calea negocie
rilor pașnice, a făcut propuneri con
crete pentru înlăturarea din viața 
internațională a practicilor politicii 
de forță și amenințării cu forța, 
pentru respectarea necondiționată a 
dreptului sacru al popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta

Cu participarea țării noastre au 
fost adoptate importante documen
te internaționale care înscriu prin
cipiul abolirii forței ca modalitate 
esențială de făurire a securității 
europene . „Crearea unui cadru 
trainic pentru pace și securitate in 
Europa — se spune în Declarația de 
la București din iulie 1966 - pre
supune că rolațiile dintre state, por
nind de la renunțarea la amenin
țarea cu forța sau folosirea forței, 
de la necesitatea de a rezolva liti
giile internaționale numai prin mij
loace pașnice, trebuie să fie înte
meiate pe principiile ' suveranității 
și independenței naționale, egalită
ții in drepturi și neamestecului în 
treburile interne, pe respectul inte
grității lor teritoriale". Iar în Apelul 
de la Budapesta, din martie 1969, 
luîndu-se în considerație obstacolele 
existente în situația din Europa, 
se afirmă : „Oricît de dificile ar fi 
problemele rămase în suspensie, so
luționarea lor trebuie să se reali
zeze prin mijloace pașnice, pe calea 
tratativelor, iar nu pe calea folosirii 
forței sau a amenințărilor cu folo
sirea forței".

în această perspectivă apreciază 
opinia publică din țara noastră juste
țea și oportunitatea propunerii de în
scriere pe ordinea de zi a conferinței 
europene a problemei abolirii forței 
în relațiile dintre statele europene. Ea 
își exprimă convingerea că acest lu
cru este nu numai necesar, dar și po
sibil, cu atît mai mult cu cit pe plan 
■bilateral discuția în această proble
mă este mai de mult angajată, există

Incorda- 
de in-

de 
__ uermanentă

care atrage după sine 
grave riscuri pentru pacea mondia
lă. Reprezintă de aceea o importantă 
cucerire a epocii noastre — obținută 
prin lupta adepților păcii șl progre
sului, în primul rind a țârilor socia
liste, împotriva promotorilor agre
siunii și ai politicii de torță — in
terzicerea de către dreptul interna
țional contemporan a folosirii for
ței d? către state, unele împotriva 
altora Carta Națiunilor Unite con
sacră acest principiu, afirmînd în 
art. 2 al. 4 că : „membrii organiza
ției se vor abține, in relațiile lor in
ternaționale, de a recurge la amenin
țarea cu forța sau la folosirea ei, 
fie împotriva integrității teritoriale 
sau independenței politice a orică
rui stat, fie în orice alt fel incom
patibil cu scopurile Națiunilor Unite". 
Acest principiu și-a găsit dezvolta
re și concretizare tntr-o serie în
treagă de rezoluții și declarații ale 
O.N.U., precum șt în importante do
cumente internaționale.

O însemnătate deosebită ar avea 
consacrarea principiului abolirii for
ței in relațiile dintre statele euro
pene. Este doar bine cunoscut că 
tocmai în Europa au izbucnit cele 
două războaie mondiale și că, deși 
de la încheierea celui de-al doilea 
război mondial a trecut aproape 
un sfert de veac, 
importante probleme litigioase au 
rămas nerezolvate, c 
tinentui nostru s-au
mari forțe armate și cantități de ar
mament. ceea ce provoacă îngrijo
rarea legitimă a popoarelor. în a- 
ceste condiții, botărirea statelor 
participante la conferința general-e- 
uropeană — consemnată într-o de
clarație sau intr-o altă formă asu
pra cărora părțile ar conveni — de 
a renunța la forță sau la amenințarea

ței constituie un factor 
re, o sursă 
secu ritate.

există posibilitatea de a 
securitatea și pacea pe 

nostru". In concordanță 
principii, țara noastră 

pentru lichidarea foca-

o serie de

:ă pe pon- 
concentrat

destinată să ducă la rezultate pozi
tive, trebuie să evite așa ceva.

In fine, etapa de modificare a pro
iectului initial pe baza propunerilor 
ce se desprind din dezbatere com
portă o delicată operație de triere 
criti-’â a acestora Problema nu este 
deloc nouă Ea a fost discutată, de 
exemplu, de Socrate, care in dialogul 
cu Criton, îi pune acestuia întreba
rea ■ Nu ți se pare întemeiată afirma
ția care susține că trebuie să ții so
coteală de unele păreri și de altele 
nu 7 Dar ntt-i așa că păreri bune 
sînt ale celor cuminți, tar cele rele 
ale celor nesocotiți 7" Problema cru
cială a selecționării părerilor expri
mate în cadrul dezbaterilor. în vede
rea amendării proiectului supus dis
cuției. este astfel discriminarea în
tre „păreri bune" și „păreri rele" 
Rezolvarea ei este de resortul celor 
cărora le revine rolul de arbitri, rol 
de imensă răspundere

Este sigur că problemele ridicării 
eficienței dezbaterilor în domeniul 
învățămîntului superior sînt mai nu
meroase și mai complexe decît poate 
arăta un articol de dimensiunile ce
lui de față Ele se cer amplu și te
meinic studiate pentru că se includ 
organic în coordonatelt majore 
ale perfecționării și modernizării șco
lii noastre.

