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în rețeaua transportului 
feroviar - NICI O ORĂ
PIERDUTĂ, NICI UN 
VAGON IMOBILIZAT!
La sfîrșitul fiecărui an calendaris

tic, ministerele economice, Ministe
rul Transporturilor — Departamen
tul căilor ferate — C.S.P.-ul, întoc
mesc, pentru anul următor, planuri 
detaliate, cu defalcări lunare, potri
vit cerințelor întreprinderilor pro
ductive, privind transportul de ma
terii prime și produse finite, pe ru
tele și destinațiile necesare satisfa
cerii intereselor unităților econo
mice. Obiectivul care se urmărește 
constă în folosirea rațională și op
timă a vagoanelor de cale ferată, 

așa fel îneît ele să circule cît
ii mult încărcate și să stea cît
ii puțin goale. Necesitățile se pun 

ev. acord cu posibilitățile și se a- 
. eciază : totul este în bună ordine, 
reul de vagoane satisface potențial 
■ințele economiei.
>i totuși, pe parcursul realizării 
istui amplu plan de transport de 
.rfuri apar dereglări, cu consecințe 
’ative asupra activității producti- 
a întreprinderilor economice, în- 

■iclt acestea nu primeso la timp și 
> cantitățile optime ceea ce Ie este 

îesar, sau nu pot livra la termen 
. oducția finită. De ce apar aceste 

■eglări ? Planul de transport a 
t stabilit, părțile s-au declarat de 
ird cu el. cine greșește pe par-

. -sul -realizării lui ?
>m întreprins o analiză a trans- 
turilor necesare întreprinderilor 
listerului Industriei Metalurgice, 
im că. pe ansamblu, unitățile a- 
tui minister. în pofida asigurări- 
date de a folosi judicios yagoa- 

e, au plătit căilor ferate, numai 
trimestrul trei al anului, locații

de peste 2,7 milioane lei, adică mai 
mult cu 62 la sută decît în perioada 
corespunzătoare a anului trecut. în 
cursul investigațiilor am exclus, pe 
cît posibil, dereglările în transporturi 
generate de sosirea neritmică a măr
furilor din import.

>!

lipsei de vagoane
Prima „haltă" a investigațiilor : 

Combinatul siderurgic din Reșița. 
Inginerul șef cu transporturile, Ion 
Doicaru, ne spunea că vagoanele so
sesc în gara combinatului cu totul 
altfel decît se prevede în grafic : în 
majoritatea cazurilor, ori mult sub 
el, ori mult peste el. Fierul vechi, 
care vine la Reșița din toată țara, în 
loc de 620 tone zilnic, intră în com
binat în mod inconstant : 414 tone 
la 23 septembrie, 456 tone la 25 sep
tembrie și 1 358 tone la 1 octombrie ; 
la 13 octombrie 951 tone și 1 442 tone 
la 14 octombrie. Minereul de la Gîr- 
bău (Regionala C.F.R. Cluj), față de 
cota zilnică de 600 tone, intră în com
binat în cantități de 400 de tone la 
1 și 2 octombrie, iar la 3 octombrie 
— de 1094 tone

Ce provoacă aceste „căderi" sau 
„vîrfuri" de transport — care gene
rează dereglări în producția combi
natului ? înainte de a da un răspuns, 
precizăm că în cazul „vîrfurilor" de. 

. transport comitetul de direcție, lan
sează parolă : din fiecare secție, oa
meni la descărcat vagoane ! Furna-

liști, Iaminoriști, lăcătuși sau oțe- 
lari — adică forță de muncă califi
cată — trec la lopată. Opt ore. Fron
turile de descărcare organizate devin 
suprasaturate. Se organizează ad- 
hoc cele... neorganizate. Cocsul de 
fluidizare de la Călan — un praf fin, 
care datorită acestui fapt ar trebui 
să intre pe poarta combinatului doar 
în măsura consumului — stă expus 
intemperiilor și se degradează. Ca 
niște munți arată toate depozitele 
neorganizate ale C.S. Reșița. Minereu- 
rile se amestecă, se întind, sînt căl
cate de oameni și de mașini. Materiile 
prime sînt. duse apoi în depozitele or
ganizate, 
muncă cu

— Care 
situații ? 
Doicaru.

— întreprinderile miniere realizea
ză la timp producția. Le lipsesc însă 
vagoanele în stațiile lor de încărcare

consumîndu-se din nou 
încărcatul și descărcat-il. 

sînt, deci, cauzele acestei 
l-am întrebat pe ing.

în pag. a Il-a

LA FONDUL CENTRAL

HOTĂRÎRI
ALE CONSILIULUI DE MINIȘTRI

privind generalizarea experimentării 
noului sistem de salarizare și majorarea 
salariilor in alte ramuri ale economiei naționale

Ramurile metalurgiei 
feroase și materiale 

refractare

ARTISTUL
militant al content
poraneitătii socialiste

i Plecînd de la convin- 
i gerea că, socialismul 
, nu poate fi constituit 

fără o cultură și o artă 
înaintată, conducerea

1 partidului și statului 
1 nostru dau o atenție 
i sporită problemelor de 
i.x creație, acordă o pre

țuire deosebită și un 
rol important creatori
lor. Politica culturală 
a partidului nostru 
constituie un program 
de artă care oglindește 
expresia spirituală a e- 
pocii noastre contem
porane, a societății so
cialiste românești. Sar
cina fiecăruia dintre 
noi, artiștii societății 
socialiste, este de a a- 
duce o contribuție sub
stanțială la acest pro
gram măreț al partidu
lui, care dă fiecărui 
artist sentimentul me
nirii sale.

Cred că de o deose
bită importanță este 
modul în care abor
dează artistul de as
tăzi problemele artei și 
totodată modul de co
municare folosit de 
artist. Conținutul vieții 
noi reprezintă intr-a
devăr un inepuizabil 
teren apt de a fi în
fățișat în creația artis
tică. Artistul societății 
noastre socialiste tre
buie să. se identifice cu 
viața oamenilor din ju
rul său, să cunoască 
felul lor de a gîndi și 
de a se manifesta, să 
se apropie cu dragoste 
și înțelegere de ei. dor 
vedindu-se un adevă
rat cronicar al vieții 
lor. Numai astfel reu
șești să desprinzi as
pecte specifice și sem
nificative din mob’~ 
lurile și idealurile lor, 
din modul de trai, din 
munca lor. în aceasta 
constă forța care de
termină originalitatea.

Este foarte important 
ca fiecare artist să 
caute un mod de ex
presie cit mai propriu, 
cît mai original. Ex- 
primînd realitatea cu 
mijloace diferite, totuși 
țelul urmărit de fie
care în parte este unu] 
și același : menirea

Paul ERDOS
maestru emerit al artei

fiecărui artist în so
cietatea socialistă de a 
fi de folos societății, de 
a contribui la înflori
rea culturii noastre so
cialiste, la mobilizarea 
activă a maselor în o- 
pera de dezvoltare 
multilaterală a patriei, 
la formarea conștiin
ței socialiste și promo
varea trăsăturilor po
litico-morale înaintate, 
specifice omului nou al 
societății socialiste.

Congresul al X-lea al 
P.C.R. a constituit în
ceputul unei etape noi 
în dezvoltarea so
cietății noastre socia- 

documentele 
la Congres 

imaginea 
a patriei. 

__ o____ constituie 
pentru artiștii plastici 
un bogat izvor ele me
ditație, un îndemn la 
creația crescută din 
solul României socia
liste — expresia vieții 
și a conștiinței noastre 
comuniste înaintate.

Oricare artist este 
profund legat de me
leagurile unde trăiește. 
Bogat în mituri și stră
vechi obiceiuri păstrate 
peste timpuri, Oașul 
ml-a determinat într-o 
mare măsură, drumul 
creației, căutînd să în
fățișez oamenii acestor 
minunate locuri din 
margine de țară. Por
nind de la specificul 
locurilor — am căutat 
totodată să reliefez o- 
mul de astăzi, modul 
său de existență.

Legătura artistului 
cu tezaurul folclo
ric, filon aurifer al 
creației artistice este 
mereu vie în crea
ția artistului con
temporan. Căci nu poți 
să trăiești rupt de rea
litățile ce te înconjoa
ră, de munca și preo
cupările oamenilor lo
cului. Arta fiecăruia

dintre noi trebuie să 
izvorască din realitățile 
vieții, fiecare trăind 
profund în contempo
raneitate. în viața mea, 
pe orice meleaguri am 
umblat. întotdeauna am 
căutat Omul.

Baza oricărui crez 
artistic este munca 
plină de abnegație, o 
dorință vie de autode- 
pășire. Intr-un anumit 
stadiu al vieții, omul 
ajunge să privească 
înapoi, să-și cîntă- 
rească rezultatele mun
cii sale, să estimeze cît 
și cum a reușit să-și 
perfecționeze mijloa
cele artistice. Pentru 
momentul următor al 
vieții și creației tre
buie să fii gata cu pu
teri noi să-ți realizezi 
aspirațiile artistice vi
itoare. Și pe mai de
parte voi căuta să ră
mîn adeptul frumuseții 
liniei, a cărei grație și 
omogenitate, vibrații 
și elanuri, cred că sînt 
corespunzătoare oglin
dirii realităților epocii 
contemporane.

In tot ce am creat 
pînă acum am căutat 
să îngemănez filonul 
tradițional și liricul, 
dezvăluirea frumuseți
lor poetice ale vieții 
patriei noastre socia
liste. M-am ghidat în
totdeauna după faptul 
că artistul este un cro
nicar al vremurilor 
sale, că dacă acestea 
îl depășesc, i-o iau 
înainte, el rămîne în 
afara creației autentice. 
Or, astăzi timpul se 
grăbește și atît viața 
cît și oamenii sînt în 
continuă schimbare. 
Dorința mea de artist 
este să merg în pas 
cu contemporaneitatea, 
să fiu în ritm cu ea. 
Căci arta fără pasiune 
nu este artă ! Nu me
rită să o faci 1 Arta 
fără pasiune devine o 
îndeletnicire inutilă. Și 
cu atît mai mult arta 
fără un ideal limpede, 
înălțător, fără dorința 
de a da expresie sen
timentelor esențiale ale 
epocii tale, ale marilor 
tăi contemporani.

Nu sînt vagoane, nu are nici calea 
ferată cu ce trimite marfa. Noi, tot 
ce descărcăm — și descărcăm cît se 
poate de repede — trimitem imediat 
înapoi în stație. Este greu, dar nu 
vrem să plătim locații.

— Am luat, toate măsurile pentru 
descărcarea la timp a vagoanelor 
— a vrut, parcă să-l completeze pe 
inginerul reșițean tov Gh. Antoniu, 
director în Direcția generală de a- 
provizionare și desfacere din Minis
terul Industriei Metalurgice Tn în
treprinderile noastre s-au făcut in
vestiții mari. Rampele de descărcare 

. sînt în mare parte, mecanizate Tova
rășii de la calea ferată sînt vinovați 
pentru .’ă nu ne trimit vagoanele 
atunci cînd trebuie. Au însă 
circumstanțele lor, explicabile 
importurile ce vin neregulat.

Deci unitățile de cale ferată 
de vină pentru această stare de lu
cruri. Așa. se apreciază la combinat 
și la minister. Nu se gîndesc la în
treprinderi,, la greutățile pe care le 
creează acestora, la faptul că le o- 
bligă să plătească locații. Să vedem 
însă părerea tovarășilor de la calea 
ferată.

— Singure întreprinderile sînt răs
punzătoare pentru faptul că primesc 
mărfurile neritmic. Nu descarcă ța 
vreme nici măcar cantitatea zilnică 
stabilită prin grafic să fie primită 
de ele. Vagoanele rămîn imobilizate 
peste timpul normat, noi contăm pe 
ele să le folosim din nou ; așa că aș
teptăm pînă vin înapoi. De aceea, 
transportul merge neritmic (ing. Au
rel Dumitru Popa, directorul general 
al mișcării din Departamentul căilor 
ferate.

Iată 
mente 
15—22 
goane 
precedentă 
goan“ — intrările în combinatul si
derurgic reșițean au fost între 387 
și 483 vagoane. S-au descărcat zilnic 
însă (cu 2 excepții) mult mai puține 
vagoane 
seama de 
dentă și care. în m"d normal,’ ar fi 
trebuit- micșorat continuu, apare clar

Sâ

în vederea îndeplinirii prevederi
lor Plenarei C.C. al P.C.R. din octom
brie 1967 cu privire la îmbunătăți
rea sistemului, de salarizare și majo
rarea salariilor, Consiliul de Miniș
tri a aprobat, printr-o hotărîre, ge
neralizarea experimentării noului 
sistem de salarizare și majorarea sa
lariilor, cu începere de la 1 decem
brie a.c., în unitățile industriei chi
mice, metalurgiei neferoase, de celu
loză și hîrtie.

în conformitate cu prevederile a- 
cestei hotărîri, salariile muncitorilor, 
-inginerilor, economiștilor și funcțio
narilor din cele trei ramuri urmează 
să fie majorate în medie cu 11,7 la 
sută ; împreună cu majorarea sala
riilor mici efectuată în anul 1967, se 
asigură pe ansamblu o creștere me
die de 12,5 la sută.

De această majorare a salariilor 
vor beneficia un număr de peste 
167 060 salariați, ale căror venituri

Tot cu începere de la 1 deoembrie 
a.c.. Consiliul de Miniștri a aprobat 
generalizarea experimentării noului 
sistem de salarizare și majorarea sa
lariilor în întreprinderile din ra
murile metalurgiei feroase și mate
riale refractare și la întreprinderea 
pentru colectarea metalelor.

Potrivit acestei hotărîri, salariile 
muncitorilor, inginerilor, economiști
lor și funcționarilor din aceste ra
muri urmează să fie majorate în me
die'cu 8,4 la sută; împreună cu ma
jorarea salariilor mici din anul 1967, 
se asigură pe ansamblu o creștere 
medie de 8,6 la sută.

De această creștere a salariilor vor 
beneficia un număr de peste 92 000 
de salariați, ale căror venituri vor fi 
mai mari cu aproximativ 159 milioa
ne lei anual față de cele realizate 
înainte de 1 august 1967.

Prin introducerea noului sistem de 
salarizare în ramurile metalurgiei 
feroase și de materiale refractare,

(Continuare în pag. a Il-a)
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STRlNSĂ DE PE ClMP!
Paralel cu măsurile care se iau, în aceste zile, in vederea recoltării ultimelor suprafețe cu porumb 

și sfeclă de zahăr o deosebită atenție trebuie acordată transportării din cîmp a produselor. Din ultimele date 
centralizate la Ministerul Agriculturii și Silviculturii rezultă că, la începutul acestei săptămîni mai erau de 
recoltat numai 17 000 hectare porumb în întreprinderile agricole de stat și 93 000 hectare porumb și 
aproape 3 000 hectare cu sfeclă de zahăr în cooperativele agricole. Din constatările făcute pe teren rezultă 
însă că, pe cînip, continuă să existe cantități însemnate de porumb și sfeclă de zaliăr. De exemplu, mii 
de tone de sfeclă de zahăr se află pe cîmp îndeosebi in județele Botoșani, Covasna, Bihor, Brașov, Arad. 
Este necesar ca organele agricole să sprijine cooperativele agricole în vederea grăbirii transportului de pe 
cîmp a produselor și depozitări' lor cu grijă. De asemenea, pentru a se evita pierderile este bine ca, 
acum cît timpul se menține favorabil, să se facă un control riguros în cîmp din partea consiliilor de con
ducere pentru a se putea constata modul în care s-a făcut culesul. In felul acesta vor putea fi luate măsuri 
pentru strîngerea ultimilor știulcți care există în cîmp. Deoarece se constată că au rămas tuberculi în pă- 
mint, același lucru trebuie tăcut și la cartofi. Strîngerea tuturor cantităților de produse agricole din 
cimp este-o importantă sarcină la ordinea zilei,-căreia unitățile agricole trebuie să-i acorde toată atenția. 
Am urmărit cum se desfășoară aceste lucrări în jude țele TULCEA și SUCEAVA.
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Rezultate prestigioase in

Realizarea

și a anga 
jamentelor

Din întreaga țară sosesc 
știri despre importantele suc
cese obținute în producție de 
colectivele întreprinderilor in
dustriale, despre realizarea sar
cinilor de plan pe 10 luni și a 
angajamentelor luate în între
cerea socialistă pe anul 1969. 
Sînt mărturii vii ale strădaniei 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor din unitățile produc
tive, care urmăresc să pună cît 
mai deplin in valoare posibilită
țile și rezervele de care dispun 
pentru creșterea producției și a 
productivității muncii, a econo
miilor și beneficiilor, pentru ri
dicarea eficienței întregii activi
tăți industriale.

HUNEDOARA. In cele 10 luni 
din acest an, întreprinderile in
dustriale din județ au realizat o 
producție globală superioară cu 
90 milioane Iei celei planificate. 
La un alt indicator de bază — 
producția marfă vîndută și în
casată — depășirile înregistrate 
se cifrează Ia 90 560 000 lei.

Colectivele unităților indus
triale din această parte a 
țării au livrat, de la începutul 
anului și pînă acum, peste pre
vederi, 30 621 tone fontă, 23 329 
tone oțel, 6 218 tone laminate fi
nite pline, 6 378 tone minereu 
de fier, 9 064 mp placaj de mar
mură, 3 219 mc cherestea și alte 
produse.

O știre la fel de îmbucură
toare ne-a sosit din nordul țării, 
din județul SATU MARE, ale 
cărui întreprinderi au depășit 
planul pe zece luni, realizînd o 
producție globală suplimentară 
evaluată Ia 68 531 000 lei. De 
asemenea, producția marfă vîn
dută și încasată a înregistrat 
un spor, peste prevederi, de 
46 893 000 Iei. Totodată au fost 
livrate Ia export, peste sarcinile 
contractuale, produse în valoare 
de aproape 8 milioane lei.

Cele mai însemnate depășiri 
de plan au înregistrat Combi
natul de exploatare și industria
lizare a lemnului din Satu Mare, 
care a realizat de la începutul 
anului o producție suplimentară 
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în valoare de 3141000 
„Unîo“-Satu Mare, cu un 
de producție în valoare 
11 830 000 lei.

Rezultate prestigioase au ob
ținut și colectivele întreprinde
rilor din județul MUREȘ; ele 
au realizat planul produc
ției marfă in proporție de 
102 la sută, iar la producția 
marfă vîndută și încasată pre
vederile au fost depășite cu 80 
milioane lei. Pe lista produselor 
realizate peste plan sînt înscrise 
4 milioane de cărămizi și blocuri 
ceramice, mobilă în valoare de 
10 milioane lei, peste 7 800 tone 
zahăr, 540 tone conserve de le
gume sterilizate.

Și în județul CONSTANȚA 
planul pe zece luni Ia produc
ția industrială globală și la pro
ducția marfă vîndută și înca
sată a fost îndeplinit și depășit. 
Unitățile industriale din județ 
au produs, peste prevederi, 1 000 
tone acid sulfuric, 15Q, tone hîr
tie, 250 000 mp furnire, 30 000 mp 
țesături din lină, 220 tone ulei 
comestibil și alte produse. In 
trei trimestre ale anului, indus
tria constănțeană a realizat un 
beneficiu peste plan de 39 448 000 
lei, depășindu-și angajamentul 
pe întregul an.

Dan POPESCU
(Continuare tn pag. a III-a)

și ei 
prin

decît, au intrat. Ținînd 
„soldul" din ziua prece-

ar fi

PENTRU ÎNDEPLINIREA PLANULUI

Cooperativele agricole din județul Tulcea au 
terminat, printre primele din țară, însămînțârile 
de toamnă. Era firesc ca forțele disponibile să fie 
concentrate imediat la recoltarea porumbului și a 
celorlalte culturi tîrzii. C’i două săptămîni in 
urmă, ing. Emil Cubleșan, directorul direcției agri
cole județene, ne asigura că, evaluînd doar la pro
porții medii utilizarea forțelor existente în județ, 
pînă la 1 noiembrie, recolta de porumb, legume, 
struguri va fi strînsă în întregime. Această pre
viziune nu s-a adeverit. în ziua de 3 noiembrie mal 
erau de recoltat 5 700 hectare cu porumb.

Este adevărat că, pînă luni dimineață. 19 coope
rative agricole, printre care acețea din Niculițel. 
Valea Nucarilor, Iazurile, 23 August și altele 
terminat în întregime recoltarea culturilor

toamnă, inclusiv a porumbului. In altele însă lu
crările continuă să se desfășoare în ritm nesatisfă
cător. La cooperativa agricolă Horia mai sînt de 
recoltat 220 ha cu porumb, dar pe cîmp nu se afla 
duminică nimeni. „Vrem să terminăm mai întîi 
scosul cepei — spunea președintele cooperativei, 
Toader Chiscop. Mai avem vreo 8 ha și apoi vom 
repartiza suprafața de porumb ce urmează a fi 
recoltată pe fiecare cooperator în parte. Aceasta 
este dorința oamenilor și treaba va merge repede" 
Dar pînă acum nu s-a făcut nici o repartizare, oa
menii își pierd vremea, adunați ciorchine, pe su
prafața restrînsă ocupată de cultura cepei, deoa
rece nu s-au luat măsuri pentru buna organizare 
------------------------------ £ț--------
(Continuare in pag. a III-a)

Ministerul Transporturilor), 
o părere susținută de argu- 
bine întemeiate. în perioada 
octombrie, la un stoc de va- 
rămase nedescărcate din ziua 

între 681 și 514 va-

PAGINA A IV-A

Omul față în față cu el însuși
Cîți specialiști aveți ? 
Pe hîrtie sau în realitate ?

O Ieșirea din anonimat
B Scadența morală a ingratitudinii 
ii Poșta paginii

președintele Comitetului suedez pentru promovarea comerțului cu RomâniaANUAL LA CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE

ETAPA FINALA
CONTRA CRONOMETRU!

O „EXPERIENȚA ALBA IULIA" : RESTANTELE POT FI LICHIDATE • 0 REZERVĂ NU 
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Anul 1969 este anul unei cotituri 
hotăritoare în domeniul extrem de 
însemnat al construcției de locuințe. 
Sînt cunoscute importantele hotărîri 
adoptate în vara anului trecut de Co
mitetul Central al P.C.R. și Consiliul 
de Miniștri, privind dezvoltarea și 
diversificarea producției acestui sec
tor al economiei naționale. Ca ur
mare, s-au asigurat condițiile nece
sare pentru ca, într-un interval de 
timp extrem de scurt, numărul de a- 
partamente date în folosință anual 
să poată fi dublat și, încă în acest 
an, s-a prevăzut prin plan construi
rea unui număr de 90 000 de aparta
mente, cifră superioară celei de 
anul trecut. Dintre acestea, de pil
dă, în sarcina consiliilor populare — 
care au realizat, pe tot anul 1968, 
46 000 de apartamente — se află acum 
81 332. adică aproape 90 la sută din 
totalul planificat. O asemenea dina
mică ne îndreptățește să considerăm 
anul 1969 ca un an hotărîtor, cu atit

mai mult cu cît demararea acțiunii 
tn toamna trecută a ridicat proble
me deosebite în asigurarea din timp 
a documentațiilor, a frontului de lu
cru, a aprovizionării cu materiale și 
echipament de construcții, a asigură
rii capacităților de producție, cu atît 
mal mult cu cît în multe județe nu 
luaseră încă ființă întreprinderi pro
prii de execuție, cu o bază tehnico- 
materială corespunzătoare și cu atit 
mai mult cu cît realizarea planului 
urma să se desfășoare în condițiile 
unor sarcini sporite în domeniul in
vestițiilor în general și mai ales al 
execuției obiectivelor productive. în 
același timp, trebuie să arătăm că de 
realizarea integrală a planului pe a- 
cest an depinde nemijlocit înfăptui
rea în continuare a obiectivului prin- 

. cipal al hotărîrilor amintite mai sus, 
care constă în rezolvarea mai apro
piată și în tot mai bune condiții 
a unei probleme sociale fundamen
tale — problema locuinței.

O convorbire cu ing. Gheorghe 
Guțu, directorul direcției de construc
ții a Comitetului de Stat pentru 
Economia și Administrația Locală, 
ne permite să schițăm situația exis
tentă la sfîrșitul trimestrului al trei
lea în întreprinderile consiliilor 
populare. Dacă, valoric, planul anual 
era îndeplinit în proporție de 72,1 la 
sută, planul fizic, al dărilor în folo
sință se realizase numai pe jumă
tate Din cele 81 332 apartamen
te erau terminate numai 40 321. 
la care se adaugă 3 522 apartamente, 
restanță de anul trecut. O asemenea 
situație nu poate fi deloc mul
țumitoare. Printre județele du re
zultate mai bune In realizarea pla
nului fizic se r_____
reș, Maramureș, Iași, 
doara, Bacău, Neamț

jne tn realizarea pla- 
numără Prahova, Mu- 

Bihor, Hune- 
și Cluj avînd

Arh. Gh. SASARMAN

(Continuare în pag. a II-a)
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Consfătuirea miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante 
Ia Tratatul de la Varșovia, desfășurată zilele trecute la Praga, a făcut, 
după cum se știe, propuneri concrete pentru ordinea de zi a conferinței 
generale europene în problemele securității și colaborării în Europa. 
Una din aceste propuneri preconizează lărgirea relațiilor comerciale, eco
nomice și tehnico-științifice, pe baza egalității, în scopul dezvoltării co
laborării politice între statele europene. în felul acesta a fost subliniat 
roiul important ce revine dezvoltării relațiilor economice și comerciale, 
între toate statele continentului european, indiferent de orînduire, 
ca factor de edificare a unui climat de încredere și bună înțelegere în
tre popoarele continentului.

