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ideplmirea rigtw@asă a planuhâ 
. Tspiiică și oraerarea oMigaȘtef

fața ie ib®neifici&ri
On adevăr nu întotdeauna înțeles de întreprinderile metalurgice

La prima vedere, deosebirea între 
uzina de țevi „Republica" și uzina de 
țevi din Roman se pare că ar con
sta în faptul că prima se află în 
București, iar cealaltă la... 335 km 
depărtare de Capitală. în rest, a- 
proape identitate de trăsături : am
bele sînt întreprinderi metalurgice, 
realizează aceleași produse, țevi — 
la uzina bucureșteană, de diamețre 
mai mici, la cea din Roman, de dia- 
metre mai mari — și, în zece luni 
ale anului curent, și la una și la 
cealaltă, planul la producția globală, 
cît și la producția marfă vîndută și 
încasată a fost îndeplinit și depășit, 

totuși, de ce am ales aceste două 
j<ie pentru o analiză „față-n față" 7 

.■oducția nu se realizează de dra- 
producției, ci pentru satisface

ri.: cererilor beneficiarilor, stipu-
în mod precis, în contractele de 

are. în acest domeniu, la uzina 
'■e țevi „Republica" au apărut, în 

10 luni, unele situații panadoxa- 
Pe de o parte, după cum spu- 
1. prevederile la producția mar- 
dndută și încasată au fost depă- 

, iar pe de altă parte. 121 contrac- 
isumînd 1221 tone țevi, cu ter

ii:de livrare în luna octombrie, nu

au fost onorate (parțial). In perioada 
ianuarie-octombrie a.c., un contract 
din cinci a figurat la* rubrica* „res
tanțe". Cum se explică această ano
malie — la producția marfă vîndută 
și încasată s-au depășit prevederile 
planului, iar zeci de contracte nu 
au fost respectate ? După opinia toy. 
George Niță. contabilul șef al uzi
nei, planul la producția marfă vîndu
tă și încasată a fost realizat în urma 
unui „joc" al stocurilor de produse 
finite — cele de la,sfîrșitul perioadei, 
fiind mai reduse ca cele de la înce
putul ei. Cît privește contractele de 
livrări restante, apariția acestora 
se datorează unor cauze complexe.

Dar la uzina „Republica" mai e- 
xistă și alte asemenea paradoxuri. 
In condițiile îndeplinirii planului de 
producție, în zece luni, totuși la sor
timentele țevi instalații, țevi extrac
ție, țevi trase la rece și prăjini fo
raj s-a consemnat o restanță de 643 
tone, 107 tone, 1 081 tone și, respec
tiv, 65 tone; în același timp, la 30 
octombrie, circa 3 200 tone țevi fini
te, dar din alte sortimente și tipo- 
dimensiuni, se constituiseră în stocuri 
supranormative.. Concomitent, va
loarea rebuturilor a depășit 3,3 mi-

lioane lei, iar cea a deșeurilor... peste 
plan se apropie cu insistență de un 
milion lei; cele circa 400 refuzuri 
din partea beneficiarilor — dintre 
care, un însemnat procent a fost de
terminat de calitatea necorespunză
toare a produselor — fac deocam
dată imposibilă încasarea contrava
lorii unei producții de cîteva mili
oane lei. Bineînțeles, din acest „ca
rusel" de date contradictorii nu pu
teau lipsi livrările în avans — mii 
de tone. Mii de tone livrate în avans, 
mii de tone țevi restanță. „Este o 
situație opusă celei normale", apre
cia tov. Alexandru Stavropol, con
trolor revizor principal în Mi
nisterul . Finanțelor, 
tor al problemelor, 
reștene.