Consiliului de Stat
„Ca țară europeană 
vital interesată în
nor relații de colaborare și prie-

propuneri concrete pentru acorduri 
bilaterale în acest sens și cu cît se 
manifestă un consens larg asupra 
necesității abordării și soluționării ei.

Firește, in această problemă, ca și 
tn celelalte probleme care priveso 
organizarea, convocarea și desfășu
rarea conferinței general-europene, 
România se situează pe poziția că 
răspunderea pentru soluționarea lor, 
pentru înfăptuirea securității euro
pene revine tuturor statelor conti
nentului și că de aceea sînt necesa
re participarea activă, efortul și con
tribuția constructivă ale fiecărui stat 
european, indifeent de mărimea sau 
de ponderea lui economică sau mi
litară. Țara noastră se pronunță pen
tru cea mai largă dezbatere în aceas
tă privință, atît pe plan bilateral, cît 
și multilateral și. potrivit cu practica 
ei tradițională va dezvolta și de aici 
înainte contactele și schimburile ds 
păreri, va manifesta deplină recepti
vitate față de sugestiile și părerile ce 
se exprimă și care tind la înlătura
rea dificultăților care mai persistă, 
la convocarea conferinței general- 
europene în prima jumătate a anu
lui 1970. astfel ca ea să dea roadele 
scontate de popoare pentru cauza 
destinderii, păcii și colaborării inter
naționale pe continentul european și 
în întreaga lume.

un consens larg asupra
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viața internațională
continentului

Majoritatea statelor
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redactional al revistei

aprobă ideea
conferinței europene

• LARG ECOU AL DECLARAȚIEI CONSFĂTUIRII DE LA 
FRAGA A MINIȘTRILOR DE EXTERNE DIN STATELE PARTI

CIPANTE LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Vii
torul în Europa aparține forțelor ș-au pronunțat într-o formă sau 
păcii și prieteniei dintre popoare, 
subliniază într-un comentariu con
sacrat Declarației de la Praga zia- între guvernele mai multor țări eu- 
rul „Izvestia". Hotărîrile adoptate , 
în cadrul consfătuirii de la Praga, 
relevă ziarul, constituie o nouă do
vadă concretă că țările socialiste 
sînt hotărîte să apere viața pașnică 
a popoarelor. In prezent, majorita
tea guvernelor-din Europa sprijină 
ideea- convocării unei conferințe 
europene, ceea ce constituie o do
vadă a actualității inițiativei țări
lor socialiste europene.

★

BELGRAD 3 (Agerpres).— „Eu
ropa trebuie să acționeze cu mai 
mult curaj și mai rapid pentru 
realizarea păcii ei, iar orice tergi
versare a Conferinței europene nu 
este utilă, însemnînd o evidentă 
pierdere de timp prețios", scrie zia
rul „Borba". „Este neîndoios că o 
astfel de conferință trebuie pregă
tită adecvat". „Este necesar să se 
asigure o adevărată democrație la 
conferință, egalitatea tuturor par- 
ticipanților și să se ia în conside
rație situația reală din actualele 
relații europene, actualele divizări, 
dificultăți, neîncrederea existentă 
și cauzele lor. Participarea com
pletă a tuturor și evitarea oricărei 
manifestări de discriminare 
cu siguranță, condiții ale 
succes remarcabil al acestei 
ferințe", conchide ziarul.

★

VARȘOVIA 3 (Agerpres). 
Referindu-se la Consfătuirea de la 
Praga a miniștrilor afacerilor ex
terne din statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, ziarul po
lonez „Trybuna Ludu" relevă că 
situația existentă în preajma con
sfătuirii poate fi caracterizată prin 
aprobarea ideei conferinței euro
pene de către majoritatea țărilor 
continentului. Țările semnatare ale 
Declarației de la Praga — scrie 
ziarul — sînt gata să examineze 
toate propunerile vlzînd pregătirea 
practică și asigurarea succesului 
conferinței.

Declarația este un pas important 
al țărilor socialiste, autoare ale a- 
pelului de la Budapesta, urmărind 
crearea unor condiții favorabile 
convocării cît mai rapide a confe
rinței europene, subliniază la rîn- 
dul său ziarul „Glos Pracy".

★

PRAGA 3 (Agerpres). — Ziarul 
slovac „Pravda" evidențiază fap
tul că majoritatea țărilor europene,

• fără a mai vorbi de opinia publică,

alta pentru convocarea conferinței. 
Consultările care au loc în prezent

ropene — remarcă ziarul — «înt 
cît se poate de încurajatoare.