în legătură cu semnificația dezvoltării legăturilor economice între 
state, pe fondul eforturilor generale de creare a premiselor pentru întă
rirea securității și păcii în Europa, ne-am adresat d-lui AKE VRETHEM, 
președintele Comitetului suedez pentru promovarea comerțului cu Ro
mânia, care a condus delegația acestui comitet la București.

— Cum apreciați, 
domnule președinte, e- 
voluția de pînă acum 
a comerțului 
suedez ?

româno-

— Dintr-un 
punct de 
schimbul de 
dintre cele două țări 
a fost deosebit de rod
nic. Mă gîndesc la fap
tul că, în ultimii cinci 
ani (1964—1968), volu
mul comerțului în 
ambele 
proape 
importul 
mărfuri 
crescut de 2,5 ori, iar 
exportul — de 3 ori. 
Cifrele absolute nu 
sînt insă tot atit de

anumit 
vedere, 
mărfuri

comerțului 
sensuri 

s-a triplat : 
Suediei de 

românești a

a-

revelatoare. în pofida 
evoluției procentuale 
favorabile, volumul 
este încă mic, ceea ce 
inseamnă că există un 
mare spațiu pentru o 
creștere absolută a 
schimburilor economi
ce reciproce, avînd în 
vedere potențialul e- 
conomic al ambelor 
țări.

— Ce perspective 
s-ar putea deschide co
merțului și cooperării 
economice dintre cele 
două țări în urma dis
cuțiilor purtate 
București ?

necesită 
foarte 
înaintea 
niri am 
două ori 
la mijlocul lui 1968 și 
în luna octombrie a a- 
celuiași an. în martie 
1969, am avut convor
biri la Stockholm cu 
o delegație a Camerei 
de Comerț a Româ
niei. Aș putea afirma 
că acum ne cunoaștem 
mai bine. De altfel, 
comitetele pentru pro-

mult, chiar 
mult timp, 
acestei întîl- 
mai fost de 
în România :

la Gh. CERCELESCU 
A. SCHNEIDER

— Dezvoltarea unei 
colaborări fructuoase

(Continuare 
în pag. aVI-a)
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!FAPTUL
'DIVERS
1_------
j Turistul...
[ dispărut

0 măsură matematscă de apreciere

CIFRELE LIVRĂRILOR SUPLIMENTARE
LA FONDUL CENTRAL

HOTĂRlRI

Lui Brandt Bernard, cu domi
ciliul. in Lupeni, ii plăcea mult 
turismul. Se prăpădea după pei
sajul montan. Chefuia, se dis
tra — totul după pofta inimii. 
Cind termina banii, mergea la 
agenția C.E.C. și scotea cite o 
sumă oarecum modestă : cam o 
mie de lei. Dar funcționarii de 
la C.E.C. Sinaia au .observat du
pă un timp că libretul turistu
lui modest și simpatic este fals. 
Și astfel s-au încheiat plăcute
le plimbări ale turistului din 
Lupeni, pe Valea Prahovei. Gre
șise traseul turistic. Acum re
vine la cel bun. Dar după cit 
ocol l

| Dubla crimă 
j din Pitești
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I

Da, mai sînt șl indivizi care 
ucid pentru bani. Zilele trecu
te, soții Petre Pricop, inginer, și 
Maria Pricop, profesoară, din 
Pitești, au fost victimele unei 
odioase crime care a zguduit 
întregul oraș. Cadavrele lor 
s-au găsit în apartament, după 
șase zile. Organele de cercetare 
penală, cu sprijinul populației, 
au descoperit — în numai 48 de 
ore — pe făptaș, în persoana 
Iui Ion Gibnăr, neangajat nică
ieri, care locuia în același bloc 
cu victimele. Mobilul crimei, 
dezvăluit chiar de cel în cauză : 
furtul banilor și bijuteriilor ce
lor doi dispăruți. Cum l-au des
coperit atît de repede maiorii 
de miliție M. Stănișteanu și M. 
Stoica ? Pornind de la cîțeva 
mici corpuri delicte : un rest de 
țigară „Națională", de care fu
ma criminalul, găsirea asupra 
acestuia a două bancnote de 100 
lei care făceau parte din seria 
banilor existenți la casieria fa
bricii de motoare electrice, de 
unde victima încasase salariul. 
Mai întîi criminalul a ucis so
ția, aflată singură în aparta
ment, și apoi soțul acesteia, ve
nit la scurt timp din oraș. Or
ganele în drept întocmesc acum 
dosarul penal pentru ca făpta
șul să-și primească pedeapsa e- 
xemplară cerută și așteptată de 
opinia publică.

Treabă
de catîr

1400,De la Sinaia, la Cota 
sînt două drumuri de acces ru
tier. Dar din două drumuri nici 
unul ,hu-i deschis circulației. IJ- 
nul, vechi și deteriorat, a fost 
lăsat de izbeliște. Celălalt, nou- 
nouț, nu-i dat în folosință pen
tru că pe alocuri a și fost de
teriorat de infiltrațiile de apă. 
In consecință : circulația se face 
(totuși!) pe drumul vechi, peste 
hopuri. Măsurile pentru reda
rea drumului nou, în circulație, 
întîrzie. Așa stînd lucrurile, se 
pare că la iarnă vom sui la 
Cota 1 400, călare pe catîri. Ciuș 
la deal!

Cărămizile
zburătoare

laSă vezi și să nu crezi ! De 
începutul anului, din cadrul co
operativei meșteșugărești „Con
structorul" din Constanța au 
dispărut nu mal puțin de 654 350 
de cărămizi (valoarea 467 700 de 
lei), lucru constatat de organe
le de control ale uniunii. În
trebați asupra cauzelor dispari
ției cărămizilor, tovarășii din 
conducerea cooperativei au ri
dicat din umeri. Adică, de unde 
să știe ei ce s-a petrecut ! Cu 
ce s-au ocupat în acest timp, 
dacă nu de producție și de ges
tiune 7 Nu era aceasta princi
pala lor îndatorire ? De aceea, 
ca primă măsură, conducerea 
UCECOM a dispus îndepărtarea 
din funcție a președintelui Niță 
Atanasiu, vicepreședintelui Vir
gil Toncu, a șefului serviciului 
producție, Nistor Pușcașu; și ă 
șefului serviciului de organizare 
a muncii, Tiberiu Dima. Tot
odată, s-a dispus o anchetă pen
tru identificarea tuturor vinova- 
ților de dispariția cărămizilor. 
Să se stabilească, astfel, adevă
rul de la temelie...

Jocul
purceii

Poate nu cunoașteți jocul. De 
aceea, vi-1 descriu contabilii co
operativei agricole de la Ber- 
ghia (județul Mureș), unde, la 
un control efectuat, au găsit 123 
purcei neînregistrați. Asemenea 
cazuri ni s-au sesizat și din 
alte cooperative. Cu ocazia u- 
nui sondaj întreprins în cîteva 
unități agricole socialiste din 
județ a rezultat un plus de 953 
capete porcine, 68 boviișe, pre
cum si un însemnat număr de 
pasări și oi. Ce s-ar fi întîm- 
plat cu toate aceste animale și 
păsări neînregistrate : ar fi 
drumul spre frigare ?

luat

de îRubrică redactata
Șiefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondențilorCU ! . 
„Scînteii

în aceste zile, în cooperativele a- 
gricole de producție se desfășoară o 
acțiune intensă pentru îndeplinirea 
riguroasă a contractelor și suplimen
tarea livrărilor la fondul central de 
produse agro-alimentare. Ințelegînd 
înalta semnificație cetățenească a 
acestei acțiuni, multe cooperative a- 
gricole de producție din județul 
Brașov și-au onorat încă de pe acum 
obligațiile asumate, livrînd în în
tregime produsele vegetale și cele 
animale contractate. în urma reeva
luării posibilităților și resurselor de 
care dispun, un șir de cooperative au 
hotărît să-și sporească aportul la con
stituirea fondului central al Statu
lui, livrînd suplimentar cantități 
însemnate de grîu, carne, lapte 
etc. Numeroși cooperatori au re
levat, pe bună Idreptate, în cadrul 
adunărilor de partid și în adunările 
generale ale cooperatorilor, că în felul 
acesta ei își îndeplinesc o înaltă în
datorire patriotică, răspund sprijinu
lui multilateral primit din partea 
statului. Re de altă parte, a livra sta
tului cantități sporite de produse 
este în propriul lor avantaj, deoarece 
în felul acesta își asigură obținerea 
unor venituri bănești importante și 
sigure

Există însă și cooperative agrico
le care consideră că, limltîndu-se la 
îndeplinirea prevederilor contrac
tuale, deși au largi posibilități de 
a suplimenta livrările, și-au înde
plinit obligațiile față de societate; 
de asemenea, mai sînt unele care nu 
și-au îndeplinit încă nici măcar o- 
bligațiile contractuale.

Iată de ce principala sarcină a or
ganizațiilor de partid de la sate o 
constituie în aceste săptămîni des
fășurarea unei intense activități or
ganizatorice și politico-educative 
pentru a asigura îndeplinirea exem
plară a obligațiilor către stat, crea
rea unei opinii publice combative, 
care să impună respectarea riguroasă 
a contractelor încheiate și sporirea 
contribuției pe care fiecare unitate, 
fiecare cooperator poate și trebuie 
să o aducă la fondul central al statului.

Investigația întreprinsă în mai mul- 
te cooperative agricole de producție 
din cimpia Bîrsei ne-a oferit pri
lejul să constatăm că, în marea lor 
majoritate, organizațiile de partid 
subordonează întreaga lor activita
te politico-organizatorică acestui o- 
biectiv major Un bun exemplu îl 
oferă în acest, sens comitetul de par
tid al C.A.P. Săcele. îndeplinirea o- 
bligâțiilor contractuale a stat în tot 
cursul anului în atenția comitetului 
de partid ; secretarul acestuia, An
drei Kopefolnogy, a urmărit per
manent stadiul onorării contractelor, 
ceea ce s-a reflectat în îndeplini
rea ritmică a obligațiilor asumate, 
predările 
recoltarea, 
se face 
încheierea 
livrase în 
văzute în contracte, care au însumat 
300 tone grîu, 230 tone orzoaică, 
etc. Organizația de partid a des
fășurat o susținută muncă poli
tico-educativă prin care a de
monstrat convingător cooperatorilor 
datoria patriotică de a contribui, 
prin suplimentarea livrărilor la fon
dul central, la buna aprovizionare a 
populației și a industriei. In urma 
unei prime evaluări, care s-a făcut 
cu circa trei săptămîni în urmă, a- 
ceste cantități au fost suplimentate 
cu 65 tone grîu, 49 tone orzoaică și 
alte produse prevăzute la fondul de 
stat. Zilele trecute, în urma reanali- 
zării minuțioase a posibilităților 
în adunări generale ale organi
zațiilor de partid și apoi în a-

făcîndu-se concomitent cu 
chiar de pe cîmp. Așa 
că, încă înainte de 

recoltării, unitatea 
întregime cantitățile pre-

dunarea generală a cooperatorilor, 
s-a ajuns la conoluzia că unitatea 
mai poate livra statub’i încă 30 tone 
de grîu și alte produse. Cu acest 
prilej s-a subliniat necesitatea ca și 
cooperatorii să-și aducă contribuția,
pe măsura posibilităților fiecăruia, li- 
vrînd statlilui la achiziții o parte din 
produsele primite ca retribuție Ia 
ziua-muncă, sau din cele ('" 
de pe lotul 
ganizațiilor 
desfășurarea unei intense 
explicative, ' „
rîndul cooperatorilor. Bineînți 
„tonul" a fost dat de membrii 
partid : ei s-au angajat primii să 
vîndă statului o parte din produsele 
primite. Apoi, comuniștii cu cea mal

obținute 
personal. Birourile or- 
de bază au inițiat 

1 1 munci
d<> convingere in 

Bineînțeles 
de

țiune pentru a trezi la activi
tate consiliul de conducere al 
peratlvei. Nu numai că în 
mele 4 luni organizația de 
tid nu a analizat măcar o 
stadiul onorării obligațiilor 
tractuale, dar și în ultimele 
zile s-a tîrît la remorca ■ unor 
oameni cu mentalitate înapoia
tă, A spus consiliul de conducere, 
fără nici un temei, fără nici o ana
liză, că „nu se poate realiza contrac
tul" — imediat biroul organizației de 
bază șjrfl încrucișat brațele. Dar 
poate că, într-adevăr, nu existau po
sibilități de a îndeplini obligațiile? 
Nici vorbă 1 O dovedește faptul că, 
analizîndu-se zilele acestea posibili
tățile cooperativei a reieșit că se

con-

de cartofi, sînt 
cu o cantitate 
exemplu : Pavel

■ MUNCA POLITICO-EDUCATIVĂ DE LA OM LA 
OM, DIN CASĂ IN CASĂ, 1Ș! ARATĂ ROADELE 
H ADEVĂRATA CAUZĂ A RĂMÎNERILOR ÎN URMĂ 
- PASIVITATEA ® DE CE TOLEREAZĂ UNELE 
ORGANIZAȚII DE PARTID ATITUDINILE ÎNAPO
IATE ? B UN ARGUMENT VIU, DIN CELE MAI IM
PORTANTE: EXEMPLUL PERSONAL AL COMU-
NIȘTILOR

mare autoritate au fost cooptați în 
echipe care au mers din casă în casă 
pentru a sta de vorbă cu fiecare co
operator în parte. Exemplul personal 
al comuniștilor, munca de convingere 
dusă cu fiecare cooperator în parte, 
la cîmp sau acasă, și-au dat roadele.

O activitate rodnică a desfășurat și 
organizația de partid din C.A.P. Sîn- 
petru. Obligațiile contractuale au 
fost îndeplinite integral la toate 
produsele, pe întreg anul. In urma 
reevaluării posibilităților, coopera
torii au livrat suplimentar 25 tone 
grîu, peste 25 000 kg carne etc. 
Cuvinte de laudă merită și or
ganizațiile de partid din coope
rativele agricole de producție Cris
tian, Ghimbav, Feldioara etc.

Din păcate, nu peste tot organiza
țiile de partid au înțeles necesitatea 
stringentă de a pune în centrul în
tregii lor activități grija pentru res
pectarea riguroasă a obligațiilor a- 
sumate. sporirea contribuției coopera
torilor la fondul central al statului. 
Unele birouri ale organizațiilor de 
bază au lăsat această sarcină de ma
ximă importanță economică și poli
tică exclusiv în seama consiliilor do 
conducere ale C.A.P., fără a desfă
șura ele însele o intensă activitate 
organizatorică și politico-educativă 
în rîndul cooperatorilor. Sînt pildui
toare — în sens negativ, firește — 
stările de lucruri de la C.A.P. Rîșnov. 
Din cele 1 300 tone cartofi contrac
tate, unitatea livrase pînă la 30 oc
tombrie abia 1 181 tone : la grîu, din 
110 tone, predase do-- 93 : din 20.5 
tone carne de porc abia 9,4 tone.

Ce a întreprins biroul organizației 
de bază pentru a pune capăt cu fer
mitate acestei încălcări nu numai a 
îndatoririlor civice, morale, dar și a 
obligațiilor juridice ale cooperativei? 
Nimic. Nici o acțiune pe linia mun
cii politico-educative. Nici o ac-

mai pot livra cantități însemnate de 
produse.

La aceasta trebuie adăugat că și 
In ce privește achiziționarea de pro
duse suplimentare de la cooperatori, 
organizația de partid a manifestat 
pasivitate, In loc să mobilizeze, în 
primul rînd, pe membrii de partid 
pentru ca ei să fie în fruntea acțiu
nii contribuind prin exemplul per
sonal ca și prin munca de convinge
re desfășurată Ia atragerea întregii 
mase a cooperatorilor la îndeplinirea 
acestei înalte îndatoriri patriotice. 
Nu e de mirare atunci că secre
tarul organizației de partid, Gheor- 
ghe Babeș, vorbește despre această 
problemă ca despre ceva care ar 
privi ekclusiv consiliul de conduce
re ai cooperativei și consiliul popu
lar, ajungîndu-se să se imprime în
tregii acțiuni un caracter pur ad
ministrativ.

Cooperativa agricolă de producție 
Tărlungeni. Aici au fost achitate în 
întregime obligațiile contractuale. 
Produce însă o impresie neplă
cută tonul emfatic cu care con
siliul de conducere șl activiș
tii comitetului județean de partid re
partizați aici vorbesc despre rezulta
tele obținute. Trebuie spus că nu exii- 
tă nici un temei pentru tendințele de 
automulțumire evidente în poziția se
cretarei organizației de partid, Maria 
Petrică, a președintelui Gheorghe Za- 
haria și a inginerului agronom Albert 
Erdei, ca și a celor doi activiști de 
partid. Posibilitățile de suplimentare 
a contractelor sînt numai parțial fo
losite, iar comoditatea, slaba răspun
dere partinică favorizează înlocuirea 
muncii politico-educative de convin
gere cu metode administrative. La 
aceasta se adaugă faptul că aci, ca 
și în alte unități, mulți cooperatori, 
printre care și membri de partid, 
deși dispun de cantități importante

trecuțl mecanlo 
Infimă. Iată un 

____„ Buna, președintele 
C.A.P. Purcăreni, care, după apre
cierile cooperatorilor, dispune de cel 
puțin 5 000 kg cartofi, s-a oferit să 
vîndă statului... 200 kg. S-a calcu
lat că președintelui îi vor rămîne în 
beci, scăzînd consumul propriu și 
sămînța, cel puțin 3 000 kg cartofi. 
Care este nivelul de conștiință, care 
este exemplul personal al unor ase
menea oameni ? Cum ppt ei 
milita împotriva tendințelor specula
tive ale celor care păstrează mari 
cantități de produse spre a Ie vinde 
cu suprapreț, cînd ei înșiși ac
ționează asemenea unor oameni cu 
mentalitate înapoiată, dornici să pri
mească tot mai mult din partea so
cietății și să dea în schimb cît mai 
puțin? Și de ce tolerează organiza
țiile de partid astfel de lucruri ?

Nici activitatea desfășurată de or
ganizațiile de partid de la coopera
tivele agricole de producție Prejmer 
și Hălchiu nu poate fi considerată 
mulțumitoare. în nici una din aceste 
unități cu posibilități mari, prevede- 

. rile contractuale nu au fost îndepli
nite în întregime. Cooperativa agri
colă de producție Hălchiu și-a ono
rat abia 60 la sută din prevederile 
contractuale la cartofi. Deși, în urma 
unei acțiuni mai hotărîte, aci s-a 
reușit să se preia de la cooperatori 
prin achiziții circa 40 tone cartofi, 
aceasta reprezintă o cantitate extrem 
de mică în comparație cu nereaiiză- 
rile înregistrate la contracte.

Zilele ce urmează sînt hotărîtoare 
pentru succesul acțiunii de îndepli
nire integrală a obligațiilor contrac
tuale și de suplimentare a cantități
lor de produse destinate fondului 
central al statului. Reușita acestei 
acțiuni este condiționată în măsură 
esențială de modul în care organele 
și organizațiile de partid își vor în
deplini cu maximă exigență răspun
derile ce le revin, desfășurind o in
tensă muncă de convingere în rîndul 
țăranilor cooperatori pentru furni
zarea unor cantități cit mai mari do 
produse agricole la fondul central. 
Iar, pretutindeni, cuvîntul comuniș
tilor trebuie întărit cu un argument 
principal, cu forța de convingere a 
exemplului personal,

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

Ramurile chimiei, 
metalurgiei neferoase, 

celulozei și hirtiei
(Urmare din pag. I) (Urmare din pag, I)

Etapa finală - contra cronometru!
(Urmare din pag. I)
la 30 septembrie în ordine, între 73 
și 65,3 la sută din planul anual în
deplinit, deci cu mult peste media pe 
țară. In același timp, alte județe 
aveau realizări cu mult sub medie : 
Bistrița, Ialomița, Vîlcea, Caraș-Se- 
verin, Mehedinți, Vrancea, Satu 
Mare, Teleorman (în ordine, între 
12,3 și 25 la sută din plan).

Nu este întîmplător că în rîndul 
județelor mai avansate se află, de 
regulă, așa-zisele „județe-mamă", 
ou reședința în foste centre regio
nale, care au moștenit trusturi de 
construcții bine organizate. După cum 
pe lista rămaselor în urmă se află nu
mai „județe-fiică", ale căror între
prinderi de construcții abia au luat 
ființă și au de luptat cu serioase 
dificultăți organizatorice, cu iipsa 
unei baze materiale corespunzătoare, 
cu numărul insuficient de cadre ca
lificate, cu experiență. La aceleași 
concluzii se poate ajunge și din ana
liza stadiului de îndeplinire a pla
nului valoric, pe județe. De aceea, 
considerăm că este foarte important 
ca — în paralel cu constituirea unor 
organizații de execuție proprii și în 
județe ca Alba, Sălaj sau Teleorman 
(unde activează încă trusturi din ju
dețele vecine), încheindu-se astfel ac
țiunea de înființare a întreprinde- ................. ....... .... -n con_

> con-
țiunea de îninnțare a mtrepr 
rilor județene de construcții, în 
formitate cu indicațiile date de 
ducerea de partid și de stat — noile 
întreprinderi să fie sprijinite și întă-
rite pe toate căile.

în același timp, trebuie să 
liniem că, atunci cînd din partea 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean există interes și se 
depun eforturi, nu există piedici de 
nedepășit. Semnificativă tn acest sens 
pare a fi experiența județului Alba 
care, deși lipsit de o organizație pro
prie de execuție, cu sarcini mal mult 
decît duble față de anul trecut (960 
apartamente în 1969 față de 466 date 
în folosință în 1968) și Intîmpinînd 
încă dificultăți, se afla, la 30 sep
tembrie, foarte aproape de media pe 
țară : terminase 454 de apartamente, 
pe lîngă cele restante din anul prece
dent. Au urmat cîteva inițiative ex
trem de interesante. Dintre acestea, 
ing. Gavrilă Tipei, vicepreședintele 
de resort al comitetului executiv, ne 
citează recrutarea da meseriași

«ub-

comunele înveci- 
urbane — mese- 
sezonul rece, tot

autorlzațl din 
nate centrelor 
riași care, în 
nu prea sînt solicitați — detașa
rea temporară a unor muncitori cali
ficați din serviciile gospodărești ale 
marilor întreprinderi, ca și de la în
treprinderile de gospodărie comu
nală, desigur, fără a periclita reali
zarea planului de prestări către 
populație și lucrările de întreținere 
a fondului locativ. Pentru ca alte di
ficultăți care s-ar ivi — în aprovi
zionarea cu cele necesare, în orga
nizare etc. — să fie soluționate ope
rativ, fiecare inginer din consiliu] 
popular județean a primit sarcina de 
a îndruma nemijlocit cite un șantier. 
In acest mod, fără ședințe și cores
pondențe inutile, obstacolele sînt în
lăturate din mers. Roadele ? Numai 
In luna octombrie s-au mai dat în 
folosință încă 200 de apartamente, a- 
sigurîndu-se toate condițiiile ca pla
nul anual să fie îndeplinit integral.

Pe inginerul Șofron Muntean, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al C.P.J. Alba, l-am întîlnit 
pe șantierul de locuințe din Alba lu- 
lia, unde sînt concentrate aproape 

, jumătate din locuințele ce urmează a 
fi executate în acest an în întregul 
județ. Am avut ocazia să-i vedem 
aici la lucru și pe zugravii și mozai
carii de la întreprinderea de gospo
dărie locativă, alături de colegii lor 
constructori. Am reținut munca sus
ținută, organizată în schimburi de 
lucru prelungite, chiar două schim
buri, pentru ca apartamentele să 
poată fi terminate la timp. Am re
marcat minuțiozitatea cu care repre
zentantul comitetului executiv ur
mărea fiecare lucrare în parte, fie
care operațiune, ca și viziunea orga
nizatorică de ansamblu.

La municipiul București care — 
cu cele 19 710 apartamente planifi
cate — deține o pondere însemnată 
In ansamblul construcției de lo
cuințe, am purtat o discuție cu ing. 
Octavian Bîrsan, director general al 
D.C.G.M. din cadrul Consiliului popu
lar al municipiului București. Am 
aflat cu acest prilej că, pînă în pre
zent, au fost date în folosință 11617 
apartamente, iar alte 2 000 se află în 
recepție sau pe cale de a fi prezen
tate la recepție. Frontul de lucru 
pentru anul 1970 numără pînă în pre
zent 13 000 de apartamente, iar pînăapartamente, iar pînă

vor fj anual mai mari cu circa 300 
milioane lei, față de cele obținute 
înainte de 1 august 1967.

Prin noul sistem de salarizare care 
se va introduce în aceste ramuri, ni
velul salariilor muncitorilor, ingine
rilor, tehnicienilor și funcționarilor 
va fi stabilit în funcție directă de 
cantitatea, calitatea și răspunderea 
în muncă. In același timp, el va fi 
mai strîns legat și de realizările 
unității din care aceștia fac parte.

în vederea stimulării lucrătorilor 
din marile combinate și din unele 
uzine chimice pentru obținerea unor 
producții sporite și Ia un înalt nivel 
calitativ, de îngrășăminte, fire și fi
bre sintetice, anvelope și produse 
petrochimice, acestora li se atribuie 
un nivel de salarizare superior ce
lorlalte unități din ramura respec
tivă.

O dată cu generalizarea noii sala
rizări și lucrătorii din aceste ra
muri Industriale vor beneficia de 
sporuri pentru vechimea neîntrerup
tă în aceeași unitate, de gratificați! 
anuale pentru depășirea beneficiilor 
planificate, precum și de premii în 
timpul anului pentru rezultate deo
sebite obținute în munca lor.