Care sînt factorii 
rat aceste anomalii 1 
lescu, 
tov. Ion Sălăge: n,

în 
bun cunoscă- 
uzinei . bucu-

ce au gene- 
Tov. Ion Tau- 

șeful serviciului plan, și 
șeful serviciu

lui producție, susțineau că restanțe
le se datoresc .neintrarii la timp în 
funcțiune și la capacitatea proiectată 
a noii trăgătorii la rece și a reducto- 
rului alungitorxde la laminorul de 6 
țoii. Apoi „a contribuit și neasigura- 
rea la timp a oțelului de la Combi-

natul siderurgic Hunedoara" — sună 
un alt argument. Cam în aceeași 
notă ne-au vorbit și alți specialiști 
din uzina bucureșteană. Ascultînd 
justificările unor factori cu munci 
de răspundere de la „Republica", 
s-ar putea crede că dacă n-ar 
fi fost aceste cauze obiective, din 
afară, aici lucrurile ar fi mers ca 
pe roate. De ce se ocolește adevărul ? 
Doar cu cîteva zile în urmă, într-o 
analiză ă activității economico-finan- 
ciare a uzinei, toți cei ce au luat 
cuvîntul au spus curajos lucrurilor 
pe nume, cauzele obiective — deși au 
ponderea lor — au fost trecute pe un 
plan secund, iar neajunsurile proprii 
activității întreprinderii fiind 
zeritate cu toată claritatea.
cuim diri-eele spuse de...

.„Gheorghe Avram, inginer
La situația actuală s-a ajuns datorită 
indisciplinei și faptului că comitetul 
de direcție nu a tras la răspundere

pre-
Spi-

șef :

pe cei vinovați ; există multe opriri 
nejustificate în funcționarea utilaje
lor.

Dan MATEESCU

DUPĂ CE A FOST VIZITATA

DE DOUĂ MILIOANE DE OAMENI

iw «kw f «rai

(Continuare în pag. a III-a)
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I LA IARNA CALD ?
producția de legume de 

i și cea de primăvară s-a 
;, peste anotimpul friguros, o 
de legătură. Aceasta, grație 
care au fost extinse mult în 
ani. Chiar și în aceste zile, 
ia beneficiază de cantități în- 
ț' de roșii cultivate în sere, 
ă importanța deosebită pe 

prezintă legumele cultivate 
pentru aprovizionarea popu- 

it.r-un sezon în care organis- 
ite nevoia de vitamine, aces- 
jse sînt mult căutate la ex- 
ă rațiunea pentru care a fost 
i pus în aplicare un amplu 

de extindere a serelor. Spre 
i e de trecut, aceste construc
ție în blocuri mari, de cîte 
; ar, grupate la un loc pe su

ie zeci și chiar sute de hec- 
t cunoscute pentru realiză- 

i_- :ebite obținute în producție 
treprinderilor agricole de 
1, Tătărani — Ploiești, Cod- 
rașov, Popești Leordeni de 

Iii!. pitală etc. La I.A.S. Cod- 
Ița, un centru cu tradiție în cultura 
legumelor și florilor în sere, s-a ob
ținut, în primul ciclu de producție, 
în medie, cîte 110 tone roșii și 236 
tone castraveți la hectar.

în scopul asigurării unor cantități 
sporite de legume necesare aprovi
zionării populației în sezonul rece, 
serele continuă să se extindă. Se con
struiesc 
agricole 
Craiova, 
rea mai
care beneficiază 
stat, se ridică asemenea complexe 
de sere la Bărcănești-Prahova și in 
apropierea Capitalei. Mare parte din 
acestea au termene de dare în ex
ploatare încă în această toamnă. Așa
dar în primul- semestru al anului vii
tor ele trebuie să livreze cantități 
însemnate de legume. Care este si
tuația construcțiilor acestor sere ? 
S-au făcut toate pregătirile necesare 
pentru ca încă de la început 
obțină rezultate bune ?