BONN 3 (Agerpres). — Referln- 
du-se la afirmațiile purtătorului de 
cuvînt federal în legătură cu De
clarația de la Praga, ziarul vest- 
german „Die Welt“ remarcă pozi
ția în principiu pozitivă a guver
nului de la Bonn privind o Confe
rință pentru securitatea europeană, 
pregătită cu grijă. Ziarul subli
niază că Declarația de la Praga nu 
exclude posibilitatea de a se începe 
în curînd tratative bilaterale pri
vind schimbul de declarații asupra 
renunțării la utilizarea forței.

★

LONDRA 3 (Agerpres). — Ziarul 
„Morning Star" publică un articol 
în care cere guvernului britanic să 
adopte o poziție pozitivă față de 
propunerile conținute în Declarația 
de la Praga. Ziarul cheamă forțele 
democratice și iubitoare de pace 
din Marea Britanie să-și activizeze 
eforturile în sprijinul acestor pro
puneri.

sînt, 
unui 
con-

RELAȚIILE DE PRIETENIE 
Șl ÎNTRAJUTORARE DINTRE 

ROMÂNIA Șl R. D. VIETNAM
HANOI 3 (Agerpres). — Ziarul „Nhan Dan", organ al C.C. al Partidului 

celor ce muncesc din Vietnam, a publicat duminică, pe prima pagină, un ar
ticol în care salută călduros relațiile de prietenie și întrajutorare dintre 
Republica Socialistă România și Republica Democrată Vietnam.

Acordurile semnate recent la Bucu
rești cu privire la asistența econo
mică și militară acordată de guver
nul român poporului vietnamez pe 
anul 1970 — subliniază ziarul — mar
chează o nouă dezvoltare a relațiilor 
de prietenie și de colaborare dintre 
cele două țări, constituie o nouă do
vadă a ajutorului prețios acordat de 
partidul, guvernul și poporul român 
poporului vietnamez în lupta sa îm
potriva agresiunii americane, pentru 
salvarea națională, pentru construi
rea socialismului.

Articolul relevă că, în declarațiile 
lor, conducătorii români și-au afir
mat întotdeauna sprijinul și ajutorul 
pentru poporul vietnamez, iar rezo
luția adoptată de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român a ex
primat încă o dată solidaritatea și 
sprijinul necondiționat pentru po
porul vietnamez în lupta sa împo
triva agresiunii, pentru libertate și 
independență națională. în această 
ordine de idei, ziarul citează poziția 
exprimată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, care 
subliniază importanța deosebită a 
soluției globale propuse de F.N.E. 
din Vietnamul de sud, și manifestă 
sprijinul fără rezerve pentru acea
stă propunere justă, realistă, care 
constituie o bază pentru reglementa- 
reajjgagecță a problemei sud-vietna- 
mjHKjjgr’ul .relevă faptul că în re- 
Pe“HHf n^ufi tovarășul Nicolae 
CeaușP^n a subliniat că poporul ro- 
nîân se‘ prohunță cu hotărîre pentru 
încetarea războiului și retragerea tru
pelor ’Statelor Unite și ale aliaților 
lor din Vietnamul de sud, pentru 
respectarea dreptului poporului viet
namez» de a-și hotărî singur soarta, 
fără amesteo din afară. Ziarul men-

ționează, de asemenea, că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a declarat că par
tidul, guvernul și poporul României 
au acordat poporului vietnamez aju
tor din toate punctele de vedere șl 
vor continua să facă tot ce ’ '
putință pentru a sprijini 
poporul vietnamez în lupta 
victoria completă.

Ziarul adaugă că această 
fost reafirmată de tovarășul' Nicolae 
Ceaușescu în convorbirea pe care a 
avut-o cu Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului de 
niștri al R. D. Vietnam.

Ziarul amintește, totodată, 
manifestările de solidaritate

le stă în 
și ajuta 
pînă la
poziție a

Mi-

încheierea negocierilor de la Cairo

privind criza din Liban
® Un acord între cele două părți în conflict

CAIRO 3 (Agerpres). 1 — 
vorbirile de la Cairo dintre 
gația libaneză, condusă de 
ralul Emile Bustani, comandantul 
armatei libaneze, și Yasser Arafat, 
președintele Organizației pentru 
eliberarea Palestinei, s-au încheiat 
luni la Cairo printr-un acord în 
disputa intervenită între autorită
țile din Liban și grupurile pales
tinene de comando aflate pe teri
toriul acestei țări. Comunicatul 
comun dat publicității la încheierea 
convorbirilor precizează că acordul 
realizat are în vedere „garantarea 
securității și suveranității Libanu
lui, a intereselor revoluției pales
tinene și a obiectivelor națiunii 
arabe". Cele două părți au căzut 
de acord asupra tuturor punctelor 
examinate, adaugă comunicatul, 
care nu furnizează alte amănunte.