Noul sistem de salarizare șl ma
jorarea salariilor vor mobiliza lucră
torii din industria chimică, metalur
gia neferoasă, celuloză și hîrtie în 
organizarea mai bună a producției 
și a muncii în vederea realizării și 
depășirii sarcinilor ce le revin din 
planul cincinal și din Directivele ce
lui 
lui. 
un 
cel 
proiectați Ia noile capacități de pro
ducție, în valorificarea superioară a 
materiilor prime, diversificarea con
tinuă a producției, ridicarea calității 
acesteia în vederea satisfacerii în- 
tr-o mai bună măsură a cerințelor 
economiei naționale și pentru spori
rea și lărgirea gamei de produse des
tinate exportului.

de-al X-lea Congres al partidu- 
EI va constitui în același timp 

puternic imbold în atingerea în 
mai scurt timp a parametrilor

venitul din muncă a întregului per
sonal din întreprinderi va fi mai 
strîns legat de rezultatele cantitative 
și calitative ale muncii, precum și de 
răspunderea fiecăruia în procesul de 
producție. Pentru cele mai impor
tante sectoare siderurgice — oțelării 
și laminoare — se introduce forma 
de salarizare în acord progresiv di
ferențiat. Această măsură este me
nită să contribuie la stimularea mun
citorilor pentru depășirea planului la 
oțel și laminate — produse de o im
portanță deosebită pentru dezvolta
rea întregii economii. De asemenea, 
se prevede ca la unele locuri de 
muncă cu condiții mai dificile să se 
acorde salarii tarifare majorate cu 
5—15 la sută.

Pentru stimularea obținerii unor 
rezultate deosebite în muncă, la fel 
ca și în celelalte ramuri industriale 
unde s-a introdus noul sistem de sa
larizare, se prevede acordarea de 
premii în cursul anului, iar în func
ție de rezultatele economice obținute 
de. fiecare întreprindere, gratificați! 
la finele anului.

Prin elementele sale, noul sistem 
de salarizare va mobiliza pe siderur- 
giști în obținerea unor produse cu 
calități similare celor realizate da 
țările cu experiență și tradiție în in
dustria siderurgică și competitive pe 
piața externă. El va reprezenta tot
odată un nou stimulent pentru intro
ducerea și generalizarea metodelor 
științifice de organizare a produc
ției și . a muncii, în scopul asigurării 
creșterii eficienței economice a în
tregii activități a întreprinderii. A- 
plicarea noii salarizări va constitui 
în același timp, pentru salariații din 
aceste ramuri, un puternic imbold in 
înfăptuirea prevederilor Directivelor 
celui de-al X-lea Congres al parti
dului privind dezvoltarea siderurgiei 
românești.

Noile hotărîri ale Consiliului de 
Miniștri privind generalizarea expe
rimentării noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor în noi ramuri 
ale economiei naționale confirmă con
secvența cu care se înfăptuiesc hotă- 
ririle partidului referitoare la “ridica
rea nivelului de trai al oamenilor 
muncii din țara noastră. (Agerpres)

frumosul
DE CISNĂDIE

la 31 decembrie se vor închide 5 000 
de apartamente, pentru a se asigura 
o desfășurare corespunzătoare a lu
crărilor pe timp de iarnă și condi
ții bune pentru îndeplinirea sarci
nilor în viitor. Rămîne ca, pentru 
realizarea integrală a planului 
fizic pe anul în curs, să fie date în 
folosință încă aproximativ 6 000 de 
apartamente

— Stadiul în care se găsesc cele 
6 000 de apartamente și măsurile ce 
urmează să fie luate în continuare, 
ne spune ing. O. Bîrsan, vor permite 
încheierea execuției lor pînă la finele 
anului. întreprinderile și șantierele 
din cadrul direcției generale con- 
strucții-montaj sînt mobilizate pentru 
realizarea necondiționată a planului. 
Oamenii noștri sînt dornici să lucreze 
și simțim din plin sprijinul care, la 
toate nivelele, ni Se acordă. Totuși, 
aș dori să remarc greutățile pe care 
unii furnizori continuă să ni le pro
ducă în livrarea unor materiale și 
aparataje de care depinde nemijlo
cit predarea obiectivelor terminate 
și darea lor în folosință. Mă refer 
mai ales Ia covorul P.V.C. pentru 
pardoseli, Ia aparatele de contracu- 
rent pentru încălzirea apei, la pom
pele necesare, ca și la procurarea 
unor cabluri și punerea în funcțiune 
a unor posturi de alimentare cu 
energie electrică.

Așa cum ni s-a relatat și la 
C.S.E.A.L., există în .prezent posibi
lități certe pentru realizarea pla
nului la construcția de locuin
țe. Constructorii au desfășurat 
toate forțele de care dispun pen
tru a-și îndeplini cu cinste misiunea. 
Este absolut necesar ca, în răgazul 
de care se dispune, să se lucreze cu 
toată intensitatea — în schimburi 
prelungite și chiar în două schimburi 
acolo unde e cazul — în ritm însufle
țit, pentru ca toate apartamentele in
cluse în plan să fie terminate și pre
date către beneficiar Furnizorii în- 
tirziați trebuie să facă tot ce le stă 
în putință pentru a-și achita obliga
țiile, trebuie găsite pe plan local so
luții de înlocuire a unor materiale 
sau aparat.aje care nu pot fi în nici 
un fel asigurate. Realizarea exem
plară a planului pe anul 1969 va fi 
o chezășie a îndeplinirii sarcinilor 
pe care construcția de locuințe le 
are In față și care vor crește tot 
mai mult, de la un an la celălalt.

Hala nouă a uzinelor tex
tile Cisnădie e mare cît un 
hangar, somptuoasă și pli
nă de lumină ca o sală 
de teatru. Ca niște nave 
ancorate Intr-Un port cu
prins de freamăt, războa
iele de țesut se aliniază 
pe patru rînduri. Țăcăni
tul lor ritmic apare ca un 
expresiv fundal sonor pen
tru gestica tăcută, fermă și 
precisă a muncitoarelor.

Urmăresc fascinat acest 
du-te-vino amețitor al su
veicilor cu bătăi scurte șl 
energice care aleargă prin
tre fire ; contemplu dege
tele albe și subțiri ale Mă
riei 
sale
Schrib într-o mișcare neîn
cetată. Din mii de fire, îm
pletite într-o fantastică în
gemănare, se naște văzînd 
cu ochii un covor fermecat: 
covorul românesc.

Marea hală a țesătorlei îți 
lasă impresia că te afli 
în mijlocul unei imense 
șezători, unde sfîrîie zeci 
de mii de fuse. La confluen
ța dintre tehnică și virtuo
zitate curg nesfîrșite rîuri 
de frumusețe, scăldate în 
apa fermecată a culorilor. 
Toate comorile adunate în 
sipetele ținuturilor sibiene 
se revarsă într-un șuvoi de 
explozii cromatice. Sînt aici 
șiraguri de perle, cîmpurl 

■ înmiresmate și străluciri 
culese din seva florilor de 
cireși ce împînzesc livezi
le de la poalele Măgurii. 
Răsar în minunatele covoa
re florile plaiului, se 
string în ele tonurile calme 
ale toamnei și exuberante
le limpezimi ale primăverii. 
Intre urzeală și bătătură se 
topesc laolaltă crîmpeie 
dintr-un spațiu mioritic 
ancestral, armonios și echi
librat, cu sufletul unui po
por ce poartă lumina și cu
lorile în priviri, zidindu-se 
împreună într-o ctitorie u- 
nică de frumusețe.

Sînt secole de cînd stră
vechiul meșteșug al țesu
tului se practică pe a- 
ceste meleaguri. Țesătorii 
din Cisnădie și-au cîștigat 
de mult o binemeritată 
faimă în confecționarea 
dimiei, a abalei, a pănurel, 
a brîielor, a culmilor și co
voarelor. Pe la 1513 erau 
cunoscute aici aproape 22 
produse din lînă.

Ce anume a favorizat 
dezvoltarea acestui mește
șug pe meleagurile Cisnă- 
diei ? In primul rînd, apro
pierea de sursele de mate
rie primă, vecinătatea renu
mitelor sate de oieri : Ră- 

. șinari, Sadu, Rîul Sadului, 
Orlat, Gura Rtului, Poiana 
și Jina. Apoi, o așezare geo
grafică In apropierea șlea- 
ului comercial ce trecea 
pe la pasul Turnu-Roșu. 
poartă spre sud-estul euro
pean, deschizînd în veacuri*

__  și subțiri ale Ma- 
Brad și ale tovarășei 

de muncă Maria

le trecute centrului textil 
din Cisnădie drum spre pie
țele de desfacere din Țara 
Românească și Balcani Și, 
în sfîrșit, existența unei 
mîini de lucru specializate, 
meseria de țesător fiind pe 
aceste locuri o adevărată 
tradiție ce se transmitea din 
tată în fiu.

Hrănindu-se din tradiție, 
sprijinindu-se mereu pe 
destoinicia și măiestria 
meșterilor localnici, arta 
țesutului la Cisnădie și-a 
menținut neîncetat pres
tigiul, deși formele de 
producție practicate în 
trecut erau rudimentare, 
de tip manual-casnic. Pînă 
la sfîrșitul secolului al

cestor ani de mare avînt 
constructiv.
- Dacă între 1948—1959, 

valoarea investițiilor din 
fondul de stat a reprezen- 

■ tat 16 milioane lei, ea a 
ajuns să se ridice în 
1966—1968 Ia aproape 63 mi
lioane — precizează ingine
rul șef cu investițiile, Wal
ter Bruckner.

Profilată pe producția de 
stofe din lînă în amestec 
cu fibre sintetice șl celulo
zice și, de asemenea, pe cea 
a covoarelor — plușate în 
stil românesc șl de tufted 
— producția uzinelor textile 
Cisnădie a cunoscut an de 
an creșteri impresionante.

— Saltul acesta — ne

reportaj de Petre PINTILIE

XIX-lea existau aici o 
mulțime de mici ateliere 
grupate în cadrul breslei 
postăvarilor. Urmează apoi 
o nouă etapă ; trecerea la 
producția semimecanizată 
și apoi mecanizată. Iau naș
tere numeroase făbricuțe 
a căror dezvoltare este însă 
mult întîrziată, căci ele nu 
țineau pasul cu progresul 
tehnic.

Primeniri structurale în
cep și pentru industria tex
tilă din Cisnădie — orășel 
situat la 12 km de Sibiu — 
după 1948. Cele aproximativ 
120 făbricuțe sînt comasate 
într-un complex textil u- 
riaș, care reunește sub 
marca sa prestigioasă vir
tuțile de artizani, de meș
teșugari cu tradiție ale 
celor 4 800 de muncitori.

Cel ce poposește azi aici 
are la tot pasul revelația 
noului. Nenumărate clădiri 
tși etalează profiturile 
proaspete, fiecare cu sco
puri precise și convergînd 
toate spre același țel : mă
rirea spațiului Industrial 
proporțional cu capacități
le intrate în dotare, crearea 
unor condiții optime de lu
cru, la cel mai înalt nivel 
al tehnicii actuale.

Țesătoria de stofe, cu 
două etaje, în care se re
grupează tot utilajul spe
cific ; hala nouă pentru co
voare plușate, construită 
pe Pîrîul de Argint ; cea 
a secției de covoare moche- 
tate Tufting ; hala de sor
tare unde tronează uriașul 
„leviatan" Dofama ; cea a 
vopsitoriei ; centrala termi
că dotată cu trei cazane 
tip Vulcan ; noul laborator, 
secția de apretură, filatura 
de lînă pieptănată etc ; 
plus o mulțime de anexe 
sociale, noi ateliere, noi 
magazine, sînt creațiile a-

In 
Și ea 
în 
de

spune Andrei Vurpăreanu, 
directorul general — situ
ează întreprinderea noastră 
pe treptele afirmării indus
triale Valoarea producției 
globale a crescut de la 262 
milioane lei în 1958 la 449 
milioane lei anul trecut, ur- 
mînd ca în acest an să rea
lizăm 514 milioane lei. 
același timp, a crescut 
productivitatea muncii, 
ajungînd să reprezinte, 
1969, 183,7 la sută față 
anul 1958.

Dar viitorul țintește spre 
ridicarea de noi obiective : 
dezvoltarea în continuare a 
secției de covoare, constru
irea halei pentru filatură 
cardată etc și, implicit, spo
rirea producției, ridicarea 
prestigiului calitativ al uzi
nei.
acest 
tatea

Am 
secții 
am cunoscut meșteri har- 

' nici și pricepuți — ca Ion 
Drăgoi de la războiul Tuf
ting, Hans Kirr de la răz
boiul dublu pluș, ca tinere
le lucrătoare Irina și Erika 
Pikulski, absolvente ale 
școlii profesionale textile 
din localitate, acum eleve 
In clasa a XII-a a liceului 
Industrial textil din Cisnă
die. Acești oameni, recu- 
noscuți pentru măiestria lor 
profesională realizează o 
legătură organică între tra
diție și modern.

Strămoșii Pauline! Rad- 
rlch, finisoare la apretura 
de stofă, de cinci ori con
secutiv fruntașă în întrece
rea socialistă, ca și ai țe
sătorilor Florea Nedeanu, 
Mihai Goress sau Ana Nițu, 
ca și ai vopsitorului Caro! 
Mantsch, ai Sofiei Vidri- 
ghin, sau ai Iohanei Schop 
au fost cîndva ți ei, desi-

Investițiile alocate in 
an vor dubla capaci- 

de producție.
vizitat multiplele 

și unități ale uzinei.

gur, meșteri tndemtnatlcl, 
pe cînd lucrau în micile a- 
teliere meșteșugărești. Dar 
pentru urmașii lor de azi 
perspectivele s-au schim
bat. uriașa uzină textilă, 
redimensionată la exigen
țele epocii, producînd fru
mosul în cantități industri
ale. Am în minte imaginea 
unei suprapuneri de tim
puri : legate printr-o per
manență a măiestriei, la 
vremurile de odinioară cele 
de azi adaugă perfecțiunea 
tehnicii moderne.

în atelierele de creație, 
tovarășul Victor Marcu, 
șeful atelierului creație 
stofe, și soții Lisan, absol
venți ai Institutului de ar
te plastice „Ion Andreescu" 
din Cluj, de la atelierul 
creație covoare, îmi prezin
tă eșantioanele de modele. 
Materia este superior va
lorificată în motive decora
tive etalate cu o aleasă ins
pirație. Covoarele sînt 
transferate magic din moș
tenirea artei populare pe 
tărîmul celei mal înaripate 
modernități, 
industrial îi 
o mare forță de răspîndire. 
Dar, totodată, îi impune șl 
o economie a mijloacelor, 
o renunțare la ceea ce dă 
savoarea unicatului, oferin- 
du-i în schimb mai multă 
precizie și rigurozitate. îm- 
părtășindu-se dintr-o mile
nară tradiție, creația aces
tor covoare preia întreg 
cromatismul bogat de sor
ginte folclorică, ca și teme
le și motivele, dar nu prin 
pastișarea lor exterioară, ci 
printr-o stilizare într-o vi
ziune modernă, fapt care 
păstrează intacte calitățile 
estetice deosebite ale aces
tei arte și, în primul rînd, 
virtuțile ei decorative. Ceea 
ce explică destul de con
vingător marea apreciere 
de care se bucură în lume 
aceste covoare ce reprezin
tă crîmpeie din hărnicia, 
dăruirea și fantezia texti- 
liștilor din Cisnădie. Țări 
renumite în 
covoarelor — ca Iran, Li
ban, Arabia Saudită, 
U.R.S.S., Iordania, Kuweit, 
cu basme milenare așter
nute pe renumitele covoa
re persane — dar și altele 
de pe întreg globul ( în to
tal 30 de țări, printre care 
Anglia, Belgia, Japonia, 
Danemarca, Franța, R.F. a 
Germaniei, Elveția, Norve
gia, Olanda, Polonia, Sue
dia, Spania etc.) cumpără 
cantități importante de co
voare cisnădiene.

Fluvii nesfîrșite de fru
musețe românească se re
varsă astfel către toate col
țurile lumii, ducînd cu ele 
un crîmpei din splendoarea 
minunatelor noastre pla
iuri și din priceperea unui 
popor al cărui fii se nașa 
cu frumosul în suflet

Frumosului 
conferă astfel

arta lucrării
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PRIN LEGE - UN ÎNALT SPIRIT
PREVEDERE Șl COMPETENTĂ 
ADMINISTRAREA 

NULUI PUBLIC!
Ca un fir roșu s-a desprins din 

dezbaterea pe marginea articolului 
„Răspunderii materiale, o definire 
riguroasă, un cadru legal !“ — însem
nătatea principială și practică a in
dicațiilor formulate în Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al X-lea 
al P.C.R., în care se subliniază : 
...Odată cu stimularea celor ce își 
îndeplinesc sarcinile cu rezultate 
bune, cei care nu-și fac datoria, ca
re aduc daune avutului obștesc să 
suporte direct, din buzunarul pro
priu — și nu din avuția societății — 
urmările neglijențelor și lipsurilor 
de care dau dovadă". Unanimă a 
fost părerea că este nevoie ca fie
care membru al societății, de la 
conducător pînă la ultimul execu
tant, să știe că pagubele pricinuite 
avutului obștesc, din incompetență și 
superficialitate, din neglijență tre
buie să le suporte personal, din ve
niturile proprii, că acestea nu se mai 
pot trece în contul economiei na
ționale.

Demn de relevat este că punctele 
de vedere ale tuturor participanților 
la discuție au susținut necesitatea 
aplicării răspunderii individuale, 
personale a angajaților unei între
prinderi, organizații economice sau 
instituții — răspundere reglementată 
în prezent, după părerea unora, în 
suficientă măsură, printr-o serie de' 
.dispoziții-normative. Să vedem, însă, 
de ce nu se respectă aceste uispo- 
ziții normative, de ce se mai petreo 
cazuri de prejudiciere, mai gravă sau 
mai puțin gravă, a avutului obștesc? 
Din capul locului trebuie arătat că 
asemenea acte antieconomice și anti
sociale sînt favorizate, în primul 
rînd, de spiritul de răspundere scă
zut al unora din cei care sînt puși 
să aplice legislația. Tn loc să acțio
neze energic, cu continuitate, pentru 
apărarea intereselor financiare ale 
statului, să aplice fără menajamente, 
ori de cîte ori este cazul, prevederi
le legii împotriva acelora care mani
festă neglijență, dezinteres sau rea 
credință în gospodărirea fondurilor., 
societății, acești conducători sau in
spectori ai diverselor foruri de re
sort „închid ochii", eludînd legea, 
sau caută fel de fel de portițe, inter-1 
pretînd-o și răstălmăcind-o.

în ciuda faptului că există nume
roase acte normative care precizea
ză modul de gestionare a bunurilor 
materiâle, cu prilejul unui control 
efectuat recent de Ministerul Finan- 

dor, au fost identificate peste 8 500 
ie inventarieri restante din anul tre

cut, au fost găsiți 210 gestionari cu 
antecedente penale și alți circa 
2 500 gestionari pentru care conduce
rile unităților nu ceruseră datele 
hecesare — conform prevederilor 
legale — de la organele de specia
litate. Alți 5 000. de gestionari nu a- 
veau constituită garanția materială 
conform legii. Toate aceste abateri 
de la normele legale au favorizat, 
numai în primele opt luni din acest 
an, prejudicierea avutului obștesc cu 
peste 2,5 milioane Iei. Se putea pre
veni această pierdere ? Indiscutabil, 
da. Cu condiția să fi fost respectate 
legile în vigoare.

De ce conducerile întreprinderilor 
tn cauză, sau cei care controlează și 
inspectează... nu s-au străduit să dea 
curs normal legislației ? Pentru că, 
în prezent, pentru orice mani
festare de toleranță față de cei 
care știrbesc avutul obștesc — 
oricît de crasă ar fi ea — 
conducerilor de unități li se aplică, 
drept pedeapsă, banala „mustrare cu 
avertisment" și in extremis, schim
barea din funcție sau retrogradarea. 
Toți cei care au adus în discuție a-

cest aspect au argumentat că tocmai 
asemenea specimene de sancțiuni sim
bolice, aplicate unor cadre cu munci 
de răspundere, înlesnesc manifesta
rea acestor atitudini de „lasă-mă să 
te las" față de cei care aduc pagube 
statului. Este pe deplin îndreptățită 
propunerea ca acei care conduc în
treprinderi sau organizații economi
ce să răspundă solidar de daunele 
aduse avutului obștesc și să fie puși 
să plătească din propriul lor buzu
nar, parte în parte cu cei pe care 
i-au oblăduit sub aripa lor protec
toare. Așa este drept 1 Și o asemenea 
cerință trebuie legiferată neîntîrziat.

Riguros conturată și bine delimita
tă prin lege trebuie să fie răspunde
rea materială pentru absolut toate 
împrejurările în care ar putea avea 
loc prejudicierea avutului obștesc. In 
prezent, legislația conține încă o 
seamă de scăpări, le-am zice, de 
nuanță. Una dintre acestea se refe
ră, bunăoară, la modul în care este 
reglementată recuperarea daunelor 
din.rebuturi. Codul muncii precizează

CONCLUZII LA DEZBA
TEREA: „RĂSPUNDERII 
MATERIALE, 0 DEFINIRE 
RIGUROASĂ, UN CADRU 

LEGAL!“

că, în caz de rebutare a unui produs, 
se impută celui în cauză doar ma
nopera de la ultima operație Prac
tica de toate zilele dovedește că o 
bu.nă ..parte din .-piese se, .rebutează 
în ,fâza£ finală a procesului. tehno
logic,'la finisare, cind produsul- în
corporează o mare cantitate de 
muncă vie. Astfel, pentru produse 
rebutate, valorînd sute și chiar mai 
multe mii de lei, se ajunge să se re
cupereze cîteva zeci de lei. Restul 
de manoperă și valoarea materialu
lui propriu-zis se irosesc, trecîndu-se 
pe prețul de cosi al producției. Desi
gur, conducerile întreprinderilor nu 
greșesc cind recuperează din pagube 
doar această infimă sumă. Așa pre
vede acum legea. Dacă ar proceda 
cum de fapt este normal, ar comite 
o ilegalitate. Iată un paradox evi
dent, care trebuie înlăturat ■

Anormală este și următoarea prac
tică : pentru pagube de valori mici 
se recuperează valoarea lor integra
lă, în vreme ce pentru altele, cu 
mult maj mari, este prevăzută răs
punderea materială doar la nivelul 
de trei salarii ; cînd paguba atinge 
valori apreciabile, legislația nu mai 
prevede nici cel puțin această deri
zorie recuperare. De ce această de
marcație atît de nejustă în stabili
rea cuantumului recuperărilor dau
nelor aduse avutului obștesc ? Oare 
nu fiecare leu trebuie chibzuit cu 
maximum de grijă în întreprinderi, 
pe șantiere sau la orice alt loc de 
muncă, acolo unde se solicită efor
turile bănești ale statului ? Iată 
cît de necesar este ca înseși 
actele normative să fie revizuite 
și completate, pentru a putea răs
punde tuturor situațiilor pe care 
practica economică le ridică, pentru 
a înlătura orice fisură legislativă 
susceptibilă să faciliteze cuibărirea

arbitrariului și subiectivismului tn 
gospodărirea fondurilor societății.

Risipa de materiale frecvent întîl- 
nită pe șantiere, de exemplu, își are 
drept , cauză, în primul rînd, viciile 
de evidență. Ar mai putea fi vorba 
de risipa și abandonarea unor utila
je și materiale, dacă printr-o eviden
ță precisă, acestora li s-ar ține ■ o 
socoteală exactă și s-ar ști, oricînd 
și oriunde, cine și pentru ce trebuie 
să răspundă ? A devenit o necesitate 
imperioasă ca organele metodologice 
de specialitate să revadă temeinic 
principiile de evidență, pentru a-i 
descoperi punctele slabe, vulnerabile.

încercîndu-se o precizare mai e- 
xactă a sferei. răspunderii materia
le, în discuție a fost adusă și ideea 
răspunderii colective care vizează 
organele de conducere colectivă re
cent înființate. S-a arătat, cu acest 
prilej, că, în afară de prevederile din 
actele normative de înființare a a- 
cestora, care enunță numai princi
piul răspunderii colective, nd există 
în legislația în vigoare alte dispozi
ții care sâ reglementeze această răs
pundere. Din păcate, în afara acestei 
constatări, discuția nu a adus nici o 
altă clarificare. Cu atît mai mult, pro
blema merită să rețină atenția. Sîn- 
tem informați că, în ultima vreme, 
între specialiștii diferitelor organe 
economice centrale au avut loc con
fruntări susținute pe această temă, 
dar ei nu au reușit să contureze 
un punct de vedere unanim accep
tat. Deși susțin că se poate vorbi 
de răspunderea colectivă, unii spe
cialiști afirmă că nu ar fi potrivit 
să se adopte o reglementare în acest 
sens. Alții, dimpotrivă, susțin — ar
gumentat — necesitatea reglementării 
legislative a răspunderii colective.

Potrivit Hotărîrii Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R. și a Con
siliului de Miniștri cu privire ta în
ființarea comitetelor de direcție ale 

’întreprinderilor și organizațiilor e- 
conomice de stat, acestea „conduc 
întreaga activitate a .întreprinderi- 
.lor, asigură^prganizarea producției și 
a muncii, administrează mijloacele 
materiale și financiare in vederea 
îndeplinirii sarcinilor de plan". De 
asemenea. „Comitetul de direcție 
răspunde in mod colectiv (sublinie
rea noastră) de activitatea întreprin
derii, potrivit dispozițiilor legale. 
Totodată, fiecare membru răspunde 
atît pentru îndeplinirea sarcinilor 
în compartimentul ce îi este repar
tizat, cît și pentru întreaga activi
tate a întreprinderii".