Despre rămînerea în urmă 
privește construcția serelor
Complexul I.A.S. Tătărani-Ploiești, 
s-a mai scris. Aici urmează să fie 
puse în funcțiune 68 hectare seră 
pînă la sfîrșitul acestui an și alte 
12 hectare in anul viitor Lucrările 
au mai avansat, ceea ce a făcut cu 
putință ca 18 hectare să fie puse în. 
funcțiune, dar n-au fost recepționa
te din cauza unor „mărunțișuri". A- 
cest lucru a fost cu putință nu atît 
datorită eforturilor depuse de 
constructorul principal — Trus- 

construcții-montaj-București 
mai ales măsurilor lua- 
beneficiar. Departamen- 

de exemplu, a luat din

cu lucrările de montaj să, fie dată 
urgent în funcțiune instalația de 
încălzire. Au existat greutăți la a- 
samblarea conductei de 6 km în 
două fire care aduce apa caldă de 
la Termocentrala Brazi. Nu vrem 
să analizăm cauzele care au dus la 
întîrzierea asamblării serelor de
oarece acest lucru s-a mai ară
tat. Intrucît lucrările au avansat, se 
pune problema asigurării în timpul 
cel mai scurt a căldurii necesare. 
Aceasta deoarece în unele din ma
rile sere au fost plantate răsaduri 
de roșii, iar într-una din ele_au fost 
făcute 1 milion de ghivece nutri
tive. Este ușor de închipuit ce pa
gubă s-ar produce dacă, o dată cu 
venirea timpului rece, nu s-ar asi
gura căldura necesară.

Situația este mult mai dificilă la 
serele I.A.S. Codlea-Brașov. Aci, 
pînă la 31 decembrie, trebuie să fie 
date în funcțiune 14 hectare de seră. 
Pînă în prezent au fost acoperite 9 
hectare; două sînt în stadiu de ri-' 
dicare, iar la una, de un hectar, abia 
acum se sapă fundația. însă una din 
cele două „aflate în stadiu de ridi
care", cu o suprafață de un hșetar, 
este la pămînt, într-una din zilele

Ion HERȚEG

Pe traseul din Pantelimon, în tim
pul concursului de motocros dispu

tat ieri la amiazâ
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noastre pe două

(la Itono-

la București, 12-18 (

I

Alte știri din țară și 
peste hotare, în pag. 
III-a,

de
a

Ieri, Ia ceasul amiezii, soarele 
turna deasupra Bucureștilor aurul 
lichid și blind al vieții sale da 
toamnă înaintată, filtrînd prin culori 
moi mica cetate industrială ridicată 

■în partea de nord a orașului, Expo
ziția realizărilor economiei națio
nale — ROMANIA 1969. A fost ultima 
zi de vizitare, o zi de despărțire și 
am evocat, printre sonde și compre- 
soare, dimineața toridă de august 
cînd ea și-a deschis porțile.

...Era în zilele de sărbătoare ale 
Congresului al X-lea al partidului 
nostru comunist. Conducătorii parti
dului și statului, delegații, și invita
ții la Congres din toate județele 
țării, delegațiile de peste hotare se 
aflau aici, conferind, prin prezența 
lor, dimensiuni de simbol evenimen
tului. Duminică 10 august, la ora 
10,34, în aplauzele entuziaste a mii 
de oameni, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, tăia panglica inaugu
rală ; expoziția ROMANIA 1969 își 
deschidea porțile.

Am găsit atunci cu greu cuvin
tele care să cuprindă în ele simță- 
mîntul copleșitor de mîndrie pe care 
l-au încercat primii vizitatori ai ex
poziției. Se afla aici, concentrat, ro
dul unui sfert de veac de muncă în 
libertate, al unui sfert de veac de 
eforturi, de greutăți înfrînte cu băr
băție, un sfert de veac de izbînzi. Și 
am găsit cu greu cuvintele care 
să poată oglindi pe deplin valurile de 
entuziasm cu care era întîmpinat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, bucu
ria cu care cei ce făuriseră, cu 
brațele și cu mintea lor, tot ceea ca 
cuprindea expoziția raportau condu
cătorului iubit al poporului român 
îndeplinirea angajamentelor luate în 
cinstea Congresului. Inaugurarea ex
poziției ROMANIA 1969, s-a înscris 
firesc, ca o zi în care lucrările Con
gresului al X-lea continuau. Scriam 
atunci : „Ca și zilele premergătoare, 
ca și cele ce vor urma, ziua de ieri 
a prilejuit noi bilanțuri încărcate do 
mîndrie, priviri îndreptate cutezător 
spre viitor. în marea manifestare de 
încredere și adeziune fierbinte a oa
menilor muncii față de partid, față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
manifestare ce s-a făcut simțită din 
plin și în această zi, regăsim încre
derea și atașamentul, iubirea și pre
țuirea întregului popor, a României 
anului 1969, țară socialistă, care se 
îndreaptă cu pași hotărîți spre cul
mile progresului și civilizației".