3 (Agerpres). — După 
cum anunță agențiile de presă, con
ducta Tapline, aparținînd societății 
americane Aramco, a fost aruncată 
în aer luni dimineața. Explozia a 
avut loc pe teritoriul Libanului, la 
aproximativ trei kilometri de portul 
Sidon, punctul terminus al conduc
tei. In urma exploziei, stațiile de 
pompare a petrolului și-au încetat 
activitatea, dar administrația con
ductei a anunțat că lucrările de re
parații vor fi terminat într-un in
terval de 36 de ore. Conducta Ta- 
pline leagă cîmpurile petrolifere ale 
/Xrabiei Saudite de portul libanez 
Sidon, trecînd prin Iordania și Si
ria. O porțiune a ei, situată pe înăl
țimile Golan, teritoriu sirian, aflat 
în prezent sub ocupație israeliană, 
a fost aruncată în aer în primăvara 
acestui an de forțe palestinene de 
comando.

Con- BEIRUT 
dele- 
gene-

Febra fuziunilor

★

TEL AVIV 3 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt militar israelian, 
citat de agenția France Presse, a 
declarat că avioane de luptă ale 
Israelului au bombardat luni dimi
neața trei baze ale grupurilor de 
comando palestinene aflate pe te
ritoriu] Iordaniei, în regiunea Ara- 
va și valea fluviului Beisan. Purtă
torul de cuvînt a precizat că toate 
aparatele s-au întors intacte la ba
zele lor.

in industria japoneză
Firmele „Yawata I- 

ron and Steel Co" și 
„Fuji Iron and Steel 
Co" au obținut zilele 
trecute, după un an și 
jumătate de discuții și 
incertitudini, consimță- 
mintul oficial al Comi
siei Antimonopol de a 
fuziona. Din unirea a- 
cestor doi giganți ai 
industriei oțelului ja
ponez va lua naștere, 
la 31 martie 1970, com- 
pania-mamut „Nerv 
Japan Iron and Steel 
Corp", care va con
trola 35,3 la sută din 
producția națională 
de oțel de peste 70 de 
milioane tone. Fu-. 
zionarea firmelor 
„Fuji" și „Yawata" re
prezintă un eveniment 
cu mari implicații pen
tru industria japoneză, 
ea incadrindu-se in
tr-un amplu proces de 
reorganizare a econo
miei japoneze prin 
mari centralizări de ca
pitaluri afectînd toate 
sectoarele economiei. 
Cele mai discutate as
pecte ale acestei fu
zionări se referă la in
fluența noii companii 
asupra pieței oțelului 
și la posibilitatea revi- 
talizării fostelor mono
poluri japoneze care au 
aprovizionat mașina de 
război în urmă cu trei 
decenii.

Motivele principale 
invocate de cele două 
firme în cererea lor de 
a fuziona sînt stabili
zarea prețurilor și în
tărirea poziției pe pia
ța internațională. In

Japonia există acum o 
mare fluctuație a pre
țurilor, firme mici, mai 
bine utilate, pun pe 
piață oțel la prețuri 
mai reduse obținînd 
profituri ridicate. Ori- 
cît s-ar părea de ciu
dat, „Fuji" și „Yawata" 
— acum cele mai mari 
din Japonia — au ră
mas în urmi in ce

CORESPONDENȚA 
DIN TOKIO DE LA 

EL. ȚUIU

privește utilarea teh
nică, ceea ce a atras, 
în mod firesc, reduce
rea corespunzătoare a 
ratei profiturilor. Prin 
fuzionare ele speră să 
recapete forța de a se 
reutila, de a influența 
prețurile și de a-i re- 
cîștiga pe acționari.

Pentru moment par 
a fi avantajate de acest 
mariaj și companiile 
mai mici, întrucît sta
bilirea unui preț de 
monopol ridicat le a- 
duce cîștiguri, atita 
timp cit ele deja pun 
pe piață oțel la pre
țuri reduse. Se înțelege 
însă că este o situație 
conjuncturală și că in 
ultimă instanță va fi 
greu de luptat cu un 
asemenea gigant.

împotriva fuzionării 
se pronunță majorita
tea partidelor politice 
ale opoziției, care își 
exprimă teama că a- 
ceasta reprezintă un

pas spre reînvierea 
monopolurilor de altă 
dată, care prin politica 
lor economică ar putea 
avea un efect negativ 
asupra nivelului de trai 
general al populației. 
Chiar și adepții creș
terii rapide a econo
miei previn asupra 
faptului că apariția su- 
pergiganților va în
grădi libertatea între
prinderilor mai mici. 
Marii producători, spun 
acești economiști, vor 
administra după bunul 
plac prețurile, pentru 
a-și asigura profiturile 
dorite. "

Interpretarea largă a 
legii antimonopol, în 
sensul admiterii apari
ției marilor monopo
luri, creează posibili
tatea regrupării celor
lalte firme producă
toare de oțel. Totodată, 
alte importante firme 
japoneze, din diverse 
ramuri industriale, se 
văd încurajate să în
cerce să se regrupeze, 
ceea ce tinde de fapt 
spre refacerea giganți- 
lor antebelici.