Cum va funcționa răspunderea co
lectivă în absența reglementărilor 
precise, de exemplu, in cazul apro
bării unor documentații tehnico-e- 
conomice pentru execuția de lucrări 
sau achiziționarea de utilaje care se 
dovedesc ulterior inutile ? Care va 
fi răspunderea colectivă și, in parte, 
a fiecărui membru al organului de 
conducere in unele situații, cînd se 
constată daune pricinuite de nelua- 
rea măsurilor pentru încheierea la 
timp util a contractelor economice 
în limita competenței acordate, de 
stabilirea unor măsuri organizato
rice greșite care au dus la pierderi 
de bunuri, sau prin introducerea in 
fabricație a unor produse fără des
facere asigurată, care se' degradează 
prin depozitare ? Și cite alte situații 
de acesi fel nu pot interveni in ac
tivitatea curentă a întreprinderilor ! 
Crearea organelor de conducere co
lectivă reprezintă o realitate econo
mică nouă in țara noastră, căreia 
legislația aie datoria să-i confere o 
expresie juridică adecvată.

loan ERHAN

(Urmare din pag. I)
cîtă importanță se acordă în combi
nat organizării unei activități judi
cioase pentru descărcarea vagoanelor. 
Descărcarea se face pompieristic și 
nu tot timpul, așa cum este necesar, 
ziua, noaptea, duminica, în orice zi. 
Consecința ? Numai în luna septem
brie, în unitățile Ministerului In
dustriei Metalurgice — și mai ales la 
combinatele de la Reșița, Hunedoara 
sau Galați — imobilizările nepermise 
de vagoane s-au ridicat la 400 762 va- 
goane-oră. S-a pierdut astfel o capa
citate de transport pe calea ferată 
de 40 000 tone. Așa apare mult discu
tata și chiar fetișizată lipsă de va
goane, așa apar uneori „invaziile" 
de vagoane și lipsa lor, alteori.

Economiștii au demonstrat prin 
calcule, că pe întreaga rețea C.F.R., 
larcul de vagoane trebuie să se gă- 
șască în proporție de 66 la sută în- 

> \rcat și de 34 la sută golit de măr- 
t -ile inițiale, pentru a putea fi re
ia tă normal ciiculația. Devierile în 
pl t sau minus sînt semnale de a- 
lar. 'ă și dau naștere La imobilizări. 
La noiembrie a.c., parcul de va- 
goan se afla încărcat însă în pro-1 
porții de 78 la sută. Cum și în zi
lele a. terioare proporția încărcării 
depășii ’» limita admisă, înseamnă că 
intrepn tderile industriale nu luaseră 
măsuri . uficiente pentru descărcarea 
la timp t vagoanelor. Cîteva exemple 
sînt eoni 'udente în acest sens. La 
2 noiemt -ie, pe Regionala C.F.R. 
București, lin 8 400 vagoane de des
cărcat fuse; ?ră descărcate doar 6 400 
vagoane: ci alte cuvinte, 2 000 de 
vagoane, car > ar fi putut fi folosite 
la 3 noiembr. e, erau imobilizate. Pe 
Regionala C.F R Timișoara, din 
2 300 de vagoai e s-au descărcat doar 
2 000 : Combin;.tu] siderurgic Galați 
avea nedescărcate, la stația Mălina, 
71 de vagoane c\\ cocs care așteptau 
acolo din ziua de 31 octombrie și 
130 de vagoane oi „diverse" ce stă
teau tn stație din 'iua de 29 octom
brie. Așadar. înaii te de a învinui 
C.F.R.-ul, mai sînt t. uite de făcut în

ÎNTREAGA RECOIIÂ DE PORUMB 
SĂ EIE STRINSA DE PE ClMP!

(Urmare din pag. I)
a muncii. Lipsesc coșurile, mijloacele de 
transport. Astfel, forte însemnate își iro
sesc timpul bun de lucru, așteptînd sar
cini de la președintele cooperativei, care 
tot face calcule cum să împartă mai 
bine pe fiecare cooperator suprafața de po
rumb rămasă nerecoltată. Era nevoie de un 
sprijin mai eficient din partea uniunii jude
țene a cooperativelor agricole pentru ca mun
ca să fie organizată mai bine.

La cooperativa agricolă din Hunedoara pe 
suprafața de porumb așa-zis recoltată sînt 
rînduri întregi neculese, grămezi de porumb 
prin cocenii netăiațL Sîmbătă, 1 noiembrie, 
mai erau de recoltat 277 ha, dar duminica 
nu era nimeni pe cîmp. Cu toate acestea luni 
dimineața, în evidența direcției agricole ju
dețene mai apăreau de recoltat, la această 
unitate, doar 100 ha. Se culege singur po
rumbul ? „Nu s-a măsurat bine suprafața" 
— ne spune directorul direcției agricole. A- 
ceastă apreciere este mai degrabă o tendință 
de a ascunde adevărata situație precară in 
care se află lucrările in această coope
rativă. Datoria organelor agricole județene 
nu este de a face doar măsurători, ci de 
a sprijini efectiv consiliile de conducere în 
organizarea muncii. într-un ritm cu totul nesa
tisfăcător se lucrează și la cooperativa agri
colă din Zebil, unde mai sînt de recoltat 
270 ha cu porumb, iar viteza zilnică abia 
depășește 20 ha.

Pe lîngă faptul că lucrările propriu-zise 
de recoltare sînt întîrziate se constată mari 
rămîneri în urmă și în ceea ce privește 
transportul produselor. La cooperativa agri
colă de producție din Cataloi, socotită frun
tașă pe județ la culesul porumbului, bună 
parte din recoltă zace în grămezi pe cîmp. 
Asemenea situații am întîlnit și la coope
rativele agricole Cerna, Ciucurova, Nalbant, 
Nicolae Bălcescu și altele. La direcția agri
colă județeană se estimează că porumbul de 
pe o suprafață de peste 6 000 ha s-ar afla 
în prezent în grămezi pe cîmp. Din ceea ce 
se vede pe teren se poate face aprecierea 
că, pe cîmp, există cantități mult mai mari 
de porumb. Este edificatoare în această di
recție situația ce ne-a fost prezentată la 
întreprinderea județeană de valorificare a 
cerealelor. Pînă în seara zilei de 30 octom
brie, cooperativele agricole din cuprinsul ju
dețului Tulcea nu au livrat, în contul obli
gațiilor asumate față de stat la porumb, de- 
cît 9 845 tone, față de cele 35 147 tone prevă
zute, iar ritmul livrărilor este foarte lent 
Ținînd seama de suprafața mare ce a _ fost 
recoltată, după evidența operativă a direc
ției agricole trebuia livrat pînă acum cel 
puțin '70 la sută din cantitățile de porumb 
prevăzute.

Este necesar ca organele județene, care coor
donează agricultura, să . ia măsuri ca în cel 
mai scurt timp. întreaga recoltă să fie strînsă 
de pe cîmp și depozitată in condiții corespun
zătoare.

în ultima situație operativă, întocmită la 
direcția agricolă, rezultă că unitățile agricole 
din județul Suceava au încheiat culesul po
rumbului pe toate cele 23 290 ha cultivate cu 
această plantă. Aceasta nu înseamnă însă că 
întreaga recoltă a fost pusă la adăpost de 
intemperiile naturii. Astfel, deși am intrat

In luna noiembrie, care dintotdeauna, aici 
în nordul Moldovei, a fost mai capricioasă, 
pe mari suprafețe continuă să se afle impor
tante cantități de recoltă, îndeosebi porumb. 
Această situație se datorește, în principal, 
deficiențelor care se manifestă la transport. 
Peste tot ni s-a oferit același argument : 
insuficiența mijloacelor de transport, față de 
volumul mare de produse ce se cere a fi 
adus din cîmp. Dar, pe teren, drept contra- 
argument, întîlnim zeci de mașini defecte sau 
staționate în fața a cîte unei case sau la 
sediile unităților agricole, iar pe ulițele 
satelor — numeroase atelaje care stau nefo
losite.

în cooperativa agricolă din Măriței aproape 
întreaga recoltă de porumb stă și acum pe 
cîmp. Pe tarlalele „Hora" și „în luncă", si
tuate la vedere, chiar de-a lungul șoselei, 
pe zeci de hectare porumbul tăiat cu cocenii 
se afla la pămînt, iar pe alocuri sînt por
țiuni unde nici cel puțin nu s-a executat 
tăiatul. Atelajele și mijloacele mecanizate de 
transport nu sînt folosite în mod judicios. 
Tov. Nistor Cureliuc, președintele coopera
tivei agricole de producție, manifestă reținere 
față de folosirea remorcilor puse la dispozi
ție de către I.M.A. Iacobeni, sub pretextul 
unor prețuri prea ridicate. Președintele a 
uitat să spună că aici munca este slab orga
nizată, că în timp ce remorcile așteptau în 
cîmp să fie încărcate, unii cooperatori stăteau 
la bufetul din comună. Atunci nu este de 
mirare de ce unitatea trebuie să plătească 
atîtea penalizări

Și cooperativele agricole de producție din 
Rojcani și Burdujeni au raportat că au ter
minat culesul porumbului, deși pe suprafețe 
întinse recolta se află în picioare. Se consta
tă că în multe unități nu sînt folosite așa 
cum trebuie atelajele proprii. Astfel, la bri
gada I condusă de Mircea Zaharia, aparți- 
nînd cooperativei agricole de producție din 
Adîncata, a mai rămas de transportat l po
rumbul de pe 40 ha. Această rămînere în 
urmă se explică prin aceea că membrii con
siliului de conducere nu asigură o reparti
zare judicioasă a atelajelor și nu organizează 
acțiuni de întrajutorare între brigăzi.

Se constată, de asemenea, că nici mijloa
cele mecanizate puse la dispoziția cooperati
velor agricole de către D.R.T.A. Suceava nu 
sînt folosite rațional. Un număr de 4 ca
mioane au stat o zi întreagă la cooperativa 
agricolă de producție din Mihoveni, deoarece 
consiliul de conducere nu a asigurat oameni 
pentru încărcat și descărcat. De asemenea, 
mașinile solicitate de întreprinderea Vinal- 
cool. tot în scopul transportului de recoltă, au 
fost folosite la aprovizionarea cu cărămidă și 
cherestea. Pe de altă parte, la baza inter
mediară de depozitare a sfeclei de zahăr din 
Dumbrăveni, fabrica din Bucecea asigură nu
mai cîte doi oameni pentru încărcatul, unei 
mașini, de 1.0 tone, , ceea, ce duce . la ștațip-, ț 
nări mari.

Iată atîtea argumente care pledează pentru 
o mai bună organizare a muncii de transport, 
astfel încît întreaga recoltă de porumb a 
cooperativelor agricole de producție din ju
dețul Suceava să fie pusă la adăpost

Radu APOSTOL 
Ion MANEA 
corespondenții „Scînteii*

CONTRASTE
• Inițiativa— 

sursa beneficiilor
I.A.S. Prejmer-Bra- 

șov își încheie acti
vitatea pe acest an cu 
un beneficiu previzi
bil de 10 milioane lei. 
La aceasta au contri
buit, in primul rînd, 
ramurile agricole, unde 
s-au obținut producții 
mari și la un preț de 
cost redus (s-au reali
zat in medie la hectar 
3 450 kg grîu, 18 000 
kg cartofi, 40 000 kg 
porumb siloz, iar pro
ducția de lapte va a- 
junge la 3 600 litri de 
fiecare vacă furaja
tă). Venituri mari a- 
duce ferma de anima
le mici și păstrăvi. 
Despre ce animale 
mici este vorba ? Des
pre nurci crescute 
pentru blană. Aceas

tă fermă are 6 000 de 
nurci care au fost în
mulțite, an de an, din 
cele citeva aduse din 
străinătate. Se preco
nizează ca, în viitor, 
nurcile să fie înmul
țite incit să ajungă 
la 30 000 exemplare, 
tn acest an vor fi 
valorificate 3 000 blă- 
nițe. Cit privește ren
tabilitatea trebuie re
ținută o cifră : fer
ma de animale mici 
și păstrăvi aduce, in 
acest an, un benefi
ciu de un milion de 
lei. Iată o inițiativă 
bună, concretizată in 
prezent intr-un mili
on și poate în viitor 
în mai multe milioa
ne lei beneficii.

• Așadar, se poate
La începutul acestei 

luni am văzut din nou 
adevărata față, cea cu
rată, a realității econo
mice de la întreprin
derea mecanică de uti
laje Medgidia. Unele 
neajunsuri care stinje- 
neau buna desfășurare 
a fabricației și, mai a- 
les, împiedicau finali
zarea la timp a pro
ducției (care au culmi
nat in luna trecută cu... 
„fardarea" indicatoru
lui producție-marfă) au 
fost lichidate in timp 
record. După cum sin- 
tem informați, printr-o 
telegramă trimisă re
dacției de către comi
tetul de partid al a- 
cestei uzine, planul pe 
10 luni a fost nu nu
mai îndeplinit, ci șj 
depășit: cu 1848 6001a

producția-marfă (ceea 
ce reprezintă un plus 
față de plan de 20 
prese de balotat paie 
și 16 remorci), cu 
3 100 000 lei la produc
ția-marfă vîndută și 
încasată, cu 762 000 lei 
la beneficii. Colectivul 
și conducerea uzi
nei dovedește astfel 
că. atunci cind se mo
bilizează, cind își an
gajează din plin toate 
forțele, este în măsură 
să realizeze in bu
ne condiții sarcinile 
de plan. Cum se vede, 
resursele redresării e- 
conomice nu trebuiau 
căutate in... contabili
tate, ci in secțiile de 
fabricație, acolo unde 
se hotărăște ' soarta 
producției. Quod erat 
demonstrandum l

® Ca bun și practic

(n secția montaj a Fabricii de rulmenți din Bîrlad Foto : Gh. Vințilă

întreprinderile industriale pentru 
remedierea lipsurilor care stăruie în 
folosirea parcului de vagoane

„AUTODESCĂRCĂTOARE"... 
AUT0IM0B5LIZATE

Estacadele sînt niște instalații 
construite pentru descărcarea vagoa
nelor. A vagoanelor „autodescărcă- 
toare". Se desfac părțile laterale ale 
vagonului, descărcarea merge aproape 
de la sine, macaraua lucrează, omul 
doar curăță vagonul. Timp total pen
tru aceste operații : uneori numai

30—40 minute. Este drept, Insă, că 
doar unele mărfuri ce se descarcă 
greu în timp se pretează la acest sis
tem. Și pentru ele, prin grafice, se 
prevăd la transport vagoane autodes
cărcătoare. Pentru celelalte mărfuri 
se folosesc vagoane ce se descarcă 
manual. Ce se întîmplă în realitate? 
De multe ori, mărfurile pentru care 
se prevede transportul cu vagoane 
autodescărcătoare sosesc la destina
ție în vagoane simple. Ca urmare, 
descărcarea lor durează mult mai 
mult timp. De aici și imobilizări de 
vagoane, cu tot lanțul lor de conse
cințe. Nu sînt suficiente vagoane 
autodescărcătoare ? Sînt. Dar măr
furile ce nu se pretează la descăr
care mecanică sosesc la destinații, de 
multe ori. în vagoane autodescărcă
toare.

Așa se întîmplă la Galați, la Com-

e telexul

binatul siderurgic din Hunedoara, 
precum și la Combinatul siderurgio 
din Reșița. Cîteva exemple : mine
reul de la Gîrbău trebuia să sosească 
la 21 octombrie la Reșița, în totalitate 
în vagoane autodescărcătoare. Din 
40 de vagoane, însă. 34 au fost cu 
descărcare manuală. La 22 octom
brie, toate cele 23 de vagoane so
site de la Gîrbău erau simple, cu 
descărcare manuală Paradoxal, dar 
tot la acest combinat, fierul vechi, 
care prin natura lui nu poate pre
tinde o descărcare mecanizată, so
sește în unitate în vagoane autodes
cărcătoare. Așa s-a întîmplat la 1 oc
tombrie (18 vagoane), la 2 octombrid

o dună sau două, ci de ani. Se des
prinde cu claritate că această stare 
de lucruri nu a fost încă analizată 
cu toată răspunderea, că departa
mentul respectiv nu a iuat toate mă
surile în vederea lichidării anomalii
lor amintite, folosirii judicioase a 
vagoanelor autodescărcătoare.

PE 3 KM, CU TRENUL?
De curînd, pentru o cît mal econo

mică utilizare a parcului de vagoa
ne. printr-o Hotărîre a Consiliului 
de Miniștri, s-a fixat ca distanță mi-

(6 vagoane) sau la 3 octombrie (9 
vagoane). Nici dolomita ce vine la 
Reșița de la Hunedoara nu necesită 
vagoane mecanice. Și, totuși, așa se 
livrează : la 23 octombrie (3 vagoa
ne), la 26 octombrie (7 vagoane), la 28 
octombrie (4 vagoane).

Cum justifică această situație De
partamentul căilor ferate, răspunză
tor direct de repartizarea vagoanelor 
autodescărcătoare ?

— Neritmicitatea eliberării vagoa
nelor de către întreprinderi și do
rința noastră de a evita cursele goale 
ale vagoanelor, acestea sînt cauzele 
— ne-a spus directorul general al 
mișcării din acest departament. Dar 
poate că și micile neglijențe ale func
ționarilor noștri din stații. Luăm 
însă măsuri să nu se mai întîmple 
așa

Este o situație care nu dăinuie de

v

nimă de transport, pe calea ferată, 
50 km. Sub această distanță este mult 
mai indicat ca mărfurile să fie trans
portate auto. In acest fel, din planul 
de transport al Departamentului căi
lor ferate, prevăzut pentru luna no
iembrie, au fost scoase 500 000 tone 
marfă care vor fi transportate auto. 
Așa s-a preconizat Sînt însă și ex
cepții pe care hotărîrea amintită le 
prevede Dar ele s-au transformat tn 
regulă. Așa se explică de ce. din 
cele 500 000 tone mărfuri de care vor
beam, numai 100 000 vor fi transpor
tate auto i restul tot cu trenul. Ca
lea ferată. C.S.P.-ul au acceptat cu 
ușurință numeroasele motivări ale 
Întreprinderilor și ministerelor.

Să exemplificăm. De la Pestiș 
(gara de deservire a Combinatului 
siderurgic din Hunedoara) și pînă la 
Bircea Mică, unde se află o fabrică

Ce bun și practic e 
telexul. Perforezi o 
singură bandă și poți 
transmite oricui și ori
unde același text. 
Schimbi doar numărul 
și numele adresantului. 
La Corribinatul chi
mic Tr. Măgurele nu 
s-a asigurat stocul de 
pirită pentru iarnă. 
Bun! (Adică-i rău). Di
rector comercial fiind, 
formulezi un text, in 
care incluzi cantitățile 
restante și... țaca-țaca, 
țaca-țaca, pui pentru 
tovarășul ministru de 
resort telexul cu 
numărul 6683, pentru 
adjunct 6684, pentru 
consilier ...85, și așa 
mai departe. Și tot nu 
rezolvi nimic chiar 
dacă telexul cu numă
rul 6687 ii este adre
sat unui adjunct al

ministrului minelor. 
De ce 7 Pentru că mi
nisterul respectiv este 
in București, iar cei 
care ar putea să-ți tri
mită pirită se află la 
Baia Mare, Suceava, 
ori Moldova Nouă. Ce 
pot face cei din 
București, ai. făcut și 
d-ta din Tr. Măgurele, 
ai dat telexuri. Si 
drept răspuns, te-ai a- 
Ies pină acum cu un 
„gol" in stoc de 49 611 
tone de pirită, ca 
să nu mai vorbim 
și de celelalte 43 826 
tone pe care ar trebui 
sa le primești de-acum 
pină la... „Așteaptă, to
varășe ! O să ți se li
vreze materia primă" 
— ți se răspunde prin 
telex. Cînd și - cum 7 
Că restanțele cresc. 
Dar telexul rămine 
mut...

de materiale de construcții, distanța 
este de 3 km. Pe acești 3 km, zgura 
de la Hunedoara circulă cu trenul. 
Și, se livrează lunar circa 2 500—3 000 
tone, ceea ce înseamnă că aici se fo
losesc, pe cursă, cam 120 vagoane. 
De la Stoeneasa — carieră de cal
car — la Pestiș sînt 32 km. Calca
rul circulă tot cu trenul. Și se li
vrează circa 100 000 tone lunar, ceea 
ce însumează, tot pe cursă, circa 
3 000 vagoane. „Recordul" în acest 
sens, îi deține însă Galațiul. Tot pe 
3 km se transportă cu trenul, une
ori, 5 000 tone de tablă de la baza 
nr. 2 Galați pînă în portul Galați. E- 
xistă și alte exemple de acest fel. 
Considerăm, insă, că cele prezentate 
sînt suficiente pentru a constitui un 
subiect de analiză pentru cei în drept, 
spre a trage concluziile asupra a ceea 
ce reprezintă un transport rațional 
de mărfuri.

Firește, ancheta de față nu a epui
zat nici pe departe problemele legate 
de utilizarea judicioasă a vagoanelor. 
Am deschis doar puțin „ușa" la com
partimentul „probleme actuale ale 
transportului de mărfuri". De aceea 
vom reveni asupra lor. Trei chestiuni 
esențiale se desprind : a) nu parcul 
de vagoane, ca mărime și diversifi
care este principala cauză a dereglării 
unor transporturi: b) în întreprinderi 
s-a făcut încă prea puțin pentru cre
area unor condiții menite să asigure 
desfășurarea optimă a transportului 
de mărfuri. Această chestiune este 
cu atit mai actuală cu cît graficele 
întocmite de Ministerul Transportului 
relevă o creștere, de la an la an, a 
timpului de staționare a vagoanelor ; 
c) este necesar ca Ministerul Tran
sporturilor să întreprindă măsuri mai 
energice în dirijarea rațională a 
parcului de vagoane. El dispune în 
această privință de un calculator 
electronic, care nu poate greși. De
pinde. Insă de programul care i se dă 
Poate că in această direcție ar trebui 
să intervină mai hotărît tovarășii din 
Ministerul Transporturilor, bineînțe
les colaborînd strîns cu celelalte mi
nistere economice și unitățile indus
triale.

® Descurcă-te
singur...

Foto : M. Cioc
Cit cîntărește un 

sac cu îngrășăminte 
chimice 7 Cei din fo
tografie au cite 50 
kilograme. E mult, 
puțin 7 După situa
ție. Pentru tractoris
tul care-i privește 
neputincios, desigur 
că este mult. Oricită
bunăvoință ar avea 
numai cu greu i-ar 
putea deșerta in ma
șina de împrăștiat în
grășăminte. Are ne
voie de un ajutor. 
Dar președintele coo
perativei agricole din 
comuna Ulmi, jude

țul Argeș, n-a repar
tizat nici un coope
rator care să-l a- 
jute pe tractoristul 
Nicolae Vasile de la 
I.M.A. să lucreze la 
împrăștiatul îngrășă
mintelor. Așa s-au o- 
hișnuit cooperatorii 
din Ulmi: tractoriș
tii să are, să însă
mânțeze, să recolteze 
iar ei să vină la îm
părțirea produselor 
Poate ar trebui și 
niște tractoare să-i 
tragă din casă la 
cîmp.
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OMUL FA ȚĂ IN FA TĂ CU EL ÎNSUȘI.
An de an statul face masive inves

tiții în vederea conectării tuturor 
zonelor și localităților țării la volta
jul energetic al civilizației socialiste. 
Aceste investiții materiale sînt du
blate de o atenție sporită față de in
vestiția umană, toate județele bene
ficiind de o continuă infuzie de spe
cialiști capabili să transpună în fapt 
vastul program de dezvoltare multi
laterală a întregii țări. De la o vre
me se manifestă însă următorul fe
nomen : în timp ce volumul acumu
lărilor materiale (uzine, fabrici, con
strucții social-cuiturale etc.) cunoaște 
o creștere continuă, de oi rigurozita
te matematică, 
volumul acumulă
rilor privind ca
drele de speciali
tate : arhitecți, in
gineri, profesori 
etc., suferă un 
ciudat fenomen de 
eroziune, ajungîn- 
du-se, în cele din 
urmă, la o inad
misibilă dispro
porție între ele. 
Fenomenul se ma
nifestă cu precă
dere în noile ju
dețe, situate, prin 
forța lucrurilor, 
în vecinătatea u- 
nor centre urbane 
puternic dezvolta
te, cu vechi 
diții.

Scriam în 
cu cîteva 
despre 
noua reședință de 
județ ; oraș care 
a dobîndit în ul
timii ani preocu
pări industriale 
structurîndu-și 
perspective sociale, 
dilitare. Am vizitat de 
Vasluiul j datele reportajului de 
atunci, materializate în oțel, be
ton și cărămidă, își fac acum loc pe 
harta vie a orașului, la scara con
cretului.

Cum se prezintă însă situația ce
luilalt fond, al forței de muncă su
perior calificate ?