...Au trecut trei luni. Prin fața ce
lor peste 55 000 de exponate s-au 
perindat două milioane de oameni. 
Aproximativ fiecare al cincilea lo
cuitor din populația activă a țării a 
parcurs traseele expoziției, admi- 
rînd realizările, industriei și âgricul- 

. furii. noastre. Panoramă, atotcuprin
zătoare, expoziția a făcut posibilă* 
cunoașterea, în cîteva ore, a celor 
mai caracteristice aspecte ale econo
miei românești; ea a prilejuit vizi
tatorilor formarea unei viziuni de 
ansamblu asupra producției „de 
vîrf" a industriei noastre energetice, 
siderurgice, constructoare de ma
șini, extractive, a industriei petro
chimice și chimice, a industriei 
ușoare și alimentare. Fiecare a pu
tut vedea aici materializarea efor
tului creator al muncitorilor, oame
nilor de știință, inginerilor și teh
nicienilor români, în toate ramurile 
economiei. Cu toții și-au exprimat 
admirația pentru cele văzute, pentru 
puterea în continuă ascensiune a in
dustriei noastre, pentru performan
țele tehnico-economice ale exponate
lor, pentru diversitatea produselor 
expuse. Fiecare a căutat și a găsit 
aici picătura sa de muncă topită în 
fluviul generos al muncii tuturor.

Expoziția a fost, totodată, admi
rată de nenumărați oaspeți de peste 
hotare. Conducători ai unor partide 
frățești, oameni de stat, președinți ai 
unor camere de comerț, oameni de 
știință și cultură, directori de între
prinderi au fost oaspeții Expoziției 
realizărilor economiei naționale — 
ROMÂNIA 1969 — implicit, ai po
porului nostru. Multe graiuri ale lu
mii au cuprins în cuvintele lor admi
rația și respectul pe care le-au stîrnit 
talentul și hărnicia poporului român. 
Spicuim, în această ultimă zi a ex
poziției, cîteva însemnări din Cartea 
ei de onoare. Iată ce scriu : Dr. Her-

bert Weiz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Germane : 
„Exponatele prezentate demonstrează 
înaltul nivel tehnic a) industriei ro
mânești". Nguycn Hun Kbien, minis
trul muncii al R. D. Vietnam : „Am 
văzut realizările obținute de poporul 
român ; ele ne bucură foarte mult. 
Astfel de rezultate pot fi dobindite 
numai într-o țară liberă, indepen
dentă". Riccardo Misasi, ministrul 
comerțului exterior al Italici : „O 
vizită rapidă, dar suficientă pentru 
a constata progresele intr-adevăr 
remarcabile ale acestei țări minunate. 
Toate sectoarele economiei naționale 
au înregistrat o dezvoltare substan
țială, în mod deosebit industria de 
mașini și utilaje". Sten Anderson, 
secretar general al Partidului Social- 
Democrat din Suedia : „Ceea ce am 
văzut constituie mărturia atît a unei 
bune
a unui 
țific". A.
merțului 
crătorilor
vietic a vizitat cu o 
sebită expoziția 
Expoziția demonstrează foarte 
vingător cît de multe succese poate
dobîndi un popor condus de parti
dul comunist. Ne bucură realizările 
României socialiste în domeniile