Din fuzionarea „Fu- 
ji-Yawata" rezultă a 
doua mare produ
cătoare de oțel din lu
mea capitalistă, după 
„United States Steel 
and Iron Corp". De a- 
ceea, concomitent cu 
întărirea capacității 
competitive a indus
triei oțelului japonez, 
ea va pune noi pro
bleme rezultate din in
tensificarea luptei de 
concurență pe piața in
ternațională.

★

(Agerpres), — O decla- 
purtător de cuvînt mi-

AMMAN 3 
rație a unui 
litar iordanian, reluată de âgenția 
Reuter, a făcut cunoscut că avioane 
israeliene au efectuat luni două 
raiduri de bombardament asupra 
unor regiuni din nordul și sudul 
văii Iordanului. El a menționat că 
artileria antiaeriană iordaniană a 
interceptat aparatele israeliene.

de 
___ din 

România cu ocazia încetării din viață 
a tovarășului Ho Și Min. de telegra
mele de condoleanțe trimise de Co
mitetul Central al P.C.R. și de gu
vernul român, arată că în România 
a fost declarat doliu și că o delega
ție de partid și guvernamentală con
dusă de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a participat la funeralii.

Ziarul se referă în continuare la 
alte manifestări de solidaritate ale 
poporului român cu poporul vietna
mez, la reafirmarea poziției P.C.R., 
a guvernului și poporului român, în 
problema vietnameză. Se arată că 
în România mișcarea de sprijinire a 
luptei poporului vietnamez continuă 
să ia amploare și sînt menționate în 
acest sens numeroase întruniri și mi
tinguri, precum și mesaje de solida
ritate adresate de organizații de 
masă din România poporului viet
namez. Ziarul „Nhan Dan" sublinia
ză că „Acordurile care au fost sem
nate recent dovedesc încă o dată că, 
alături de alte țări frățești, Repu
blica Socialistă România continuă să 
sprijine și să ajute tot mai viguros 
poporul vietnamez în lupta sa îm
potriva agresiunii imperialiste ameri
cane, pînă Ia victoria totală. Po
porul vietnamez mulțumește în mod 
sincer Partidului Comunist Român, 
guvernului și poporului român frate", 
se arată în încheiere în articol.

BRUXELLES 3 (Ageipres). — A- 
propieiea datei Conferinței la nivel 
înalt a țărilor Pieței comune, care se 
va deschide la 17 noiembrie la Haga, 
determină înmulțirea declarațiilor oa
menilor politici privind, mai ales, ra
porturile dintre Anglia și C.E.E.

„Nu trebuie să se aștepte ca reuni
unea de la Haga să rețină o dată 
exactă pentru deschiderea negocierilor 
cu Marea Britanie", a precizat Pierre 
Flarmel, ministrul de externe al Bel
giei. La rîndul său, Michael Stewart, 
ministrul de externe britanic, referin
du-se la demersurile britanice pentru 
aderare la Piața comună, a declarat 
că „sîhtem candidați serioși, dar în 
nici un caz cerșetori". Pe de altă parte, 
George Thomson, ministru de stat la 
Foreign Office, însărcinat cu proble
mele europene, scrie în săptămînalul 
„Communaute europeenne" că Marea 
Britanie se găsește într-o situație eco
nomică mult mai bună decît pe vre
mea primelor încercări de pătrundere 
în Piața comună.

LONDRA, — într-o declarație fă
cută reprezentantului ziarului brita
nic „The Times", cancelarul vest- 
german, Willy Brandt, a subliniat că 
Ia conferința la nivel înalt a „celor 
șase", care se va ține la Haga, între 
17 și 18 noiembrie, va depune eforturi 
deosebite pentru începerea unor „con
vorbiri serioase" cu Anglia, în legă
tură cu intrarea acesteia în Piața co
mună.

new york Azi se alege 
noul primara! orașului

PRAGA 3 (Agerpres). — Luni s-au 
încheiat la Praga lucrările Consiliu
lui redacțional al revistei „Proble
me ale păcii și socialismului". în 
încheierea lucrărilor, a rostit un

cuvînt de salut G. Husak, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. Participanții la lucrările 
Consiliului redacțional au adoptat 
un comunicat.

COMUNICAT
privind lucrările Consiliului

redacțional al revistei „Probleme
ale păcii și socialismului**

între 30 octombrie și 3 noiembrie 
1969, la Praga a avut loc sesiunea 
ordinară a Consiliului redacțional al 
revistei teoretice și de informare a 
partidelor comuniste și muncitorești 
„Probleme ale păcii și socialismului". 
La lucrările Consiliului au luat parte 
delegații ale următoarelor 58 de 
partide comuniste și muncitorești : 
Partidul Comunist din Africa de 
Sud, Partidul Avangardei Socialiste 
din Algeria, Partidul Comunist din 
Argentina, Partidul Comunist din 
Austria, Partidul Comunist din 
Belgia, Partidul Comunist din Boli
via, Partidul Comunist Brazilian, 
Partidul Comunist Bulgar, Partidul 
Comunist din Canada, Partidul Co
munist din Cehoslovacia, Partidul 
Comunist din Chile, Partidul Pro
gresist al oamenilor- muncii din Ci- 