— Cele mai grăitoare sînt cifrele, 
ne-a declarat tovarășul Aurel Țoles- 
cu, secretar al comitetului județean 
de partid. Să urmărim cîteva : în 
domeniul învățămîntului, din cele 
3 923 de posturi de educatori, învă
țători și profesori, 1 479 sînt ocupate 
în prezent prin suplinire. Un alt 
sector de activitate în care simțim, 
nevoia acută a specialiștilor este 
agricultura : din necesarul de 694 
cadre cu pregătire superioară ne lip
sesc 284 de agronomi și medici vete
rinari. De asemenea, în domeniul 
asistenței sanitare situația este simi
lară. Spitalul din comuna Murgeni 
(cu 240 de paturi și mai multe pro
file, dintre care cităny: interne, chir 
rurgie, pediatrie etc.) are numai doi 
medici; spitalul din comuna Băcești 
(cu 165 de paturi și patru profile), 
căruia 1 se adresează 15 000 de ce
tățeni, are numai un singur medic 
specialist, 39 de circumscripții sani
tare rurale au actualmente posturi 
vacante. ....

Știam, dintr-o docuirientare ante
rioară, că sectorul de activitate cel 
mai grav afectat da lipsa specialiști
lor — mai ales într-un județ ca Vas
luiul, în plină construcție ■ 
hitectura. în tot județul 
decît un singur arhitect 
Nacu, directorul Direcției tehnice a 
consiliului popular județean. L-am 
căutat.

— Arhitectul Nacu nu mai lucrea
ză la noi, ne-a spus tovarășul Con
stantin Amariei, prim-vicepreședinte 
al consiliului popular județean. A 
plecat. A preferat lașul

(lașul, situat la numai o oră de 
mers cu trenul de la Vaslui, va mai 
fi citat în ancheta noastră, asemeni 
unui leit-motiv. La Zalău, numele 
lui este înlocuit cu Clujul, la Slobo
zia, cu Bucureștiul etc.).

Ne amintim cuvintele frumoase — 
din păcate, după cum se vede, nu
mai cuvintele 1 — pe care ni le spu
nea acum cîteva luni arhitectul Va
sile Nacu. Umbla chiar la metaforă : 
îi plăcea să vorbească despre oraș 
numindu-1 „o planșetă nouă pentru 
cei. dornici de afirmare". T 
este frumoasă și reală ; nupiai

Imaginea 
, lai că au

torul ei— să nu fi fost oare dornic

— La Vaslui 2
— Unde va fi mai bine I
Nesocotirea repartiției înseamnă 

nesocotirea intereselor sociale și, im
plicit, a propriilor interese. Dar, 
în același timp, ne întrebăm : 
nu era de datoria Consiliului 
popular județean Vaslui să se 
sesizeze de faptul că Iosefina C. nu 
s-a prezentat la post? Iată un pa
radox : pe de o parte ni se vorbește 
despre nevoia acută de cadre, dar pe 
de altă parte (iar cazul nu e, din 
păcate, singular!) nimeni nu se in
teresează de soarta celui repartizat. 
Credem că „beneficiarul" — consi-

astfel că repartizarea pentru Vaslui a 
rămas un simplu petic de hîrtie.

în alte cazuri, conducerea unor u- 
nități merge pînă acolo îneît îl scu
tește pe proaspătul absolvent pînă și 
de „efortul" obținerii unei negații, 
angajarea lui făcîndu-se cu încălca
rea flagrantă a normelor legii.

Mihaela Horovitz, profesoară de pe
dagogie, a fost repartizată să lucreze 
la un liceu din municipiul Bîrlad. Și 
totuși nu s-a prezentat. De ce ? „A- 
vînd în vedere cererea tovarășei Mi
haela H., pi ' 
rea ca psih 
psihosocial de pe

DIN
IEȘIREA
ANONIMAT

tra-
urmă

Vaslui,

de 
pe

Cîți specialiști aveți?
PE HÎRTIE
SAU IN REALITATE?

prim ordin, 
măsură noile 
urbanistice, e- 

curînd

- este ar- 
nu exista
— Vasile

ancheta socială

prin care solicită încadra- 
iholog stagiar la serviciul 

lîngă spitalul cli
nic de 
hiatrie 
— sună 
ment al 
sanitare 
liului popular ju- 
dețean-Iași — dis
pun : art. 1) to
varășa M. H. se 
încadrează pe da
ta de 1 septem
brie 1969 la sus- 
numitul servi
ciu...". Semnează : 
director V. Rugi
nă. în realitate, 
dispoziția ar fi 
trebuit să sune 
astfel : „Avînd în 
vedere legea, ce
rerea Mihaelei 
Horovitz este ile
gală".

— Eu am insis
tat s-o angajez, 
ne declară profe
sorul dr. Petru 
Brînzei, directo
rul spitalului. Am 
cadre !

neuropsi- 
din Iași 
un docu- 
Direcției 
a Consi-

de afirmare 7 — a abandonat-o cu 
multă ușurință. Nu știm dacă la 
Iași, unde există de mult o unitate 
D.S.A.P.C. puternică, sau în altă par
te, într-un institut CU o schemă sa
turată, va putea beneficia nu de pos
tul cheie pe care îl avea, ci măcar 
de un colț al „planșetei". întoarce-te 
cu fața spre oglinda vorbelor de 
atunci, tovarășe arhitect Vasile Nacu! 
Erai plin de dojană, aspru chiar, cu 
cei patru arhitecți proaspeți absol
venți care fuseseră repartizați anul 
trecut în județ și nu se prezentaseră 
la posturi. Nu-i înțelegeai. Erai in
transigent... Spuneai că nu-și cunosc 
propriile interese, că nimic pe lume 
nu se poate compara cu patima omu
lui de a construi, de a înfrunta 
astfel timpul. Și aveai dreptate ! 
Anul acesta au fost repartizați, în 
județul din care ai plecat, încă doi 
arhitecți. Din nefericire, nu s-au 
prezentat nici ei la posturi. Ne-ar 
interesa totuși să știm, astăzi, cînd 
județul nu mai are nici un arhitect, 
ce părere ai despre ei 7

Iosefina Ciurea, proaspătă absol
ventă a Facultății de drept din Iași, 
a fost repartizată în județul Vaslui. 
Nu s-a prezentat. O găsim la domi
ciliul său din Iași, Aleea Decebal 
nr. 7. E... casnică. Nu,-, nu se ocupă 
de gospodărie după orele de servi
ciu prestate la vreun alt loo de 
muncă. E casnică „de profesie", cu 
diploma de jurist în buzunar !

— Nu pot părăsi lașul. Soțul meu 
termină anul viitor, facultatea ; va fi 
inginer.

— Vasluiul are nevoie și de ingi
neri. Aveți cumva alte motive să ră- 
mîneți în Iași 7

— Nicidecum ; eu sînt din Bacău, 
soțul meu din comuna Albești, jude
țul Buzău. După ce termină și el fa
cultatea, intenționăm să plecăm de 
aici.

POȘTA PAGINII

liul popular — ar trebui să intervi
nă prompt, nu să ridice din umeri : 
„Dacă nu s-a prezentat"...

Tendința căutării unui loc „unde va 
fi mai bine" este încurajată uneori 
de unii conducători de întreprinderi 
și instituții din orașele mari. Ei o- 
feră proaspătului absolvent un post 
în unitatea pe care o conduc, folo
sind porți și portițe lăturalnice, în
câlcind dispoziții legale precise. Ac
țiunea este înlesnită și de faptul că 
alți șefi de unități „îl fac scăpat" pe 
absolventul repartizat într-un „județ 
dificil”, uitînd adesea condițiile în 
care și-au început ei înșiși cariera, 
cu ani în urmă.

Absolventă a 
trucții, Angela 

. repartizată la 
de construcții și reparații drumuri și 
poduri Vaslui. O găsim angajată la 
unitatea similară... din județul Iași. 
Cum 7

— Eu am prezentat un certificat 
medical, ne spune Angela M.; în baza 
lui mi s-a dat negația. E simplu !

Ni se arată o hîrtie : „Șantierul 
nostru poate renunța la Angela Moș- 
neguțu, deoarece lucrările existente 
pe raza județului nostru sînt disper
sate, avînd între ele distanțe de, la 50 
la 100 de km, iar numita nu poate face 
eforturi fizice pentru a se deplasa la 
aceste puncte de lucru..." Semnează 
ing. Dumitru Haiu, directorul șantie
rului din Vaslui, și Alexandru Mi- 
rescu, șeful serviciului personal. S-ar 
părea că totul este în regulă. S-a ținut 
seama de condițiile deosebite în care 
se află un om, și nimic mai mult. 
Numai că, angajîn.du-se la șantierul 
omolog din județul Iași, Angela M. a 
fost numită în funcția de inginer la 
un punct de lucru (șantierul Răducă- 
neni) situat la aproximativ... 60 de 
kilometri de Iași, fără să mai invoce 
nici un certificat. medical. Miraculos 
efect „terapeutic" !

Este de neînțeles cît de ușor a 
renunțat conducerea șantierului vas
luian la un cadru cu o pregătire atît 
de solicitată.. Pe de altă parte, o răs
pundere nu mai mică revine condu
cerii șantierului din județul Iași, care 
a acceptat o motivație vădit șubredă,

Facultătii de conș- 
Moșneguțu a fost 
Șantierul județean

avut nevoie de . __
Perfect, dar oare nu se găsea pen

tru această funcție un specialist 
chiar din Iași 7 Singura soluție să fi 
rămas doar „racolarea" unui absol
vent destinat județului vecin, Vaslui? 
Este un act de inechitate ca un condu
cător de instituție dintr-un județ ori
cum mai „bogat" în specialiști, să-și 
sporească în acest mod numărul de 
cadre cu pregătire superioară.

Practici asemănătoare, care afec
tează repartizarea judicioasă, echita
bilă a specialiștilor, am întîlnit și în 
cadrul unor instituții centrale. Prin
tre cei 12 medici și farmaciști repar
tizați în județul Vaslui, și care nu 
s-au prezentat anul trecut la posturi, 
se numără și medicul Ștefan Libo- 
teanu. Pe cererea prin care el soli
cita Direcției sanitare județene Vas
lui să renunțe la serviciile sale, di
rectorul acesteia, dr. Alexei Butuc, 
punea — pe bună dreptate — urmă
toarea rezoluție . „Nu avizăm, din 
lipsă de cadre". Ulterior, aceeași di
recție face cunoscut Ministerului Să
nătății faptul că, întrucît absolventul 
nu s-a prezentat să*și aleagă unul 
din posturile vacante în județ, a fost 
repartizat din oficiu la circumscrip
ția sanitară Văleni, Ștefan Liboteanu 
nu se prezintă nici de data aceasta 
la post. In schimb, trei luni mai 
tîrziu sosește pc adresa direcției 
județene un ordin de repartizare 
(nr. 2228). emis de Ministerul j<-, Să
nătății, prin care Șt. Liboteanu, 
„medic stagiar la circumscripția 
sanitară rurală Văleni, județul Vas
lui, se repartizează la circumscripția 
urbană nr.' 3 Negrești..." Așadar, 
tînărul medic care nu s-a prezentat 
Ia țară (în județul Vaslui) găsește 
post Ia oraș în județul Satu-Mare. 
Cu astfel de procedee nu se va pu
tea remedia situația relatată la în
ceputul anchetei noastre : în județul 
Vaslui. 39 de circumscripții sanitare 
rurale au posturi vacante. Din două, 
una : ori absolventul era îndreptățit 
să solicite o repartizare în altă loca
litate decît aceea în care a fost ini
țial numit, și atunci trebuia să se țină 
seama de acest lucru de Ia bun 
început, ori nu era îndreptățit la a- 
ceasta și atunci nu înțelegem astfel 
de jocuri „de-a repartiția".

Valea Trotușului. Sub o 
fereastră prin care picură 
lumină de frunză și sunet 
de aer limpede, răsfoiesc 
împreună cu stăpîna a- 
cestei case cronica unei 
vieți închinate muncii la 
țară. Adunate aici, lao
laltă, banalul bilet de că
lătorie Tg. Ocna — Bucu
rești — cînd i-a fost în- 
mînat titlul de „învățător 
emerit" — scrisorile unei 
foste eleve plecate la „pe
dagogică" sau „profesio
nală", fotografia de la i- 
naugurarea căminului ■ 
cultural din Plopu-Dăr- 
mănești, și multe, multe 
altele, se constituie trep
tat într-o constelație bo
gată în confesiuni.

Trăită cu modestie, cu 
dăruire față de profesiu
nea aleasă, viața dăscăli
ței — acum pensionară — 
Eugenia Maroteanu, viață 
peste care clopoțelul ulti
mei ore de clasă răsună 
cu nostalgie, se înfăți
șează într-o succesiune de 
aspirații și neodihne. 
Crescută în rigurozitatea 
unei alese vocații, stator
nicită într-un colț de țară 
interzis cîndva științei de 
carte, civilizației, lumina 
vieții acestei femei — deși 
nu are nimic fabulos, e- 
roic, palpitant — păs
trează asupra consăteni
lor săi, asupra colegilor 
mai tineri ce i-au. suc
cedat la catedră ducînd 
mai departe flacăra pa
siunii sale, o constantă 
putere de înrîurire. Exem
plul propriilor ani, închi
nați acestei localități, se ' 
află încrustat zi de zi, 
trimestru cu trimestru, 
promoție cu promoție, în 
istoria cotidiană a aces
tei mici colectivități risi
pite undeva, dincolo de 
apa Trotușului, Plopu — 
o mînă de. oameni. Plopu 
— o așezare anonimă.

Cînd cu trei decenii și 
jumătate în urmă a.primit 
o catedră la Sînmartin- 
Ciuc, apoi pe Văleâ Uzu
lui și curînd după, aceea, 
prin căsătorie, la Plopu, 
știa că locul său este a- 
colo unde copiii țăranilor 
o așteaptă cu ochi între
bători, însetați, mistui-

de Mihai NEGULESCU

tori. Iar cînd, odată cu e- 
liberarea patriei, a venit 
marele ceas al transfor
mării vieții satelor, spre 
progres și civilizație, cu- 

. vîntul partidului comu
nist avea să afle în sufle
tul tinerei învățătoare 
(avea atunci vreo treizeci 

- de ani), pe fondul pasi
unii sale profesionale, o 
fierbinte adeziune. Ce au 
însemnat anii ce au urmat 
de atunci 7 Dacă i-am 
numi pe toți laolaltă : 
statornicie, competență, 
dăruire.

...Cînd soții Maroteanu 
s-au statornicit în sat, 
școala primară avea două 
posturi de învățător. In- 
temeindu-și fiecare faptă 
pe datoria de a-și sluji 
semenii, ei nu s-au spe
riat, nici de opaiț, nici de 
casele în paiantă, nici 
chiar de ulițele desfun
date, de pămîntul clisos 
ce le încolăcea botinele. 
Singura legătură cu lu
mea, peste apa Trotușului, 
le era refuzată ori de cîte 
ori veneau apele mari, 
cărînd la vale punțile.

■ Pentru construirea unui 
pod temeinic autoritățile 
trecutului nu manifesta
seră nici un sîrg, iar sta- 

. rea materială a localni
cilor nu își îngăduia un 
asemenea lux.
. Alunecăm cu amintirea

.. peste ani și ani, ca peste 
.. spații incredibile, spații 

.unde cei care ies acum 
pe porțile institutelor pe
dagogice și universităților 
abia își pot imagina difi- 

' cila operă de pionierat, 
a colegilor lor mai vîrst- 
nici, desfășurată pretutin
deni în țară. Tn timp ce 
unora dintre tinerii das
căli. le este foarte greu 
să se stabilească în sate 
cu lumină electrică, tele
vizoare, dispensare, com
plexe de- deservire, tra
see DRTA, undeva pe e- 
cranele, memoriei ne ră-

sar devotații slujitori ai 
școlii românești de ieri 
care nu-și pridideau e- 
forturile și nu-și trădau 
menirea chiar în acele 
vitrege condiții..

Numai în ultimii 7—8 
ani, ne mărturisește cu 
amărăciune gazda noas
tră, s-au vînturat pe la 
unele din cele zece ca
tedre, cîte numără acum 
școala din Plopu, mai 
bine de treizeci de tineri. 
Avînd calificare didactică 
sau fiind numai suplini
tori, fiecare dintre aceș
tia a preferat se pare — 
în ciuda faptului că din 
Plopu au dispărut opaițul 
și casele de paiantă — un 
culcuș mai tihnit. Fiecare 
dintre „cei 30“ și-a căutat 
cale departe peste apele 
trotușene. Unul sau doi 
dintre ei, mai dotați, per- 
severenți, sînt astăzi ca
dre științifice apreciate la 
Iași, Bacău etc. Dar în 
rest, cu marea majoritate 
oare ce s-a întîmplat 7 
Obținerea unor posturi 
(unele „extra-didactice"), 
mai convenabile sub ra
port geografic, poate su
plini oare bogăția unei 
experiențe de viață, sen
timentul că ai pus umă
rul acolo unde este mai 
greu 7

— Pe noi, nevoia de a 
ridica satul ne-a prins■ în 
viitoarea muncii și nici 
nu ne-am dat seama cînd, 
iată, s-au adunat multi
șori ani și. s-a arătat a fi 
vremea pensiei. Efortul 
pe care întreaga țară îl 
făcea pentru transforma
rea vieții satelor ne-a în
suflețit zi de zi. Nu ne 
gîndeam la recompense. 
Răsplata muncii o vedeam 
în setea copiilor de carte, 
în nevoia de 
mereu împrospătată,

cultură, 
a 

oamenilor. împreună cu 
comuniștii din Plopu. cu 
deputății, am făcut din 
satul întreg o a doua

școală. Nu ne puteam 
limita la orele noastre de 
clasă. Am. lucrat cot la 
cot cu oamenii, am durat 
punte temeinică peste 
Trotuș, apoi cămin cultu
ral, apoi...

Satisfacțiile unei vieți 
sînt cuprinse aici în „ca
taloagele cu amintiri", dar 
în casa și în sufletul 
Eugeniei Maroteanu ver
bul a te bucura nu poate 
fi conjugat în nici un caz 
exclusiv la trecut. Să răs
foim încet paginile încă 
nescrise, să ascultăm pe 
gazdă și mai cu seamă 
pe cei din preajma sa. 
Iată chipurile copiilor din 
ultima sa promoție de la 
clasele I—IV. Acum fie
care dintre ei are 17—18 
ani... Oare or mai fi se- 
mănînd cu puștanii din 
fotografie 7 îl vede în 
vacanțe, primește sume
denie de scrisori de la ei. 
Trei dintre cei mai buni 
elevi de odinioară urmea
ză azi Institutul sau școli 
pedagogice ; cîțiva băieți 
sînt tractoriști sau șoferi, 
unul la o școală militară, 
alții în școli profesionale 
ș.a.m.d.

„Ștafeta generațiilor" a 
menit ca o fostă elevă a 
Eugeniei Maroteanu să 
preia și să ducă mai de
parte, în satul Plopu- 
Dărmănești, experiența, 
catedra învățătoarei eme
rite. La absolvirea scolii 
pedagogice, Mahu Elena, 
fiică de mineri de aici, 
s-a reîntors în satul pă
rinților săi, în satul copi
lăriei. Numeroși părinți 
mi-au mărturisit bucuria ■ 
că la catedra de unde 
primesc învățătură fiii lor 
se află azi o fostă elevă 
a propriei lor învățătoare. 
Cît de semnificativă este, 
în perspectiva unei munci 
de decenii, prețuirea oa
menilor față de „ștafeta" 
dăruirii profesionale ! 
Continuitatea — iată unu! 
dintre atributele care în
coronează o operă de o 
viată și propulsează, în 
același timp, un nou de
but profesional sub sem
nul înaltei meniri a inte
lectualului autentic.

CHIAR DE CE?
Ain citit cu interes și cu un sentiment de aprobare ancheta inti

tulată „De ce încolțesc confuzii pe terenul... clarității 7“ Cei citați — 
Mihai Cătană, Doina Popescu etc — ar trebui să aibă un sentiment 
de rușine pentru faptul că nu merg acolo unde este nevoie de ei, 
nu-și exercită meseria și nu dovedesc că „studiile superioare", în- 
tr-adevăr superioare, se referă și la înțelegerea etică a problemelor 
muncii și a necesităților social-economice ale țării.

Asta, ca să zic așa, în ce privește „omul față în față cu el însuși". 
Se mai naște însă un „de ce". într-adevăr, de ce încolțesc confu

zii ? Și pentru că alții sînt dispuși să angajeze tineri care nu s-au

Titui ANDREI

prezentat la locul lor de muncă. Nu Ie pasă de faptul că acești „infi
deli" le vor arăta și lor infidelitate, îi vor părăsi de îndată ce vor 
găsi o posibilitate mai avantajoasă, chiar cu prețul sacrificării intere
selor generale, ale producției. Nu le pasă nici că uneori îi folosesc 
în altă specialitate decît cea conferită de studii.

Aș propune deci ca, pe lîngă latura morală, să existe și unele 
instrucțiuni clare, care să pună o stavilă în calea absenteismului de 
la locul repartizat. In plus, -și o depistare a situației din unele între
prinderi unde sînt folosiți pe anumite posturi oameni nu numai de 
altă pregătire, dar care nu corespund nici în practică.

Ghiță ANDRONACHE
Bloc Dl, ap. 12, Țiglina I, Galați

DEMASCAREA IMPOSTURII
Primim din partea Comitetului județean Teleorman al P.C.R. : 
în articolul „Cînd impostura se strecoară la catedră" se arată 

cazul unui fals profesor, care s-a perindat timp de 18 ani printr-o 
duzină de școli, cu diplome false.

Impostorul, Vasile M. Dobre, depistat de Inspectoratul școlar al ju
dețului Teleorman, a fost judecat la tribunalul județean Teleorman 
și condamnat la trei ani și șase luni închisoare pentru înșelăciune 
în dauna avutului obștesc, fals, uz de fals. A fost obligat Ia 24 198 lei 
despăgubiri civile. . . . ,

Articolul publicat în „Scînteia" a prilejuit organizarea unei veri
ficări temeinice a autenticității actelor prezentate la serviciul per
sonal al inspectoratului școlar județean, a fost prelucrat cu inspec
torii școlari și cu directorii de școli. în planul de muncă al secției de 
propagandă a comitetului județean de partid a fost prevăzută o dez
batere cu toate cadrele didactice din județ. Tema : „Etica profesionala 
a cadrelor didactice în socialism." în materialul ce se va pre
zenta cu acest prilej s-a inclus și critica ascuțită a superficialității 
și neglijenței în muncă, situații ce favorizează starea infracțională 
manifestată pregnant prin cazul Vasile M. Dobre.

FI. ANGHEL
Instructor cu problemele de învâfâmînt

AVOCAȚII NEPLĂTIȚI AU PLĂTIT
Articolul „Hoțul și avocatul său neplătit" arăta că Gheorghe 

Bulai de la ferma nr. 6 Tulucești-Bădălan nu ar fi putut să-și des
fășoare hoțiile atîta vreme, fără neglijența și „înțelegerea" celor che
mați să-l controleze.Trustul zonal I.A.S. Galați a efectuat o anchetă din care reiese 
într-adevăr o lipsă de control din partea șefului fermei și economis
tei respective. Ca urmare, economista Tatiana Derjac a fost retro
gradată pe timp de două luni, iar fon Derjac a fost retrogradat de 
la funcția de șef al fermei Ia aceea de inginer, cu o reducere cores
punzătoare de 600 lei a salariului. Am difuzat o circulară la toate 
unitățile în subordine, arătînd furturile și neglijențele constatate la 
Tulucești și concluziile ce se desprind de aci în conducerea și con
trolul activității din fiecare fermă.

Semnează director ing. Stoleru TICU, 
șeful serviciului C-F.l, Mihai PRODAN

Irina Androne locuiește în Brăila, 
pe strada Vidin, la nr. 105. Are 75 
de ani. Văduvă de multă vreme, a 
avut ] 
născut ...... 
trăiește : în el și-a pus, firesc, toate 
nădejdile.

— De cînd nu l-ați văzut ?
— Vine foarte rar. S-a 

să nu-1 văd un an întreg, 
doi. E foarte ocupat, cine 
treburi s-o.r fi îngrămădit 
lui...

Irina Androne își apără 
mai după mari insistențe recunoaște 
că acesta nu-i trimite cu regularitate 
pensia de întreținere, lucru, de alt
minteri, aflat de noi și de la vecini.

...De pe o măsuță ne atrage atenția 
o cerere care poartă data de 8 au
gust 1969. Irina Androne se adresează 
șefului contabil al întreprinderii de 
construcții și proiectări a Uniunii 
județene Galați a cooperației de con
sum, întreprindere unde fiul ei, 
Gheorghe, este director. „După cum 
bine știți din cererea precedentă, 
sînt mama salariatului întreprinderii 
dv. Gheorghe Androne care, prin 
sentința civilă nr. 2 118, din 12 iulie 
1964, a fost obligat să-mi plătească 
o pensie de întreținere de 200 lei 
lunar. Sînt bătrînă, bolnavă și tre
buie să plătesc chiria, să-mi cumpăr 
lemne pentru iarnă. Vă rog, pentru 
a doua oară, să dați curs cererii 
mele și, așa cum se arată în sentin
ța civilă suscitată, să-mi trimiteți a- 
ceastă pensie lunar, rU o dată la două 
sau trei luni, cum o primesc".

— De ce a fost nevoie să ajungeți 
la tribunal pentru ca numai pe aceas
tă cale să fiți obligat la întreține
rea mamei dv. ? îl întrebăm pe di
rectorul Gheorghe Androne.

— După ce a murit tata, mama a 
rămas singură. I-am propus să se 
mute la noi. A refuzat. (De ce, se va 
vedea pe parcurs n.n.). I-am mai 
spus că bani îi voi da mai puțini, dar 
în schimb o să-i aduc alimente de 
pe teren. (Rețineți : alimente de pe 
teren n.n.). îmi convenea mal mult 
să-i dau alimente. M-am ținut de 
cuvînt, să știți !...

Cum s-a ținut de cuvînt Gh. A ?
Am fi dorit să nu reziste la proba 

adevărului mărturiile vecinilor. 
Gh. A. se „ținea" astfel de cu
vînt îneît mama sa era obligată — 
ca să poată trăi — să vîndă borș și 
semințe. Intr-un anume fel, faptul 
l-a „revoltat" și pe Gh. A. : „Nu o 
face oare cu scopul să mă compro
mită?". Văzînd greutățile în 
se zbate bătrîna, vecinii au sfătuit-o 
să meargă la căminul de bătrîni.

parte de o viață zbuciumată. A 
it opt copii. Unul singur mai

întîmplat 
Altădată, 
știe cite 
pe capul

fiul. Nu-

care
___ ' ’> bătrîni. 

Feciorul însă s-a împotrivit : „Ce-ar 
fi spus cunoscuții? Că nu sînt în 
stare să-mi întrețin mama ?“.

— Sublinierile de mai sus ne dau 
în-bună măsură „cheia" înțelegerii 
acestui caz. Gh. A. era foarte „sim
țitor" nu la apelurile disperate ale 
mameî sale, nu la nevoia ei 
tor și căldură filială, ci la 
ar fi putut să se- spună pe 
lui, la eventualele prejudicii 
„onorabilității" sale.

— De ce nu-1 trimiteți cu 
rltate suma hotărîtă de tribunal 7

— îmi vine greu să-i dau 200 lei. 
Am dificultăți (se cuvine precizat că 
soții Androne au un singur copil, o 
fiică n.n.). Face rapid un calcul : 
„pensie 200 lei, rate 200 lei, impozit 
etc.".

de aju- 
cele ce 

seama 
aduse

regula-

Egoismul cumplit, sloiul de gheață 
interior au devenit un fenomen epi
demic’ în această familie. Ceea ce. ne 
îndreptățește cu atît mai mult 
la un semnal de alarmă că
tre acest „fiu" ce ți-a pierdut 
oimenia : cum ai privi lucru
rile dacă Mariana, urmîndu-țl pilda, 
ar uita la rîndul ei sentimentele și 
speranțele pe care le investești în ea, 
eforturile și sacrificiile pe care le 
faci pentru pregătirea ei, iar drept 
răsplată, la bătrînețe, ar abdica la 
fel de rușinos ca și dumneata de la 
îndatoririle filiale, n-ar trece cu a- 
nii pe la casa părintească, te-ar face 
să jmduiești după nepoți !

vîrstâ 7 Ne-o spune chiar Elena An
gliei (care nu de mult a adresat o 
plîngere și procuraturii locale) : „Mă 
cuprinde rușinea. Dar respectul pen
tru adevăr mă silește să spun că 
fiica mea Constantina Damian și so
țul ei, Constantin ~ 
care mă bat".

Văduvă de la 28 
ghel muncește „cu 
mai ca să poată 
să-și educe cele două fiice. Nu s-a 
mai recăsătorit „tocmai pentru că nu 
știam dacă voi da peste un om înțe
legător care să fie un adevărat pă
rinte pentru fetele mele". Și acum, 
drept recompensă pentru o viață do

Damian, sînt cei
de ani, Elena A.n- 
acul“ și spală nu- 
să-și crească șl

SCADENȚA MORALĂ
A INGRATITUDINII

— Domnule, clnd te căsătorești, 
uiți de mamă — intervine în discu
ție, cu un alt „argument", soția lui 
Gh. A.

Mai trebuie spus câ nora nu-1 
vorbește soacrei de 20 de ani. După 
acest „amănunt" nu mai avem nimio 
de adăugat.

— Sînteți conducător de întreprin
dere. Cum ați fi reacționat dacă un 
salariat al dv. s-ar fi aflat într-e 
situație similară 7

— Aș fi sfătuit-o pe mamă să 
meargă la fiul ei ! Așa i-am cerut și 
eu mamei mele, dar...

Imaginați-vă însă ce trai ar fi aș- 
teptat-o pe Irina Androne în casa 
nurorii sale ! Nepăsarea dovedită ani 
de zile de soții Androne față de 
mama lor a pus stăpînire și pe 
inima nepoatei, Mariana, în vîrstă de 
19 ani, studentă. „Știi că ai o bu
nică ?“. „Da. Dar nu o cunosc". (7 !).

Bunica Marianei ne-a mărturisit 
că dorește din toată inima să-i spu
nem cum arată unica ei nepoată. 
Cînd i-am arătat fotografia fetei, 
bătrîna a început să plîngă.

— Vrei să mergi cu noi să-ți vi
zitezi bunica 7 — am invitat-o pe 
Mariana.

— Am să merg cu altă ocazie. Azi 
am lecție de engleză. Și-i plătită...

(După scrierea anchetei de față am 
mai trecut pe la bătrîna Irina An
drone. în sfîrșit, își primește pensia, 
pentru că se îngrijește de trimiterea 
ei contabilitatea întreprinderii. De 
vizitat însă, nu o vizitează nimeni 
nici acum ; nici fiul și nici nepoata. 
De noră nici nu mai vorbim).

SUB OCHII
OPINIEI PUBLICE

...Un alt caz. De astă dată depășind 
sfera indiferenței și nerecunoștinței. 
Un caz care atinge zonele severe ale 
codului penal.

Avem în față un certificat medico
legal. Medicul constată că : „numita 
Elena Anghel, de 58 ani, din. Galați, 
str. Popa Șapcă nr. 24, prezintă Ie-- 
ziuni produse prin Ipvire cu corpuri 
dure"... Cine sînt autorii actului hu
liganic, cei care au îndrăznit să ri
dice mîna asupra unei femei în

sacrificii închinată unui unic scop — 
fericirea copiilor, fata cea mai mică, 

■Constantina, împreună cu soțul ei,, o 
maltratează cu o asemenea cruzime 
îneît au stîrnit îndreptățită revoltă a 
vecinilor care, între altele, au cerut 
evacuarea acestora.

Cum de s-a ajuns la aceste mani
festări inumane, degradante 7

— Un timp — ne spune cealaltă 
fiică, profesoara E. D. — mama cu 
sora mea mai mică și cu ginerele 
s-au împăcat. Apoi relațiile s-au ră
cit. Mama s-a retras în spațiul pe ca- 
re-1 deține și azi (o cameră și un an
treu) și lucrurile au evoluat rușinos 
pînă la situația de azi.

Această „explicație" a situației i- 
vite pare, la prima vedere, însufle
țită de o sfîntă indignare. Dar să 
cercetăm mai departe faptele...

Pe Constantina Damian, instanța 
de judecată a trebuit s-o oblige la 
plata unei pensii lunare de întreținere 
de 150 lei. Fiica protestează, își re
clamă mama că ar fi capabilă de 
muncă, cere expertiză medicală. Nu se 
rușinează nici măcar atunci cînd i 
se' dovedește, pe cale legală, că nu 
are dreptate. „Eu îi dau mamei 300 
de lei", spune E. D. într-o „dispută" 
cu sora mai mică. „Dar îți crește co
piii"; ripostează cealaltă.

Substratul conflictului n
descoperim în acest dialog. Elena An
gliei, care făcea menajul unei fiice 
și îi creștea celeilalte copiii, nu se 
putea. împărți în două și cade astfel 
victima „concurenței" dintre fiice. O 
concurență de un gen deosebit: nu 
întrecerea firească de a o înconjura 
pe bătrîna lor mamă cu cît mai multă 
afecțiune, ci pur și simplu de 
a-i exploata cît mai intens și 
mal convenabil puterea de mun
că. Nici una dintre fiice nu a 
citit pe chipul acestei femei nevoia 
de liniște, de odihnă. Mai mult : 
fiica cea mai mică, împreună cu so
țul ei, fac tot ce le stă în putință — 
de la amenințare, injurie, bătăi» 
pînă la procese — pentru a o alunga 
pe Elena Anghel din încăperile în 
care locuiește și a pune astfel mina 
pe casa părintească.

La judecătoria municipiului Galați 
se află pe rol dosarul cu nr. 1666/ 
1969. Obiectul procesului îl constitui» 
cererea de partajare a imobilului lă
sat de tatăl decedat în urmă cu trei
zeci de ani celor două fiice. După 
legile de atunci, mama nu putea lua 
parte la moștenire. Una din fiice. 
Constantina Damian, ocupă împreu
nă cu soțul, în imobilul respectiv, 
două camere, bucătărie, hol și o ma
gazie. O cameră, hol și bucătăria 
sînt deținute de mama lor, Elena 
Anghel, cealaltă fiică avînd aparta
ment într-un bloc.

Constantina Damian cere instanței 
partajarea sau vinderea la licitație 
a imobilului ori atribuirea acestui 
imobil ei, întrucît ar fi făcut unele 
reparații. Ce urmăresc, în fond, soții 
Damian 7 Ca. pînă va hotărî legea, 
ei să se extind? în tot spațiul șl 
să-și evacueze propria mamă.

Am stat de vorbă cu soții Damian 
și concluzia la 
următoarea : de 
vîntul mamă ar 
turi de numele 
„nu au nimic", 
mătorul : terorizînd-o pe Elena An
ghel, speră să forțeze mîna fiicei maî 
mari, E.D., pentru a o lua oe mama 
la ea. Soții Damian vor deci casa și, 
în drum către această țintă, nu cu
nosc nici un fel de scrupule.

Cele două cazuri din ancheta noas
tră pun sub semnul întrebării nu 
numai felul cum unii copii își în
deplinesc obligațiile legale față de 
cei care i-au născut și crescut, cî 
însăși calitatea lor de oameni, de 
membri ai unei colectivități umane. 
Se cuvine să-i declarăm repetențl la 
o materie fundamentală : omenia.

N. Grigor. MĂRĂȘANU '

care am ajuns este 
fapt cu victima (cu- 
suna nepotrivit ală- 
acestor indivizi) ei 
Scopul lor este ur-
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întoarcerea de la Fraga
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într-o atmosferă cordială, au parti
cipat Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior,'precum șl Niccolo 
Moscato, ambasadorul Italiei la 
București

FESTIVE CU PRILEJUL

Marți după-amiază, la Uzina de 
tractoare din Brașov a avut Ioc o 
adunare festivă consacrată aniversă
rii Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Au participat numeroși muncitori, 
tehnicieni și ingineri din uzină, pre
cum și membrii delegației Asocia
ției de prietenie sovieto-române.

Deschizînd adunarea, ing. Vasile 
Sechel, director general al uzinei, a 
adresat un călduros salut oaspeților 
în numele constructorilor de trac
toare.

Despre importanța istorică mondială 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie și puternica înrîurire a isto
ricului eveniment asupra societății

contemporane, a prezentat o amplă 
expunere David Șerbănoiu, secreta
rul comitetului de partid al uzinei.

Conducătorul delegației sovietice, 
A. M. Jdanov, care a luat apoi cu- 
vîntul, s-a referit pe larg la succe
sele dobîndite de oamenii sovietici 
in construcția comunismului. Mulțu
mind pentru călduroasa primire fă
cută membrilor delegației Asociației 
de prietenie sovieto-rcmâne, oaspe
tele și-a exprimat satisfacția deplină 
pentru strînsele legături de prietenie 
și colaborare dintre poporul român 
și popoarele Uniunii Sovietice, fun
damentate pe țelul comun al con
strucției socialismului și comunismu-

Delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, condu
să de tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., care a parti
cipat la ședința Consiliului de re
dacție al revistei „Probleme ale păcii 
și socialismului", ținută la Praga, 
s-a înapoiat marți la amiază In Ca
pitală.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ștefan Voicu, membru al

C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan și 
Constantin Vlad, membri supleanți 
ai C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass și Bujor Sion, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.
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(Agerpres)

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Pățan, a primit marți pe mi
nistrul comerțului exterior al Italiei, 
Riccardo Misasi, care face o vizita 
în țara noastră.
. ta întrevedere, care s-a desfășurat

între România și Italia

Președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, Ștefan Voitec, a trimis o te
legramă de felicitare lui Sabri Ha- 
made. cu ocazia realegerii sale în 
funcția' de președinte al Camerei 
Deputaților a Republicii Liban.

O adunare festivă prilej'ultă de 
apropiata aniversare a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, a avut 
loc și la Casa de cultură din Hune
doara, la care au luat parte sute de 
siderurgiști, cadre tehnice și de con
ducere din marele combinat siderur
gic și alți oameni ai muncii din lo
calitate.

Ing. Ion Niță, director general ad
junct la centrala industrială Hune
doara, a vorbit despre importanța 
marelui eveniment din octombrie

1917, care a deschis o eră nouă în is
toria omenirii. El a subliniat în cu
vîntul său colaborarea multilaterală 
și relațiile de prietenie româno-so
vietice, care au la bază ideologia 
marxist-leninistă ; activitatea desfă
șurată de partidul și statul nostru 
pentru întărirea unității țărilor so
cialiste.

Ivan Andreevici Kapranov, prim- 
secretar al ambasadei Uniunii Sovie
tice la București, a vorbit despre 
realizările obținute de oamenii sovie
tici în construcția comunismului, des
pre politica externă a partidului și 
statului sovielic, de întărire și dez
voltare a relațiilor de prietenie și 
colaborare cu țările socialiste și cu 
popoarele din întreaga lume.

(Agerpres)

Marți la amiază a părăsit Ca
pitala. delegația Consiliului Ungar 
al Păcii, formată din Terenyi Ist
van, vicepreședinte, și Nadas Erzse- 
bet, membră a consiliului, care ne-a 
vizitat țara la invitația Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa, de
legația a fost condusă de Stelian Io- 
nescu, vicepreședinte al C.N.A.P., și 
Sanda Rangheț, secretară a comi
tetului. în timpul șederii în țara 
noastră, oaspeții au fost primiți la 
Comitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, unde au avut convorbiri cu 
prof. Tudor D. Ionescu, președinte
le comitetului, și au făcut o vizită 
la Comitetul județean de luptă pen
tru pace Brașov. Au fost, de ase
menea, vizitate obiective industriale 
și social-culturale din Capitală și din 
județele Argeș, Brașov, Sibiu și Pra
hova, precum și „Expoziția Reali
zărilor Economiei Naționale — Româ
nia 1969".

București, Uniunea scriito
rilor și Comisia națională pentru 
UNESCO. După cuvîntul de des
chidere, rostit de prof univ. dr. 
docent Șerban Cioculescu, membru 
corespondent al Academiei, care a 
conturat personalitatea lui Anton 
Pann, conf. univ. dr. Paul Cornea 
a vorbit despre viața și opera scrii
torului. Conf. univ. Gheorghe Cio- 
banu a prezentat apoi activitatea de 
folclorist șl creația muzicală a multi
lateralului autor româri. A urmat 
un program llterar-muzical.

Marți la amiază a avut loc

în ziua de 4 noiembrie s-a semnat 
la București Acordul comercial pe 
termen lung între România și Italia, 
pe perioada 1970—1974, precum și 
Protocolul privind schimburile co
merciale între cele două țări pe anul 
1970.

Din partea română, documentele 
au fost semnate de Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, iar din 
partea italiană de Riccardo Misasi, 
ministrul comerțului exterior.

în baza documentelor semnate. Ro
mânia va exporta în Italia 
chimice și petrochimice, produse si-

produse 
idi

*

derurgice, tractoare, camioane, ma- 
șini-unelte, produse agro-alimentare 
și altele, și va importa din Italia 
produse chimice, cocs metalurgic, fire 
și fibre textile naturale și sintetice, 
instalații complexe, mașini și utilaje 
produse agro-allmentare și altele.

La semnare au fost prezenți Va
sile Răuță, adjunct al ministrului co
merțului exterior, funcționari supe
riori din acest minister, precum și 
Niccolo Moscato, ambasadorul Ita
liei la București, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

★

Delegația Asociației de prietenie 
sovieto-române condusă de A. M. 
Jdanov, adjunct al ministrului petro
lului al U.R.S.S., care participă la 
manifestările din țara noastră prile
juite de cea de a 52-a aniversare a 
Rarii Revoluții Socialiste din Oc- 
ombrie, a plecat marți dimineața 

într-o vizită prin țară. Membrii dele
gației au vizitat Muzeul Doftana și 
stațiunile turistice de pe Valea Pra
hovei și Valea Timișului, cartiere noi 
ale Brașovului, Uzina de tractoare, 
monumente istorice și stațiunea tu
ristică internațională Poiana Brașov.

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de aniversarea Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, la Casa prie
teniei româno-sovietice din Bucu
rești a avut loc, marți seara, un sim
pozion cu tema „Crearea bazei teh- 
nico-materiale a comunismului în 
U.R.S.S.". Au luat cuvîntul conf. univ. 
dr. Ion Răvar, director general-ad
junct al Direcției Centrale de Statis
tică, Ion Goliat, secretar științific al 
Academiei, și conf. univ. ing. Gheor- 
ghe Diaconescu. director în Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini.

*
Marți a sosit în Capitală dl. Yves 

Brunsvick, secretarul general al Co
misiei naționale franceze pentru 
UNESCO, care face o vizită în țara 
noastră la invitația Comisiei națio
nale române pentru UNESCO.

★
între 4 și 9 noiembrie se desfă

șoară în localitatea Benalmadena — 
Costa del Sole (Spania) „Săptămîna 
filmului de autor". La această mani
festare cinematografică internațio
nală, țara noastră participă cu 
„Faust XX", film realizat de Ion 
Popescu Gopo.

_______  . ...... Jn
București o solemnitate la mormîn- 
tul scriitorului. z\u luat parte scri
itori și profesori, alți oameni de cul
tură, pionieri și școlari din Capitală. 
Criticul literar Ion Roman a prezen
tat asistenței aspecte semnificative 
din viața și opera lui Anton Pann. Din 
partea Uniunii scriitorilor a fost de
pusă la ttiormînt o coroană de flori.

★
Marți seara, în saloanele Muzeului 

de artă din Cluj a avut loc deschi
derea expoziției retrospective a pic
torului Iosif Bene. Expoziția prezintă 
creații reprezentative din diferite 
perioade ale activității artistului, 
picturi în ulei, grafică,, acuarelă și 
lucrări în tehnică combinată.

(Agerpres)

Cu prilejul vizitei în țara noastră 
a ministrului comerțului exterior al 
Italiei, Riccardo Misasi, marți la a- 
niiază, ambasadorul., Italiei la Bucu
rești, Niccolo Moscato, a oferit o re
cepție în saloanele ambasadei. Au 
participat Corhel Burtică și Octa
vian Groza, miniștri, Ion Cosma, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, 
Victor Ionescu, președintele Camerei 
de Comerț, membri ai conducerii unor 
ministere economice șî alte persoane 
oficiale Au fost prezenți șefi ai

unor misiuni diplomatice acreditați 
Ia București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Marți, președintele Camerei de 

Comerț, Victor Ionescu a oferit un 
dejun în cinstea ministrului comer
țului exterior al Italiei. Riccardo 
Misasi a vizitat apoi „Expoziția 
Realizărilor Economiei Naționale — 
România 1969“. Seara, ministrul ita
lian a părăsit Capitala.

WN TARA NOASTRAI
I
Cu prilejul plecări! definitive dip 

țara noastră, ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene, Kim 
The Hi. a oferit marți seara o recep
ție în saloanele ambasadei.

Se aflau prezenți tovarășii Iosif 
Banc, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Nlcolae ionescu, adjunct de șef de 
secție la C C. al P.C.R., Mihai Marin, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai conducerii 
unor organizații de masă și obștești, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au luat parte, de asemenea, șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

na

★
în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de UNESCO, 
marți după amiază a avut loc. în 
sala Dalles din Capitală, un sim
pozion închinat împlinirii a 175 de 
ani de la nașterea lui Anton Pann, 
organizat de Universitatea popu

(Agerpres) Vizitele secretarului
pentru

VERNISAJUl EffOZIIIEI „ARTA DECORATIVA
In cadrul manifestărilor prilejuite 

de „Zilele culturii sovietice", marți 
la amiază a fost inaugurată la .Sala 
Dalles din București expoziția „Arta 
decorativă sovietică", sub auspiciile 
Comitetului de Stai pentru Cultură 
ș Artă. „

La vernisaj au asistat Pompiliu 
Macovei, președintele C.S.C.A., Mi
hail Roșianu, președintele Consiliu
lui General A.R.L.U.S., acad. Ion Ja
lea, artist al poporului, Brăduț Co- 
valiu, președintele Uniunii Artiștilor 
Plastici, Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, directori ai u- 
nor muzee și instituții social-cultu
rale bucureștene, artiști plastici, 
tici de artă, ziariști, precum și 
numeros public.

Au fost, de asemenea, de față de
legația culturală sovietică condusă de 
Nikolai Mohov, adjunct al ministru
lui culturii din U.R.S.S., A. V. Ba
sov, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, șefi ai altor misiuni di
plomatice și alți membri ai corpului 
diplomatic acreditați in țara noastră.

Cu prilejul vernisajului, Vasile 
Drăguț, directorul Direcției muzeelor 
și monumentelor din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, artista 
decoratoare sovietică Galina Anto

(C -no

H1
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COCTEIL
Cu prilejul „Zilelor culturii sovie

tice", președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Pompi- 
liu Macovei, a oferit, marți după-a
miază, un cocteil.

Au luat parte reprezentanți ai Con
siliului General A.R.L.U.S., C.S.C.A., 
Ministerului Afacerilor Externe, 
I.R.R.C.S., oameni de artă și cultu
ră, ziariști.

Erau prezenți membrii delegației 
culturale sovietice și alți oameni de 
cultură sovietici care participă la 
„Zilele culturii sovietice", precum și 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și membri ai ambasadei.

Astă seară la Ateneu

AL DOILEA CONCERT 
AL FILARMONICII 
DIN LENINGRAD

Publicul bucureștean așteaptă astă- 
teară cel de-al doilea concert al Or
chestrei filarmonice din Leningrad 
sub bagheta lui Evghenii Mravinski. 
După succesul repurtat luni seara in 
sala Ateneului, prestigiosul colectiv 
artistic, in frunte cu eminentul său 
șef de orchestră, ne va prezenta alte 
două capodopere : Simfonia a V-a 
de Șoștakovici și Simfonia a V-a de 
Glazunov. Concertul va avea loc la 
orele 20, la Ateneul Român.

Cu prilejul „Zilelor culturii sovie
tice", marți seara, Filarmonica de stat 
„Banatul" a dat in sala „Modern" 
din Timișoara un concert simfonic 
extraordinar. Orchestra, dirijată de 
Remus Georgescu, a interpretat Con
certul nr. 5 pentru plan și orchestră și 
Fantezie pentru pian, cor și orchestră 
de Beethoven, solist pianistul sovie
tic Dmitri Bașkirov.

(Agerpres)

Convenție turistică
din

nova, comisarul expoziției, și grafi
cianul Vitali Goriaev, secretar al U- 
niunii Artiștilor Plastici 
U.R.S.S., au subliniat in scurte cu-
vîntări contribuția manifestărilor cul
turale reciproce la dezvoltarea rela
țiilor de colaborare și prietenie din
tre cele două popoare.

Asistența a vizitat apoi expoziția 
care cuprinde aproximativ 800 de 
creații ale artiștilor decoratori din 
toate republicile unionale. Multe din 
piesele prezentate sint unicate, iar al
tele,

■ nute
tate

poartă emblema premiilor obți- 
la diferite expoziții de speclali- 
cu caracter internațional.

(Agerpres)

In perioada 31 octombrie—4 noiem
brie au avut loc la București țrata- 
tive între conducerea Societății U- 
nionale Inturist din Uniunea Sovie
tică și conducerea Agențiilor Cen
trale din cadrul Oficiului Național 
de Turism din România. Cu această 
ocazie s-au semnat convenția de pers
pectivă piră în 1975 și protocolul 
pentru anul 1970. în cadrul contrac
telor s-au stabilit noi itinerarii care 
vor fi oferite, atît turiștilor români 
în U.R.S.S., cit și turiștilor sovietici 
în România.

Ieri in țară : Vremea * 
frumoasă continuind să se în
călzească. Cerul a fost variabil, 
mai mult senin în Oltenia, Ba
nat și Muntenia. Vîntul a su
flat slab pînă Ia potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 era 
de 9 grade la Dej și 24 de gra
de la Mangalia. în București: 
vremea a fost frumoasă și a 
continuat să se încălzească u-~ 
șor. Cerul a fost senin. Vîn
tul a suflat slab pină la po
trivii. Temperatura maximă a 
fost de 20 grade:

Timpul probabil pentru zilele 
de 6, 7 și 8 noiembrie. în țară : 
vreme în general frumoasă și 
călduroasă, mai ales în prima 
parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil, mal mult senin în 
sudul țării. în nord vor cădea 
ploi izolate. Vint slab pînă la 
potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre zero și 10 
grade, iar maximele între 12 și 
22 de grade, mai ridicate, la în
ceputul intervalului, în sud. 
Ceață. în București : vreme fru
moasă și călduroasă, cu cerul 
mal mult senin. Vint slab. Tem
peratura ușor variabilă.

In aula Academiei au început, 
marți dimineața, lucrările celei de-a 
doua întîlniri juridice româno-fran- 
ceză organizată de Institutul de cer
cetări juridice al Academiei. După ce 
prima întîlnire, organizată în Franța 
în urmă cu doi ani, a dezbătut trans
formările ce au avut loc în dreptul 
român în anii puterii populare,’ ac
tuala ediție are ca temă principalele 
realizări și proiecte în dreptul fran
cez, precum și realizările recent în
făptuite în dreptul român. Ea reu
nește profesori de la catedrele de 
drept, juriști — teoreticieni și prac
ticieni — de la Institutul de cerce
tări juridice, Asociația de drept in
ternațional și relații internaționale, 
Asociația de științe politice. Dele
gația franceză este alcătuită din cu- 
noscuți specialiști de la Curtea de 
Casație a Franței, Societatea de le
gislație comparată. Facultatea de 
drept și științe economice din Paris.