Partidul Comunist din Colum- 
Partidul Avangarda 
Costa Rica, Partidul 
Danemarca, Partidul 
Finlanda, Partidul

Scrisoarea lui Nguyen Huu Tho 
către poporul american

SAIGON 3 (Agerpres). -- Nguyen 
Huu Tho, președinte al Prezidiului 
Comitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de Sud și președinte al Consiliului 
Consultativ al Republicii Vietna
mului de Sud, a adresat o scrisoare 
poporului american, transmițîndu-i 
salutul prietenesc al populației sud- 
vietnameze cu ocazia acțiunilor or
ganizate de acesta împotriva războ
iului din Vietnam — relatează agen
ția V.N.A. „Campania de luptă a po
porului american se desfășoară cu o 
amploare și o efervescență rar întîl- 
nită în istoria S.U.A., bucurîndu-se 
de participarea unor cetățeni din 
toate categoriile sociale, indiferent de 
rasă sau de stare materială, bucurîn- 
du-se de sprijinul popoarelor iubi
toare de pace din întreaga lume" —se 
subliniază în scrisoare.

Populația sud-vietnameză — se 
spune în scrisoare — este dornică de 
pace, dar aceasta nu se poate realiza 
atîta vreme oit trupele americane îi 
cotropesc țara. Cerem ca guvernul 
S.U.A. să-și retragă din Vietnam, în 
mod necondiționat, trupele sale și 
cele ale țărilor aliate, pentru a per
mite populației din Vietnamul de 
sud să-și rezolve singură propriile 
sale probleme. Pînă cînd guvernul a- 
merican nu va pune capăt războiului 
de agresiune, populația sud-vietna
meză va continua lupta pentru o li
bertate și pace reală. Sîntem con
vinși, se menționează în scrisoarea lui 
Nguyen Huu Tho, că cu sprijinul 
populației progresiste din Statele 
Unite, precum și cel al popoarelor 
iubitoare de pace din întreaga lum«, 
populația Vietnamului de sud își va 
realiza principalele obiective ale lup
tei sale ; independență, democrație, 
pace și neutralitate, în vederea re- 
unificării pașnice a țării

NEW YORK 3 (Agerpres). — La 4 
noiembrie, în cel mai mare oraș din 
S.U.A. — New York — se desfășoară 
alegerile pentru desemnarea viitoru
lui primar. Trei candidați se înfrun
tă în competiția electorală : actua
lul primar John Lindsay, din partea 
partidului liberal independent, Mario 
Procaccino, reprezentant al partidu
lui democrat, și John Marchi, al că
rui nume este înscris pe lista parti
dului republican.

Campania electorală desfășurată 
de cei trei s-a axat, în principal, pe 
problemele stringente ale New York- 
ului, uriașă aglomerare umană care 
cunoaște dificultăți din cauza numă
rului mare de locuințe vechi, creș
terii criminalității etc.

Potrivit ultimului sondaj publicat 
duminică de ziarul „New York Daily 
News", cele mai mari șanse la alege
rile de marți le are John Lindsay.

semnatare ale Acordurilor
cu privire la Laos

MOSCOVA 3 (Agerpres). — în ca
litate de copreședintă a Conferinței 
internaționale de la Geneva pentru 
reglementarea problemei laoțiene, din 
anul 1962, Uniunea Sovietică a adre
sat la 3 noiembrie o declarație gu
vernelor statelor semnatare ale Acor
durilor cu privire la Laos. In decla
rație, Andrei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al Uniunii Sovietice, a- 
rată că guvernul U.R.S.S. condamnă 
acțiunile Statelor Unite în Laos și sub
liniază că întreaga responsabilitate 
pentru situația creată revine forțelor 
ce intenționează să creeze un nou 
front al războiului agresiv, orientat 
împotriva popoarelor din Asia de sud- 
est. Aceste acțiuni reprezintă o încăl
care a Acordurilor de la Geneva din 
1962, acorduri care au fost semnate 
și de S.U.A., precizează ministrul so
vietic.

agențiile de presă transmit
Președintele Tunisiei, Habib Bourguiba, a fost reales, 

a treia oară consecutiv, pentru o nouă perioadă de cinci ani, în funcția de 
șef al statului. Potrivit rezultatelor alegerilor prezidențiale și pentru numirea 
celor 101 deputați în Adunarea Națională, desfășurate duminică, Habib Bourgui
ba, singurul candidat pentru funcția de președinte, a întrunit 97,76 la sută 
din numărul total al voturilor exprimate. Pe listele electorale au fost înscrise 
1 443 347 persoane.

0 delegație a Republicii 
Vietnamului de sud în 
U.R.S.S. La Moscova a sosit luni 
într-o vizită, la invitația Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și a 
guvernului sovietic, o delegație a Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de Sud și a Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, condusă de Nguyen 
Huu Tho, președintele Prezidiului 
G.C. al F.N.E., președintele Consi
liului Consultativ al Republicii Viet
namului de Sud.

In preajma celei de-a 
52-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Oc
tombrie, 'a Uzina „Amurstal" a

fost dat în exploatare complexul uria- 
lui laminor de tablă subțire „1 700". 

_ acesta, orașul Komsomolsk pe 
de-al doilea 

din Uniunea

șului lai 
în felul 
Amur dispune de cel 
laminor de acest gen 
Sovietică.

Cosmonouții
Gheorghi Beregovoi și Kon
stantin Feoktistov, aflați în 
vizită în Statele Unite, au 
fost oaspeții capitalei federale ame
ricane. Ei au vizitat, printre altele, 
Institutul Smithsonian, unde sînt pre
zentate numeroase exponate ilustrînd 
dezvoltarea aviației și astronauticii a- 
mericane. Beregovoi și Feoktistov au 
depus coroane de flori pe mormintele 
celor trei astronauți americani care 
și-au pierdut viața la Cape Kennedy, 
în ianuarie 1967.

sovietici

Lucrările Conferinței na
ționale pentru apărarea 
constituției de pace a Ja
poniei se desfășoară la Tokio. La 
lucrări participă peste 3 000 de re
prezentanți ai Partidului Socialist, ai 
organizațiilor sindicale și ai altor or
ganizații democratice japoneze. In 
cadrul dezbaterilor, președintele Par
tidului Socialist a criticat tratatul de 
securitate japono-american și încercă
rile oficialităților japoneze de a pre
lungi acest tratat, a cărui valabilitate 
expiră la sfîrșitul anului 1970.

0 delegație de specialiști 
feroviari din R. P. Chineza, 
condusă de Kuo Lu, ministrul adjunct 
al căilor ferate, a sosit în capitala

pru, 
bia, 
din 
din 
din
Francez, Partidul Socialist
Germania, Partidul Comunist din 
Grecia, Partidul Muncii din Guate
mala, Partidul Progresist Popular 
din Guyana, Partidul Unit al Co
muniștilor din Haiti, Partidul Co
munist din Honduras, Partidul Co
munist din India, Partidul Comunist 
Iordanian, Partidul Comunist Ira
kian, Partidul Popular din Iran 
(Tudeh), Partidul Comunist din Ir
landa de Nord, Partidul Muncito
resc Irlandez, Partidul Comunist din 
Israel, Partidul Comunist Italian, 
Partidul Comunist din Japonia, Par
tidul Comunist Libanez, Partidul 
Comunist din Luxemburg, Partidul 
Comunist din Marea Britanie, Par
tidul Comunist Mexican, Partidul 
Popular Revoluționar Mongol, Par
tidul Comunist din Norvegia, Par
tidul Popular din Panama, Par
tidul Comunist Paraguayan, Parti
dul Comunist Peruvian, Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, Partidul 
Comunist Portughez, Partidul Co
munist Român, Partidul Comunist Si
rian, Partidul Comunist din Spania, 
Partidul Comunist din S.U.A., Par
tidul Comunist Sudanez, Partidul de 
stînga — comuniștii din Suedia, Par
tidul Comunist Tunisian, Partidul 
Comunist din Turcia. Partidul Mun
citoresc Socialist Ungar, Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, Parti
dul Comunist din Uruguay, Partidul 
Comunist din Venezuela, reprezen
tanți a două partide care activează 
în ilegalitate, a căror denumire nu

Populară 
Comunist 
Comunist 
Comunist 
Unit din

se menționează din considerente de 
securitate, precum și reprezentantul 
marxiștilor din Senegal.

în cadrul dezbaterilor, la care au 
participat toate delegațiile, Consiliul 
redacțional a analizat multilateral ra
portul colegiului de redacție privind 
activitatea revistei în perioada 
1960—1969. S-a arătat că editarea re
vistei „Probleme ale păcii și socia
lismului" corespunde necesităților 
dezvoltării mișcării comuniste inter
naționale, contribuie la unitate șl 
coeziune pe baza principiilor mar- 
xism-lenlnismului, Internaționalis
mului proletar. Consiliul redacțional 
a trasat măsuri pentru îmbunătăți
rea activității revistei.

Consiliul redacțional a trasat re
vistei sarcina de a oglindi pe larg 
pregătirea sărbătoririi centenarului 
nașterii lui V. I. Lenin, pe care o 
desfășoară partidele comuniste și 
muncitorești, de a contribui la dez
voltarea creatoare a marxism-leni- 
nismului.

In fața revistei a fost pusă sarcini 
de a prezenta pe larg cititorilor ex
periența activității partidelor . comu
niste și muncitorești, de a organiza 
schimburi tovărășești de opinii, de 
a contribui activ la coeziunea tutu
ror forțelor antiimperialiste in inte
resul luptei împotriva imperialismu
lui, pentru pace, democrație, inde
pendență națională, pentru socia
lism.

Consiliul redacțional a chemat toa
te partidele comuniste și muncito
rești să participe în mod activ la 
editarea șl difuzarea revistei „Pro
bleme ale păcii și socialismului". Re
dacția revistei a fost însărcinată să 
trimită informarea privind lucrările 
consiliului redacțional tuturor parti
delor comuniste și muncitorești.