La ședința de deschidere au luat 
parte Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, Alexa Augustin, procurorul 
general, -Emilian. Nucesou, președin
tele Tribpnalul.uijSuprem, m.erpbri.ai 
Prezidiului Academiei, conducători ai 
Asociației juriștilor din România.

Intr-o alocuțiune rostită cu acest 
prilej, acad. Miron Nicolescu, pre-

ședințele Academiei, a subliniat că 
întîlniriie periodice dintre juriștii ro
mâni și francezi, intrate cie-acum in 
tradiție, se înscriu ca o nouă expre
sie a bunelor relații dintre România 
și Franța, a dorinței reciproce de a 
dezvolta legăturile științifice și cul
turale.

Au luat, de asemenea, cuvîntul 
prof. Traian lonașcu, directorul In
stitutului de cercetări juridice, și 
Mare Ancei, președinte de secție 
la Curtea de Casație a Franței, pre
ședintele Societății de legislație com
parată. Vorbitorii ș-au referit la le
găturile științifice și amicale, fruc
tuoase, dintre juriștii români și fran
cezi, subliniind că relațiile statorni
cite între aceștia permit o confrun
tare directă a punctelor de vedere și 
concepțiilor lor asupra structurii, re
gimului și sistemului dreptului din 
cele două țări și, prin aceasta, per
fecționarea instituțiilor și metodelor 
de lucru în domeniul juridic.

în prima ședință de lucru au avut 
loc dezbateri pe marginea comunică
rilor despre „Transformările contrac
tului în Dreptul civil francez*1 și 
„Contractul difi Codul civil român și 
contractul economic".

Lucrările continuă.

comerț exterior
al R. S. F. Iugoslavia

Muhamed Hacici, secretar federal 
pentru comerț exterior al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, în
soțit de Nicolae Nicolae, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, a 
plecat într-o călătorie pe Valea 
Prahovei spre Brașov. Oaspetele a 
vizitat monumentele istorice și Uzine
le de autocamioane. La înapoierea 
spre Capitală, s-a vizitat rafinăria de 
la Brazi.

(Agerpres)

francezi1 -și

(Agerpres)

Plecarea delegației 
de activiști ai P.S.U G,

>
• Astăzi se desfășoară șase din 

cele opt meciuri ale etapei a 11-a a 
diviziei A la fotbal. Pe stadionul 
Ciulești din Capitală, cu începere de 
la orele 14,30, se va disputa partida 
dintre formațiile Rapid București și 
Crișul Oradea. In țară au loc urmă
toarele jocuri : T'~!----
Farul Constanță ; 
Dinamo Bacău : 
șov—C.F.R. Cluj :

Universitatea Cluj— 
; Petrolul Ploiești— 

Steagul Roșu Bra- 
Jiu) Petroșani—

Politehnica Iași : U.T. 
Tg. Mureș. Meciurile 
Dinamo București și 
Craiova—Steaua 
amînate. Posturile 
vor transmite (pe programul I) cu în
cepere de la ora 14,30 aspecte de la 
toate întîlniriie.

Arad—A.S.A. 
F.C, Argeș— 
Universitatea 

București au fost 
noastre de radio

CENTENARUL NAȘTERII LUI VLADIMIR ILICI LENIN

e în meci retur pentru prelimi
nariile campionatului mondial de 
fotbal (grupa a 3-a) la Roma, echipa 
Italiei a învins cu scorul de 4—1 
(1—0) echipa Țării Galilor. Riva (3) 
și Mazollâ (1), au fost autorii puncte
lor echipei italiene. England a mar
cat unicul punct al oaspeților. Me
ciul decisiv Italia—R.D. .Germană 
pentru calificarea în turneul final va 
avea loc la 22 noiembrie, într-un 
oraș italian, care urmează să fie sta
bilit zilele acestea.

Marți la amiază a părăsit Capitala 
delegația de activiști ai Partidului 
Socialist Unit din Germania, condusă 
de Heinz Wildenhein, adjunct al șe
fului secției planificare și finanțe a 
C.C. al P.S.U.G., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de 
Schimb de experiență în țara noastră.

în. cursul vizitei, delegația a fost 
primită la C.C. al P.C.R., a avut con
vorbiri la Consiliul Economic, Comi
tetul de Stat al Planificării, Ministe
rul Finanțelor, Ministerul Muncii, 
Ministerul Industriei Chimice, Ban
ca Națională a Republicii Socialiste 
România, a luat cunoștință de munca 
organelor și organizațiilor de partid 
din județul Bacău, a vizitat unități 
industriale și obiective social-cultu
rale, precum și șantiere de construc
ții din Capitală și din țară.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de iSIicolae 
Ionescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

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

(Agerpres)

Reportaj de Victor BÎRLĂDEANU

lUivU | IU « ItljUU ,

• Boru_ și comisarul San Antonio:
(seria de

O,OU , io ,

9 ; 11,15 ; ou ; xo,ou ; 10,; zi.
Mina cu briliante : FAVORIT — 
; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.

Dacă se consideră, uneori, fortuită 
asocierea unui peisaj de geneza unei 
opere literare, legarea unei realități 
geografice de zămislirea unui univers 
liric, cu atît mai riscantă pare racor
darea unui tablou de natură la un 
sistem de idei, la o concepție poli
tică și filozofică, mai ales cînd e vor
ba de o concepție a cărei pe
cete o găsești puternic imprimată 
pe toate filele istoriei contemporane.

Și totuși — după ce am vizitat, de-a 
lungul anilor, numeroase locuri le
gate de viața și activitatea revolu
ționară a lui Vladimir Ilici Lenin, de 
la Leningrad la Geneva, de la Za
kopane la Leninskie Gorki — am 
descoperit în vara aceasta o prive
liște care, prin comparațiile pe .care 
mi le-a sugerat, a reușit sâ exprime, ■ 
ca într-o metaforă de o amplă forță 
evocatoare, dimensiunile gîndirii le
niniste

E vorba de imaginea pe care o dez
văluie privirilor Volga la Kazan. 
Marele fluviu rusesc, mai larg aici 
ca oriunde, înmănunchează parcă în
treaga forță a afluenților care i-au 
alimentat de la izvoare cursul și ca
pătă proporțiile epopeice cu care 
ne-au deprins penelul artiștilor și 
stihurile poeților. Sub maiestuoasa lui 
limpezime se simte zbuciumul cu- 
renților subterani, clocotul lor tu
multuos ca încrîncenarea unei revol
te. Luciditatea rațiunii și impetuozi
tatea pasi’ihii, ardența clipei și cal
mul eternității, dar mai ales logica 
de fier, imuabilă, a unei înaintări 
neistovite, ale cărei legi lăuntrice se 
cer înțelese și puse să acționeze în 
slujba omului — toate îngemănate în 
tulburătoarea metaforă a undelor 
Volgăi 1

Fiu al meleagurilor volgene,. năs
cut și crescut în mijlocul acestui pei
saj, Vladimir Ilici 1-p purtat întrea
ga viață în priviri și în inimă. Poate 
chiar mai mult decît la Simbirsk, 
orașul în care s-a născut și a copi
lărit, aici, la Kazan — unde a avut 
loc botezul revoluționar al celui ce 
avea să-și lege indisolubil numele de 
ideea revoluției proletare, înscriind 
ziua de 7 Noiembrie cu litere de aur 
în calendarul marilor date din istoria 
omenirii — există locuri de o rară 
putere evocatoare

în fața edificiului impunător, -do
minat de o monumentală colonadă, a! 
Universității din Kazan, edificiu ri
dicat încă din anul 1825, se înalță în

prezent statuia unui tînăr care, cu 
scurta de piele aruncată pe umăr, 
cu o carte în mînă, cuprinde în pri
viri incomensurabile depărtări. Rea
lizată de sculptorul E. Țigal, după fo
tografii de epocă, statuia îl înfăți
șează pe tînărul Volodea Ulianov 
așa cum arăta în toamna anului 1877, 
cînd s-a înscris la Facultatea de drept 
a universității : fruntea înalt bolti
tă, faimoasa frunte lenlniană, deasu
pra unui chip exprimînd îndrăz
neală, încă de adolescent (n-avea pe 
atunci decît 17 ani I), creează o co
pleșitoare impresie de maturitate 
timpurie, de neîncovoiată dîrzenie.

cor după fotografiile epocii : dar 
studenții de azi ai Universității din 
Kazan au refuzat această cale fa
cilă, preferind să scormonească prin 
vechi depozite, să caute luni de-a 
rîndul pînă ce au găsit, aceste piese 
originale, care au /făcut parte efec
tiv din mobilierul aulei de odinioa
ră E un act nu numai de pioșenie, 
cl și de integrare vie a tradiției în 
contemporaneitate, o modalitate de a 
se revendica de la lumina unei gîn- 
diri și de la puritatea unei pasiuni. La 
fel ca și obiceiul instaurat, începînd 
de acum doi ani — cînd s-a sărbă-

Suim scările care duc spre marea 
aulă E aceeași în care, acum peste 
opt decenii, un grup de studenți, 
conduși de Vladimir Ulianov, au 
organizat o viguroasă acțiune de 
protest împotriva reprimării sînge- 
roase a tulburărilor studențești ce 
avuseseră loc la Moscova. Olimpia
nul calm academic, ce domnește azi 
în vastul amfiteatru, dominat de un 
portret al fostului student de odi
nioară. reamintește, printr-unul din 
acele frapante contraste care fac 
farmecul memoriei umane, de ziua 
aceea de decembrie a anului 1887 
cînd, exprimînd starea de agitație 
a întregii studențimi, tînărul Ulia
nov și colegii săi au protestat vehe
ment împotriva atmosferei de înă
bușire a gîndiril libere, pe care o 
întrețineau autoritățile țariste în uni
versități, și au cerut libertatea or
ganizării de asociații studențești, 
reprimirea studenților excluși pe 
motive politice, tragerea la răspun
dere' a „satrapilor gîndirii" din rîn- 
durile conducerii universitare. în 
semn de protest împotriva atitudi
nii de sfidare pe care o adoptase 
rectoratul față de cererile studen
ților. Vladimir Ulianov, urmat de 
toți cei ce-i însoțeau, și-a aruncat 
carnetul de student pe catedra aulei.

Un colț al sălii reproduce Întoc
mai decorul istoric două lampa
dare afumate, cu petrol, acoperite 
de abajururi verzi din email, aruncă 
o lumină avară asupra unui pupi
tru de stejar. înnegrit și el de vreme. 
S-âr fi putut „refabrica" acest de-

torit împlinirea a 80 
momentul faimosului 
rist — de a cinsti 
aniversarea printr-un pelerinaj so
lemn în istorica aulă.

...La vreo treizeci de kilometri de 
Kazan se găsește satul Kokușkino. 
Am vizitat aici locul întîiului exil 
al lui Lenin. Căci după înăbușirea 
acțiunii revoluționare a studenților, 
autoritățile au exclus din univer
sitate căpeteniile revoltei, iar pe 
cîțiva — printre care și Volodea 
Uiianov — i-a arestat și întemni
țat. La 7 decembrie i s-a fixat lui 
Ulianov domiciliu forțat în satul 
Kokușkino.

Nu era prima oară cînd Volodea 
pășea în acest sat Aici își petre
cuse vacanțele în anii copilăriei și 
adolescenței, căci la Kokușkino se 
afla locuința bunicului său din par
tea mamei, medicul Alexandr Blank.

Este reconstituită cu fidelitate ca
mera tînărului Ulianov. O masă, un 
scaun, un pat. Și multe, foarte multe 
cărți (exact ca în atîtea alte locuri 
unde a trăit Lenin și pe care le-am 
vizitat). Aici însă mulțimea de cărți 
din cele mai diverse domenii ale 
științelor sociale și literaturii repre
zintă parcă un breviar al cugetului, 
treptele unui urcuș adesea spinos, 
dar sigur, spre marea sinteză a gîn
dirii leniniste de mai tîrziu. „Cred 
că niciodată în viața mea, nici mă
car cînd am stat în închisoare la 
Petersburg și în deportare în Siberia, 
n-am citit atîta cît am citit în anul 
de după trimiterea mea din Kazan,

de ani de la 
protest antița- 
în fiecare an

la țară" — povestea Lenin unor prie
teni.

O carte este deschisă și acum pe 
masă : „Ce-i de făcut ?“ a lui Cernî- 
șevski, Volodea citise și recitise în 
acea vară — după propria-i mărtu
rie — de cinci ori romanul utopic al 
vizionarului revoluționar-democrat 
Pătrunzînd, cu maturitatea dobîndită 
prin primele contacte cu viața reală 
și problemele ei acute, profunzimile 
acestei cărți de căpătîl a atîtor ge
nerații de revoluționari ruși, Vladi
mir Ulianov i-a scris autorului ei, în 
zilele verii lui 1888, o scrisoare plină 
de pasionată admirație.

...Un ultim popas prin locurile din 
Kazan evocatoare ale figurii lui Le
nin : în casa unde s-au mutat Ulia- 
novii în toamna lui 1888, cînd lui Vla
dimir Ilici i s-a permis să se întoarcă 
din exil. Maria Aiexandrovna, mama 
sa, închinase aripa unei clădiri apar- 
ținînd negustorului Orlov. Volodea a 
preferat să ocupe în această casă, 
altfel destul de confortabilă, una din 
bucătăriile de la parter, pe care și-a 
transformat-o în cameră de lucru. 
Explicația 1 încăperea avea ieșirea 
spre grădină, iar venirile și plecările 
sale de acasă — care începuseră să 
fie tot mai „enigmatice" și la ore tot 
mai „ciudate" — nu deranjau pe ni
meni și, mai ales, nu riscau să atragă 
atenția unor priviri nedorite. Căci, 
în toamna anului 1888, Lenin intrase 
intr-unui din cercurile revoluționare 
marxiste ilegale organizate de N. E. 
Fedoseev — cercul lui Lazar Bogo- 
raz. Aici se studiau operele lui Marx 
și Engels, se purtau discuții aprinse, 
care durau uneori pînă tîrziu după 
miezul nopții. întîia oară în aceste 
cercuri s-a produs întîlnirea hotârî- 
toare dintre acest soirit iscoditor, care 
căuta avid o soluție radicală marilor 
probleme ale lumii contemporane, și 
„Capitalul" lui Marx A fost.-o în- 
tîlnire determinantă pentru 'istoria 
Rusiei și a întregii omeniri, o întîlni- 
re pe care o poți asemui cu confluen
ta unor torente uriașe de gîndire șî 
umanitate

Ieșind din casa de pe strada Ulia
nov, privirea întîlne.ște din nou tul
burătorul spectacol al Volgăi, de astă 
dată adunînd în ea tot aurul lichefiat 
al unei amiezi cu soare amețitor. 
Multiplă metaforă de ape și lumini, 
fluviu) curge, impunător și neisto
vit, ca o simbioză de faptă și gînd, 
spre pateticul țel.

• Orchestra simfonică a Filarmo
nicii de stat din Leningrad (în sala 
Ateneului Român) : Concert simfo
nic — 20. Dirijor : Evghenii Mravin
ski. In program : simfonia a V-a de 
Dmitri- șoștakovici și Simfonia a V-a 
de Glazunov. • Filarmonica de stat 
„George Enescu" (în sala mică a Pa
latului) : Concert dat de orchestra 
„Academica" a conservatorului din 
București — 20. Dirijor Alexandru 
Șumski. Soliști : Mihai Dăncila — vio
loncel ; Anatol Dub — pian, o Opera 
Română : Boema — 10,30. ® Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (sala Co- 

(sala Stu- 
— premi- 
Comedie :

INd țDJllrtl ,,A. XJ. _____

media) : Idiotul — 19,30 ;
dio) : AI patrulea anotimp 
era — 19,30 ® Teatrul de ________
Ucigaș fără simbrie — 20. « Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (.._:_ dl., 
bd. Schitu Măgureanu) : Nepotul lui 
Rameau — 20. (sala din str. Alex. Sa- 
hla) : Sfîntul Mitică Blajinu — 20.
O Teatrul „C. I, Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Ce scurtă e vara — 19,30 ; 
(sala Studio) : Cînd luna e albastră
— 20. • Teatrul Mic : Prețul — 20. 
Teatrul Gluleștl : Visul unei nopți 
de Iarnă — 19,30. o Teatrul „Ion 
Creangă" : Umbra doctorului Nagvan
— 18,30. • Teatrul „Țăndărică" (sala 
din Calea Victoriei) : Aventurile lui 
PlunvPlum — 17 ; (sala din str. Aca
demiei) : Căluțul cocoșat — 17. « Tea
trul de revistă șl comedie „Ion Va- 
silescu" : Manevrele — 19,30. ® Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Cafeaua eu lapte de adio — 
19.30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Femei, femei, femei — 19,30.

Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Esop, viața, 
muzica și noi 1 — 20. « Circul de stat: 
Ritmurile arenei — 19,30.

(sala din

14,30—16,30 — Fotbal ; Rapid—Cri
șul Oradea. 18,00 — Misterul din peș
teră — film serial. 18,30 — Cronica 
muzicală. 19,Oo — Telejurnalul de 
seară. 19,30 — Tt-ansfocator. —
Personalitatea anonimului. 20.20 — 
Tele-clnemateca : „Apa de ploaie". 
22,20 — Reflector : „Salvați mașina 
Salvării t“. 22,30 — Salonul literar a! 
TV. 23,00 — Telejurnalul de noapte. 
23,15 — Muzică ușoară. Cîntă forma
ția „Mondial» 23.40 — închiderea e- 
misiunii.

• Femeia îndărătnică i PATRIA —
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 10 ; 21,15.
o Baltagul : VICTORIA — 8,43 : II ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Beru și comisarul San Antonio : 
SALA PALATULUI — 17,15 (seria de 
bilete — 2977) ; 20,15 (seria de bilete — 
2973), REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ; 12,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL — 8,45 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
o Mal periculoase decît bărbații : LU
CEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, BUCUREȘTI — 9 ; 11,16 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
O Mina cu briliante : FAVORIT —
10 i 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Vlridlalia : CENTRAL — 9,30 ; 11,48 ; 14 - - ■ -
•

*
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« Stelele din Eger : GIULEȘTI — ț 
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; 16,15 ; 18,45 ; 21.
Omul, orgoliul, vendetta : LUMINA

9,15—16,15 în continuare ; 18,30 ; 
20,45.
• Program pentru copil : DOINA — 
9 ; 10.
o Moartea unui birocrat : DOINA — 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

• Parisul vesel : TIMPURI NOI —
9—16,15 în continuare.
e Castele pe nisip ; Talin ; Uglicl ; 
Săgeata cosmică ; Gigantul înaripat ; 
TIMPURI NOI — 17—21 în continuare.
• Testamentul doctorului 
FEROVIAR — 8,30 ; 11 ;
18.30 ; 21, ‘-----------
13.45 ; 16
9 ; 11,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Corabia nebunilor : EXCELSIOR —
9.45 ; 13 ; 16,30 ; 19,45, MELODIA —
8.30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20.30 GLO
RIA — 9 ; 12,30 ; 18,30 ; 20.
O Lupii albi ; GRIVIȚA — 9,30—11,45 
în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AU
RORA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, TOMIS - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Noaptea generalilor : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30 ; 19.
® Familia noastră trăsnită : BUZEȘT1 .
— 15,30 ; 18 ; 20,30. FLACĂRA — 15.30 ; 
18 ; 20.15.
c Omul care valora miliarde : DACIA
— 0,30—21 în continuare. COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18.
e iconostas : COTROCENI — 20.30. 
e Paria : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASCA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 
9.30—15,30 în continuare ; 18,15 ; 20,30. .
• Tigru! ; UNIREA — 15,30 ; 18, HA, 
HOVA — 15,30 ; 18.
• Crimă în stil personal : RAHOVA —
20.30.

Mabuse : 
. , . 15,30.; 16 ;

MODERN — 9,15 ; Xl,30 : 
18,15 ; 20,30, FLAMURA —

I



viața internațională
Recunoașterea realităților

J 7

postbelice - unui din țelurile
Cuvântarea președintelui

Nixon în problema

Conferinței pentru securitatea
războiului din Vietnam

europeană
ECOURI LA DECLARAȚIA CONSFĂTUIRII DE LA PRAGA 
A MINIȘTRILOR DE EXTERNE Al STATELOR PARTICI

PANTE LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
„Pro-BERLIN 4 (Agerpres). — 

punerile Consfătuirii de la Praga 
a miniștrilor de externe ai ' ' 
lor participante la Tratatul 
Varșovia sînt în interesul tuturoi’ 
popoarelor și statelor din Europa. 
Ele contribuie la destindere, la 
dezvoltarea relațiilor pașnice și de 
prietenie interstatale și Ia asigu
rarea securității europene" — sub- ' 
liniază Otto Winzer, ministrul afa
cerilor externe al R.D.G., într-un 
articol apărut în „Neues Deu
tschland". Printre altele, în articol 
se arată că „propunerile statelor 
socialiste sînt convingătoare dato
rită faptului că aceste state au de
clarat că sînt dispuse să discute, 
de asemenea, toate celelalte pro
puneri în cadrul unei consultări 
bilaterale și multilaterale care să 
urmărească o pregătire eficientă a 
unei conferințe europene în pro
blema securității și care să asi
gure succesul acestei conferințe".

state- 
de la

„R.D.G. — a relevat O. Winzer 
— sprijină întru totul propunerea 
cu privire la încheierea între sta
tele europene a unei înțelegeri pri
vind dezvoltarea relațiilor pe bază 
de egalitate în drepturi în dome
niile comerțului, economiei, știin
ței și tehnicii, înțelegere care să 
fie îndreptată, de asemenea, spre 
dezvoltarea colaborării politice în
tre statele europene".

★

— Corespondentul 
Stăncescu, transmite : 

„Die Presse",

VIENA 4.
Agerpres, P.
Ziarul vienez 
blică un interviu acordat de 
nistrul de externe finlandez, Ahti 
Karjalainen, referitor la problemele 
europene. „Sperăm să se poată rezolva 
în mod pașnic problemele Europei 
postbelice rămase încă în suspensie", 
a declarat ministrul finlandez. El a 
adăugat că o conferință în problema 
securității europene, pentru care Fin
landa s-a oferit să fie gazdă, va îmbu
nătăți atmosfera internațională, în spe
cial cea din Europa. Ministrul a rele
vat necesitatea recunoașterii realități
lor din Europa. Confirmarea acestoi 
realități ar trebui să fie, în opinia 
șefului diplomației finlandeze, unul 
din țelurile conferinței preconizate, ca 
să se ajungă la un acord asupra asi
gurării unei permanente garanții pen
tru securitatea europeană.

pu- 
mi-

NEW YORK 4 — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Animarea Generală a O.N.U. 
a început dezbaterile asupra uneia 
dintre cele mai importante probleme 
aflate pe agenda sa — „restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze Ia O.N.U.". Adunarea are 
în fața sa «n proiect de rezolu
ție prezentat de un grup • de state, 
între care și România. Proiectul 
subliniază că restabilirea drepturi
lor legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U. este o măsură indispensabilă 
pentru apărarea principiilor Cartei 
Națiunilor Unite și cauzei pe care 
organizația trebuie s-o servească 
potrivit Cartei. Se cere Adunării 
Generale să restabilească toate drep
turile Chinei și să recunoască re
prezentanții guvernului acestei țări 
drept singurii reprezentanți legitimi 
ai Chiriei, precum și să hotărască 
expulzarea imediată a delegatului 
ciarikaișist din organizație și din 
toate organismele sale, unde ocupă 
în mod ilegal locul R. P. Chineze.

Un grup de delegații, în frunte cu 
cea a Statelor Unite, a introdus și la 
actuala sesiune un- proiect de rezo
luție care, in esență, este menit să 
împiedice din nou Adunarea Gene
rală să lichideze un grav anacronism 
ce se manifestă în activitatea sa prin 
refuzul de a recunoaște marelui 
popor chinez dreptul de a-și trimite 
reprezentanții în această organiza
ție, fapt care 
pra capacității ( 
realiza țelurile 
pentru care a __ _____

Reprezentantul Cambodgiei, Huot 
Sambath, luînd cuvîntul primul la 
dezbateri, a cerut Adunării Genera
le să respingă categoric cel de-al 
doilea proiect de rezoluție, iar China 
să fie lăsată să-și ocupe locul ce i se 
cuvine în O.N.U. în calitate de stat 
fondator al acestei organizații. „Nici 
o problemă internațională, în spe
cial privitoare la Asia, nu poate fi 
rezolvată fără participarea R. P. Chi
neze".

Reprezentantul Afganistanului, Mo-

impietează asu- 
O.N.U. de a-și 

și obiectivele 
i fost creată.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, 
a primit marți, la Kremlin, de
legația F.N.E. din Vietnamul de 
sud și a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, condusă de Nguyen 
Huu Tho, președintele Prezidiului 
C.C. al F.N.E. și președinte al 
Consiliului Consultativ al Repu
blicii Vietnamului de Sud. Agen
ția TASS precizează că între Ale
xei Kosîghin și membrii delega
ției a avut loc o convorbire asu
pra unor probleme de interes co
mun.

hamed Hakim Arybui, a subliniat 
hotărîrea țării sale de a contribui la 
eforturile ce se depun pentru ca re
prezentanții R. P. Chineze, singurii 
reprezentanți legali ai acestui mare 
popor, să-și ocupe locul ce li se cu
vine, atît în O.N.U., cît și în toate 
celelalte organizații și organisme in
ternaționale.