Lucrările consiliului redacțional 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
lucru, tovărășească, în spiritul înțele
gerii reciproce și a] colaborării fră
țești.

★

amiază în saloanele Hră- 
Praga, Prezidiul C.G1 hi

Luni la 
dului din __ _____ __
P.C. din Cehoslovacia a oferit o re
cepție la care au luat parte delega
țiile partidelor comuniste și munci
torești participante Ia lucrările Con
siliului redacțional al revistei „Pro
bleme ale păcii și socialismului", 
printre care și delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

PROBLEMA UNIFICĂRII COREEI TREBUIE SĂ FIE
SOLUȚIONATĂ DE POPORUL COREEAN

• 0 DECLARAȚIE A M.A.E. AL R.P.D. COREENE
PHENIAN 3 (Agerpres) — Ministe

rul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publicității o declara
ție în care denunță rezoluția Comi
tetului politic ai Adunării Generale 
a O.N.U. privind așa-numita „invita
re condiționată" a unui reprezen
tant al R.P.D. Coreene la discutarea 
problemei coreene la Națiunile Uni
te, arătind că ea a fost destinată toc
mai să împiedice această participare. 
Guvernul R.P.D. Coreene, se arată 
în declarație, consideră această „re
zoluție" drept o violare directă a

Tanzaniei, Dar Es Salaam, la invitația 
guvernelor Tanzaniei și Zambiei. De
legația va pleca în următoarele zile la 
Lusaka, unde va purta negocieri cu 
reprezentanți ai guvernelor Tanzaniei 
și Zambiei, privind construirea de 
către R. P. Chineză a unei căi ferate 
între cele două țări africane.

Spre o atmosferă de calm 
în Pakistanul de vest. în 
rașele Dacca, Mirpur și Narayanganj 
din Pakistanul de Vest, unde dumi
nică și luni au avut loc grave inci
dente între comunitățile bengali și 
hindu, se instaurează, treptat, o atmos
feră de calm — relevă agențiile de 
presă.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al Cambodgiei a adre
sat Ambasadei S.U.A. din 
Pnom Penh o notă prin care își 
exprimă protestul în legătură cu vio
larea teritoriului cambodgian de către 
trupele americano-saigoneze.

La Ankara a fost dată publicității lista noului guvern 
al Turciei, format de premierul Suleyman Demirel. Din componența sa, 
care nu a suferit modificări substanțiale față de cea a guvernului precedent, fac 
parte numai membri ai Partidului Dreptății, care în urma recentelor alegeri 
legislative și-a menținut majoritatea absolută în Adunarea Națională. Ihsan 
Sabri Caglayangil păstrează în continuare portofoliul afacerilor externe, iar 
Ahmet Topaloglu, pe cel al apărării.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scînteli". Tel. 17 60 10 17 60 20. Abonamentele te fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi «1 Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sctnteli

principiilor Cartel O.N.U. și o le
zare a suveranității poporului core
ean. Este firesc ca, din moment ce 
problema coreeană este discutată la 
O.N.U., reprezentantul R P.D. Core
ene — parte direct interesată — să 
participe la aceste discuții. Este im
posibil să se impună vreo „condiție" 
participării unei părți direct intere
sate la discuțiile din cadrul O.N.U. 
Mai mult, așa-numita „invitare con
diționată" implică o acceptare . de 
către guvernul R. P. D. Coreene a 
permanentizării ocupării Coreei de 
sud, a transformării ei într-o 
colonie și o bază militară. Or, o 
țară care se bucură de suveranitate 
și de demnitate națională nu poate 
accepta o asemenea cerere.

Guvernul R.P.D. Coreene a făcut 
cunoscut în repetate rînduri că va 
declara nule și neavenite orice „re
zoluții" ale O.N.U. luate în pofida 
intereselor poporului coreean, fără 
participarea reprezentanților săi și 
fără consimțămîntul său.

In încheierea declarației se subli
niază că problema unificării Coreei 
trebuie să fie soluționată de poporul 
coreean însuși, în mod independent 
și fără amestecul vreunor forțe 
străine, în mod pașnic și pe o bază 
democratică, numai după ce trupele 
americane și toate celelalte trupe 
străine vor fi retrase din Coreea de 
sud.

tuni seara a avut loc la Buda
pesta semnarea unei convenții 
româno-ungare privind regle
mentarea problemelor hidroteh
nice referitoare la apele ce for
mează frontiera sau sînt între
tăiate de frontieră, precum și 
alte înțelegeri în domeniul iriga
ției și gospodăririi apelor. Din 
partea română, convențiile și 
înțelegerile au fost semnate de 
Barbu Popescu, adjunct al mi
nistrului agriculturii și silvicul
turii, iar din partea ungară de 
către Imre Degen, președintele 
Oficiului Național al Apelor, și 
de către dr. Gergely Istvan, loc
țiitor al ministrului agriculturii 
și industriei alimentare
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