Reprezentantul Algeriei, M. Yazid, 
a subliniat că „Națiunile Unite tre
buie să accepte realitățile interna
ționale actuale și să restabilească de 
urgență drepturile poporului chinez 
la O.N.U.".

Delegatul Japoniei și Noii Zeelan- 
de au recomandat Adunării Generale 
să reafirme moțiunea din anii trecuți 
potrivit căreia este vorba de „o pro
blemă importantă", ceea ce înseam
nă că pentru adoptarea oricărei re
zoluții de natură să modifice repre
zentarea actuală a Chinei în O.N.U. 
este nevoie de o majoritate, de două 
treimi din voturi.

★
In Comitetul numărul patru al A- 

dunării Generale a O.N.U. continuă 
dezbaterile asupra politicii de apar
theid a guvernului rasist al R.S.A. 
Luînd cuvîntul la dezbateri, repre
zentantul român Ion Duma a apre
ciat pozitiv raportul comitetului în
sărcinat de O.N.U. să ancheteze poli
tica de apartheid și să transmită or
ganizației concluziile sale. Din conți
nutul raportului, a arătat delegatul 
român, rezultă că guvernul de la 
Pretoria nu numai că a ignorat total 
rezoluțiile adoptate pînă în prezent 
de Adunarea Generală și Consiliul de 
Securitate, care cereau să se pună 
capăt politicii de apartheid, dar a 
trecut la intensificarea măsurilor dis
criminatorii și la comiterea unor noi 
crime împotriva 
loare.

România, a spus vorbitorul, s-a de
clarat totdeauna solidară cu lupta 
împotriva apartheidului și sprijină pe 
deplin acțiunile întreprinse de Adu
narea Generală și Consiliul de Secu
ritate menite să pună capăt politicii 
rasiste promovate de guvernul R.S.A. 
în ce-1 privește, guvernul Republi
cii Socialiste România respectă în
tru totul prevederile rezoluțiilor A- 
dunării Generale a O.N.U. și ale Con
siliului de Securitate în problema 
politicii de apartheid promovată de 
guvernul R.S.A. și nu întreține rela
ții diplomatice,' consulare, politice, 
sau economice cu autoritățile din 
Pretoria.

populației de cu-

..
■-ST fi

Republica Dominicană. O scenâ de
venită cotidiană la Santo Domingo : 
„suspecfi” percheziționați de membri 

ai forțelor de ordine

Disensiuni
in cadrul
partidului

de guvernămînt
din India

[
(Urmare din pag. I)

comerțului 
ce funcțio- 

Suedia și 
nu se ocu-

movarea 
reciproc, 
nează în 
România, 
pă cu încheierea afa
cerilor, ci îndeplinesc 
funcția de organisme 
de contact. încercăm, 
prin aceste comitete, 
să stabilim legături în
tre ramurile indus
triale și organizațiile 
comerciale din țările 
noastre, să sugerăm 
noi posibilități de spo
rire a importului și 
exportului, precum și 
de cooperare pe terțe 
piețe. Iată tematica a- 
bordată și în cursul 
recentelor convorbiri. 
Credem că am reușit 
și de această dată să 
ajungem la eoncluzii 
care ne vor conduce 
spre rezultate concre
te. Partea suedeză, a- 
tit în calitate de im
portator, cit 
portator, a 
resată să 
principalele
te ale viitorului plan 
cincinal al României, 
precum și formele de 
organizare și liniile 
de dezvoltare ale noi
lor centrale industria
le. Pentru noi a fost 
foarte important să a- 
flăm cu cine putem 
purta discuții și cum 
să procedăm practic 
în cazul în care dorim 
să încheiem 
comerciale și de 
perare. Consider 
discuțiile au fost 
nice, ceea ce mă 
să cred că în 
1970, cind ne vom în- 
tîlni în Suedia, vom 
avea plăcerea să con
semnăm rezultatele lor 
concrete.

și de ex- 
fost inte- 

cunoască 
coordona-

acorduri 
coo- 

că 
rod- 
face 
anul

domenii ale 
românești, 

ce produse
— Care 

economiei 
respectiv 
considerați că prezin
tă interes deosebit 
pentru Suedia ?

Noi sîntem lnte-

Minislrul industriei lem
nului al României,Mihai Suder> 
care face o vizită în Șuedia, a avut 
luni după-amiază‘o primă întîlnire cu 
ministrul agriculturii al Suediei, Inge- 
mund Bengtsson. La întrevedere, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească, au participat, de 
asemenea, Eduard Mezincescu, am
basadorul României în Suedia, membri 
ai delegației române, precum și func
ționari din Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii al Suediei. Seara, guvernul 
suedez a oferit un dineu în onoarea 
oaspetelui român.

Guvernul spaniol 8 hotări» 
comutarea pedepsei cu moartea pro
nunțată împotriva tînărului patriot 
Antonio Arrizabalaga, la 30 de ani-în
chisoare. După publicarea sentinței, 
Partidul Comunist din Spania a lansat 
un apel de solidaritate națională și in
ternațională, iar în întreaga țară s-a 
dezvoltat o largă mișcare de protest, 
în urma acestei campanii protestatare, 
guvernul spaniol a fost nevoit să re
vină asupra hotărîrii inițiale.

Seminar consacrat

airicane
— In ca- 
un seini- 
fi dezbă-

mir

0 navă de război aparți
nând S.U.S. 8 Pătruns la 3 noiem
brie în apele teritoriale ale Republicii 
Populare Chineze — anunță agenția 
China Nouă. în legătură cu această 
nouă provocare, un purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a fost împuternicit să 
dea publicității un serios avertis
ment.

resațî într-o colabora
re cit mai largă cu 
România. Privind 
structura comerțului 

.româno-suedez, obser
văm că mărfurile Tra
diționale de import și 
export au încă o pon
dere însemnată. Dar, 
apar și o serie de 
schimbări de la an la 
an. schimbări care, 
după cum am avut o- 
cazia să constatăm, 
sînt pozitive. Pentru 
comitetele noastre este 
dificil să prevadă care 
anume domenii sau 
produse vor domina în 
viitor comerțul dintre 
cele două țări. Cred, 
totuși, că schimburile 
de mărfuri cele mai 
active se vor face în
tre sectoarele în care 
progresul tehnic este 
mai rapid. Deci, in
dustria electronică, a 
automatizării vor de
veni de larg interes 
pentru ambele părți. 
De asemenea, indus
tria petrochimică și, 
legat de ea, industria 
maselor plastice.

— Aspirațiile ma
jore ale popoarelor 
continentului nostru 
— atît de dramatic 
încercat în prima ju
mătate a acestui secol 
de cele două războaie 
mondiale — converg 
astăzi către realizarea 
securității europene, a 
unui climat de destin
dere și înțelegere in
tre state. i.„ . 
ordine de idei, 
este după 
dumneavoastră 
dezvoltării 
economice, reciproc a- 
vantajoase, 
rarea cauzei păcii și 
securității in Europa 
și in lume ?

hi această 
care 

părerea 
rolul 

relațiilor

in asigu-

Experiența de 
pînă acum a dovedit 
cu prisosință că rela
țiile economice inter
naționale se impun în 
mod obiectiv nu nu-

mai ca un factor de 
seamă al dezvoltării e- 
conomice, ci și ca un 
factor de înțelegere și 
de apropiere între po
poare. Cu cît schim
burile de bunuri ma
teriale și spirituale 
sînt mai largi, cu atît 
ne putem cunoaște 
mai bine și prețui re
ciproc munca fiecăruia. 
O colaborare econo- 

■ mică fructuoasă creea
ză premise favorabile 
dezvoltării 
rii 
ta
lanț și membrii co
mitetului nostru sînt 
bucuroși că-și pot a- 
duce contribuția la o 
mai bună înțelegere 
între popoarele român 
și suedez și, implicit, 
la apărarea cauzei pă
cii și securității pe 
continentul european.

colaboră-
politice. Aceas- 

este o reacție in

— Cu ce impresii 
plecați din România '!

— Părăsim țara dv. 
cu impresii deosebit de 
bune. Am avut prile
jul să vizităm Expozi
ția realizărilor econo
miei naționale, care 
ne-a oferit o imagine 
concludentă a Româ
niei de azi. Mi-a ră
mas întipărită în min
te o comparație din 
care reieșea că în
treaga producție 
dustrială a României 
anului 1938 se reali
zează în prezent în 
numai 24 de zile. 
Comparația sugerează 
cit de rapid s-a dez
voltat economia țării. 
Expoziția ne-a demon
strat convingător că 
România, care înainte 
de eliberare era o țară 
slab dezvoltată, a de
venit un stat industrial 
modern. Ea convinge, 
mai bine deeît cuvin
tele, despre ce poate 
realiza un popor în
tr-un scurt interval de 
timp, dacă este unit, 
harnic și talentat

în- 
in-

Ministrul afacerilor ex
terne al R.P.D. Coreene, Pak 
Sen Cer, a trimis secretarului general 
al O.N.U., U Thant, și președintelui 
primului Comitet al Adunării Genera
le, Aga Shalii, o scrisoare prin care 
cere ca Declarația M.A.E. al R.P.D. 
Coreene din 3 noiembrie 1969, în care 
se denunță rezoluția Comitetului po
litic privind așa-numita „invitare con
diționată" a unui reprezentant nord- 
coreean la discutarea problemei co
reene la Națiunile Unite, să fie difu
zată reprezentanților țărilor membre 
ale O.N.U. Pak Sen Cer a cerut ca de
clarația să fie difuzată ca un docu
ment oficial al O.N.U. și să fie infor
mat asupra rezultatului acestei ac
țiuni.

NAIROBI 4 (Agerpres). 
pitala Kenyei s-a deschis 
nar în cadrul căruia vor 
tute posibilitățile de dezvoltare 
economică a țărilor africane la 
care participă reprezentanți ai gu
vernelor din 10 țări de pe conti
nentul negru. Cuvîntul de deschi
dere a fost rostit de ministrul co
merțului și industriei al Kenyei, 
Mwai Kibaki, care a menționat că, 
în prezent, statele africane ar tre
bui să exploreze noi posibilități de 
colaborare în vederea dezvoltării 
economiei lor, deeît să aștepte aju
toare din partea țărilor dezvoltate. 
El a arătat, de asemenea, că 
deși un asemenea obiectiv nu 
poate fi realizat fără ajutoare 
din partea țărilor dezvoltate și or
ganizațiilor internaționale, trebuie 
reconsiderată mentalitatea greșită, 
conform căreia soluțiile pentru 
greutățile lor trebuie căutate ex
clusiv în sprijinul primit din par
tea altor țări.

DELHI 4 (Agerpres). — Primul 
ministru al Indiei, Indira Gandhi, 
a adresat președintelui partidului 
Congresul Național Indian, S. Nija- 
lingappa, o scrisoare în care, după 
cum relatează agenția Press Trust 
of India, îl acuză de încălcarea re
zoluției privind unitatea partidului, 
adoptată la 25 august de către Co
mitetul de lucru, organ de condu
cere al acestei formațiuni politice 
de guvernămînt. De asemenea, In
dira Gandhi a caracterizat hotărîrea 
președintelui partidului de a exclu
de din Comitetul de lucru trei 
membri, cunoscuți pentru sprijinul 
lor față de poziția primului minis
tru, drept un „act ilegal care con
travine statutului partidului". în 
scrisoare se relevă că o serie de 
membri ai Comitetului de lucru des
fășoară „o campanie de calomnii" 
împotriva primului ministru și a 
adepților săi, cu sprijinul direct al 
președintelui partidului, care parti
cipă, de asemenea, la această ac
țiune.

Relevînd necesitatea convocării de 
urgență a unei sesiuni a Comite
tului pe întreaga Indie a Partidului 
Congresul Național Indian, primul 
ministru subliniază că nu poate igno
ra atacurile lansate de diferiți lideri 
ai partidului împotriva politicii gu
vernului, precum și indiferența alto
ra față de problemele a căror re
zolvare necesită urgență. Cererea 
majorității membrilor Comitetului 
pe întreaga Indie a Congresului Na
țional Indian, de a fi convocat acest 
organism care elaborează politica 
generală a partidului, corespunde 
întru totul statutului ți intereselor 
partidului — se subliniază în scri
soare.

MOSCOVA

Președintele guvernului 
federal al R. S. Cehoslova- 

Oldrich Cemik, a primit marți 
la Praga pe Nikolai Patolicev, minis
trul comerțului exterior al U.R.S.S. Cu 
acest prilej au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea colaborării eco
nomice între cele două țări.

Vicepreședintele Vecei 
Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, NikoIa Milianici, l-a 
primit luni pe Anthony Solomon, ex
pertul financiar american, propus 
pentru funcția de președinte al viitoa
rei Corporații Internaționale pentru in
vestiții în Iugoslavia, care își va în
cepe activitatea în ianuarie 1970. Ex
pertul american va vizita 12 bănci, ac
ționare ale Corporației, și va avea 
convorbiri cu diverse personalități din 
R.S.F. Iugoslavia cu privire la ro
lul și activitatea Corporației, anunță 
agenția Taniug.

„Etiopia duce o politică 
de nealiniere și prietenie cu 
toate.' țările" - 8 declarat împă
ratul Haile Selassie, cu prilejul celei 
de-a 39-a aniversări a încoronării sale. 
El s-a pronunțat pentru o rezolvare 
grabnică, prin mijloace pașnice, a pro
blemei vietnameze și a crizei din O- 
rientul Apropiat. Suveranul Etiopiei 
a condamnat, totodată, politica ds a- 
partheid din Africa de Sud.

WASHINGTON 4 (Agerpres). - 
Președintele Nixon a rostit luni seara 
o cuvîntare radio-televizată în care 
s-a referit, după1, cum singur a apre
ciat, „la un subiect care îngrijorează 
profund pe fiecare american și cele
lalte popoare din întreaga lume — 
războiul din Vietnam". Vorbitorul a 
recunoscut că „unul din motivele 
profundei divizări existente în cadrul 
națiunii americane în ceea ce privește 
Vietnamul constă în faptul că mulți 
americani și-au pierdut încrederea 
în ceea ce guvernul lor le-a spu.-, 
despre politica S.U.A.“. După cum au 
subliniat unii observatori, Nixon, în- 
cercînd să explice cauzele și împre
jurările intervenției Statelor Unite 
în conflictul vietnamez, nu a făcut 
altceva deeît să repete justificările 
aduse de administrațiile americane 
anterioare, precum și de el însuși 
pentru a motiva trimiterea a peste 
o jumătate de milion de militari a- 
mericani într-o țară situată la mii de 
kilometri distanță de S.U.A., precum 
și lipsa vreunui progres la tratati
vele de la Paris

După ce a arătat că pînă la 15 de
cembrie vor fi retrași din Vietnamul 
de sud 60 000 de soldați, președin
tele s-a referit la programul de viitor 
al S.U.A. în Vietnam. El a declarat 
că, în colaborare cu regimul de la 
Saigon, a fost .elaborat un plan de 
„vietnamizare" a războiului care pre
vede retragerea tuturor forțelor com-

batante
cuirea . „ ...
trivit unui program dinainte sta
bilit". "
aplicată și în alte părți ale Asiei 
doctrina Nixon, care constă în furni
zarea de ajutor militar și economic, 
țările respective urmînd să-și asume 
răspunderea primordială în furni
zarea oamenilor necesari. Președin
tele a evitat să comunice termenii 
îndeplinirii programului anunțat, 
condiționind din nou retragerea tru
pelor americane din Vietnam de 
..progresul tratativelor de la Paris", 
de „nivelul activităților inamicului" 
și de gradul de pregătire al trupelor 
saigoneze. Pentru faptul că la trata
tivele de. la Paris nu s-a înregistrat 
nici un progres,, el a învinuit cea
laltă parte care-și apără dreptul la 
libertate și independență. Refuzînd 
categoric ideea unei retrageri ime
diate a trupelor americane, el a 
avertizat că în cazul intensificării 
„acțiunilor celeilalte părți", nu va 
ezita să recurgă la măsuri „puternice 
și efective".

Solicitînd sprijinul populației pen
tru o asemenea politică, Nixon a re
cunoscut că „unii dintre concetățenii 
mei nu sînt de acord cu plănui pe 
care l-am ales". El a dat de înțeles 
că nu va ține seama de proteste și de 
opiniile contrarii și a adresat critici 
americanilor care cer încetarea ime
diată a intervenției S.U.A. în 
Vietnam.

terestre americane și tnlo- 
lor cu forțe saigoneze „po-
El a reamintit că va fi

DECLARAȚII ALE DELEGAȚIILOR GUVERNULUI REVOLUȚIO
NAR PROVIZORIU AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD 

Șl R. D. VIETNAM LA CONFERINȚA DE LA PARIS
PARIS. Delegația Guvernului Re

voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud la conferința de 
la Paris a dat publicității o decla
rație în care se arată printre altele : 
„Discursul rostit la 3 noiembrie de 
președintele Nixon nu aduce nimic 
nou. Acesta repetă doar așa-numi- 
tul plan în opt puncte care se re
duce la refuzul Statelor Unite de a 
retrage toate trupele americane din 
Vietnamul de sud, la încercarea 
Statelor Unite de a menține admi
nistrația marionetă Thieu-Ky-Khiem 
și la „vietnamizarea" războiului de 
agresiune în scopul de a-1 prelungi 
și intensifica, violînd drepturile na
ționale fundamentale ale poporului 
vietnamez și dreptul Ia autodeter
minare al poporului sud-vietnamez. 
O asemenea poziție contravine cere
rilor legitime ale poporului vietna
mez, poporului american și ale tu
turor popoarelor care doresc pace 
și echitate.

Nici o amenințare, nici o manevră 
nu poate clinti hotărîrea populației 
sud-vietnameze de a duce la victo
rie lupta pentru salvarea națională. 
Delegația gu\ ernului revoluționar 
provizoriu ’ al Republicii Vietnamu
lui de sud își va continua, bazîn- 
du-se pe programul său în zece 
puncte, acțiunile îndreptate spre 
realizarea, la conferința de la Pa
ris, a unei reglementări juste a pro
blemei sud-vietnameze, contribuind 
astfel la restabilirea păcii în Viet
nam"

Purtătorul de cuvînt al delega 
R. D Vietnam la Conferința de 
Paris a făcut marți o declarație 
care se relevă că „în polida pre 
nerilor rezonabile ale Frontului 
țional de Eliberare și ale GuVer 
iui Revoluționar Provizoriu al 
publicii Vietnamului de Sud, prei 
și luptei antirăzboinice a popor . 
american, guvernul Nixon își mi
ne linia agresivă și neocolonial 
împiedicând conferința să progre 
după nouă luni de lucrări".

Cuvîntarea președintelui N 
din 3 noiembrie, se arată în de 
rație, relevă că administrația S. 
se cramponează din ce în ce 
mult, de prelungirea războiului 
agresiune, ceea ce constituie o 
dare nu numai la adresa popoi 
vietnamez, ci și a poporului an 
can, a popoarelor pașnice din înl 
ga lume.

„Statele Unite, care au înc 
agresiunea în Vietnam, trebuie 
retragă cît mai urgent și con 
trupele lor, Tară nici o con 
prealabilă. S.U.A. trebuie să înci 
orice sprijin acordat regimului d 
torial marionetă din sudul Vietns 
lui, să lase poporul sud-vietnt 
să-și hotărască soarta fără inter 
ție din afară".

Cît timp va continua agresiune 
subliniază declarația — poporul 
namez are dreptul legitim să se 
re și obligația sacră de a lupta 
tru salvarea patriei.

★ ■ ■*
WASHINGTON. — Cuvîntarea ro

stită luni seara de președintele Nixon 
a stîrnit vii reacții în S.U.A., unde 
numeroase cercuri și-au exprimat 
dezamăgirea față de lipsa oricăror 
indicii piticise privind intențiile ad
ministrației de a pune capăt răz
boiului din Vietnam.

Intr-un interviu televizat, senato
rul Mike Mansfield a declarat că 
președintele Nixon ar fi trebuit să 
ofere poporului american mai multă 
speranță privind sfîrșitul războiului 
din Vietnam. Acest război, a afirmat 
Mansfield, „este un cancer, o trage
die care roade inima Americii. El 
constituie una din greșelile cele mai 
mari, deoarece Asia de sud-est nu a 
fost niciodată vitală pentru securita
tea Statelor Unite".

La rîndul 
Fulbright a 
„acum președintele Nixon a pre 
asupra sa pe de-a-ntregul răzbC. 
lui Johnson și acest lucru constituie 
o eroare fundamentală".

Senatorul George McGovern a de
clarat că președintele „urmează a- 
ceeași veche politică discreditată, 
care a dus la uciderea a 40 000 de 
americani". Exprimîndu-și insatisfac
ția față de cuvîntare, senatorul Al
bert Gore, membru al Comisiei se
natoriale 
declarat 
deeît ca 
cerce să 
tiv la găsirea unei politici de pace".

său, senatorul Wil. 
ținut să sublinieze

pentru afacerile externe, a 
că „nu există altă alegere 
Comisia senatorială să în- 
contribuie în mod construc-

Conferința de presă a cosmonauților participanți la zborul
în grup al navelor cosmice de tip „Soiuz

MOSCOVA 4. — Coresponden
tul Agerpres, L. Duță, transmite : 
La 4 noiembrie, la Moscova a 
avut loc o conferință de presă 
a cosmonauților sovietici, parti
cipanți la zborul în grup al na
velor cosmice „Soiuz—6“. „So
iuz—7“ și „Soiuz—S“.

In cuvîntul său, acad. Mstislav 
Keldîș, președintele Academiei 
de Științe a U.R.S.S. a relevat 
că zborul celor trei nave cosmi
ce a reprezentat o continuare a 
programului sovietic de studie
re pe etape a spațiului circum- 
terestru eu ajutorul navelor de 
tip „Soiuz", recentul experiment 
servind creării, într-un viitor nu 
prea îndepărtat, a unei stații or
bitale locuite. Referindu-se la 
experiențele de sudură în 
Cosmos, vorbitorul a făcut 
cunoscut că s-a realizat su
darea oțelului inoxidabil și a 
titanului, tăierea oțelului inoxi
dabil, titanului și aluminiului, 
precum și prelucrarea unor ma
teriale nemetalice.

Referindu-se. la rîndul său, la 
problemele zborului in grup, 
cosmonautul Vladimir Șatalov a 
relevat că problemele cele mai 
importante au fost legate ds 
manevrele reciproce și de ela
borarea metodelor de realizare 
a unor acțiuni comune ale e- 
chipajelor celor trei nave eos-

mice și a grupului de dirijare 
a zborului de pe Pămint.

Cosmonautul Gheorghi Șonin a 
expus amănunțit acțiunile cos
monauților pentru revenirea pe 
Pămint fi 
manual.

Unul din 
periența de 
cosmonautul 
subliniat că au fost aplicate me
tode de sudură, care trebuie să 
asigure posibilitatea utilizării 
concomitente a diferitelor me
tale și aliaje, folosite la con
strucția navelor cosmice. După 
realizarea sudurii automate, Ku
basov a efectuat lucrări care 
imită operații de sudură ma
nuală, iar Glieorghi Șonin a fil
mat întreaga operație. Experien
ța, a precizat cosmonautul, a 
fost necesară pentru determina
rea mișcărilor celor mai rațio
nale în vederea sudării manuale 
in condițiile imponderabilității.

La rîndul lor, cosmonauții A- 
natoli Filipcenko, Vladislav Vol
kov și Viktor Gorbatko au a- 
bordat probleme ale navigației 
cosmice și programului de lucru.

încheind conferința de presă, 
acad. Keldîș a subliniat că crea
rea unor stații orbitale de lungă 
durată va fi realizată într-un 
viitor relativ apropiat, pentru a- 
ceasta fiind necesari, după pă
rerea lui, mai puțin de cinci ani.

aterizarea dirijată

participanții la ex- 
sudare în spațiu, 
Valeri Kubasov, a

u

următoarele luni, a conti- 
el, in Uniunea Sovietică nu 
prevede lansarea de oa-

•■n

in cinstea cosmonauților sovietici Gheorghi Beregovoi și Konstan
tin Feoktistov, care se află intr-o vizită oficială in Statele Unite. 
La recepție au participat astronauțit americani Frank Borman și 
William Anders, precum și înalte oftcialități ale O.N.U.

In fotografie : U Thant intreținîndu-se cu cosmonauții sovietici.

In 
nuat 
se 
meni. spre Lună. Keldîș a re
levat însă că Uniunea Sovietică 
intenționează să efectueze, in 
viitor, lansări spre Lună și spre 
planete ale sistemului solar.

Răspunzînd întrebare,

acad. Keldîș a arătat că In 
programele cosmice ale S.U.A. 
și ale U.R.S.S.
multe puncte 
deosebiri. El 
convingerea că 
ternațională în 
cetărilor cosmice 
se dezvolte și a adus ca exem
plu al rodniciei unei astfel de 
acțiuni cea realizată de oame
nii de știință sovietici cu cei din 
țările socialiste, precum și cu cei 
din Franța. El a amintit că 
oamenii de știință sovietici co
laborează cu instituții speciali
zate din diferite țări ale lu
mii, printre care cu observatoa
rele din Marea Britanie. Toto
dată, Keldîș a evocat colabo
rarea dintre Uniunea Sovieti
că și Statele Unite ale Ameri
cii în eforturile de cucerire a 
Cosmosului.'

există mai 
comune, decit 
și-a exprimat 
colaborarea in- 
domeniul cer- 

trebuie să

Secretarul general al O.N.U., U Thant, a oferit luni o recepție
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