pregătiri 
temeinic

I. Struiev, 
U.R.S.S. : 

din

tehnice, cît și 
progres știin- 
ministrul 

„Delegația 
comerțul 
satisfacție

ROMANIA

altele noi la întreprinderile 
de stat Tătărani, Codlea, 
De asemenea, prin asocie- 

multor cooperative agricole, 
de credite de la

să se

în 
de

ce 
la

tul I
— cît 
te de 
tul I.A.S., 
întreprinderile agricole de stat 400 
de meseriași — sudori, montori etc.
— care au fost aduși la Tătărani 
pentru a lucra la montarea serelor 
și a instalațiilor de încălzire. Din 
cele relatate de tov. Zaharia, direc
torul complexului, la sfîrșitul lunii 
noiembrie serele vor avea căldură 
urmînd ca în decembrie să se facă 
instalația de automatizare. Problema 
care se pune acum este ca paralel

PE MARGINEA UNOR SCRISORI DESPRE ÎNTREȚINEREA LOCUINȚELOR
•> J

Sampf M IBIt

Uriașa avuție, de multe 
miliarde de lei, pe care 
o reprezintă fondul loca
tiv al statului sporește cu 
fiecare an care trece. Efor
tul material al statului 
pentru asigurarea unor 
condiții bune de locuit 
oamenilor muncii își gă
sește expresie concretă, în 
același timp, și în grija 
deosebită care se acordă 
întreținerii fondului loca
tiv. în acest scop sînt alo
cate an de an importante 
sume de bani Numai în 
București, bunăoară, s-a 
cheltuit anul trecut. din 
fondurile statului, pentru 
repararea locuințelor, apre
ciabila sumă <le 150 milioa
ne de lei ; alte 162 milioa
ne de lei au fost alocate 
în cursul acestui an. Cum 
sînt folosiți acești bani ? 
Dovedesc, peste tot, între
prinderile de administra
ție locativă spirit gospo
dăresc în cheltuirea lor ? 
Manifestă edilii orașelor

grijă deosebită — pe mă
sura eforturilor materiale 
ale statului -* pentru con
servarea locuințelor, pen
tru prevenirea degradării 
lor ? Iată cîteva întrebări, 
de . importanță capitală, 
cărora ne vom strădui să 
le găsim răspuns, apelînd 
la opiniile unor cetățeni 
formulate într-o seamă de 
scrisori adresate redacției.

Despre întreținerea fon
dului de locuințe, proprie
tatea 
se va 
mult.
faptului că orice manifes
tare de neglijență și tără
gănare în executarea, 'mor 
reparații, precum și ca: 
litatea 
lucrări, 
în unele 
vom vedea, .destul 
serios — atît interesele 
locatarilor, care nu se. pol 
bucura de condiții bune dc- 
locuit cît și. întij-o măsură 
mult mai mare, pe cele

statului s-a scris și 
mai scrie,
Aceasta.

poate, 
datorită

precum și 
slabă a 
prejudiciază 
cazuri, așa cum. 

de

ale statului, care cheltuieș
te sume mari de bani cu 
întreținerea imobilelor. A- 
ducînd în discuție această 
problemă — deloc nouă 
precum am arătat — vrem 
să subliniem, în primul 
rînd, cit de dăunătoare și 
ce consecințe grave au 
manifestările de neglijență 
și tergiversare în efectua
rea unor reparații mărun
te, puțin costisitoare, dar 
urgente, cum se pot de
grada, din această cauză, 
unele imobile, pentru re
pararea cărora este ne
voie, în cele din urmă, 
de fonduri însemnate. Să 
lăsăm faptele să vorbească : 

Gheorghe Dan din Tg 
Jiu, bulevardul 1 Mai. blo
cul G7. a semnalat încă 

. din : anul 1967 întreprinde
rii de construcții fond lo
cativ (I.CiF.L) faptul că 
s-a fisurat :o conductă de 
apă, aflată . deasupra apa'r-,

■ tamgntului - său. După -cum , 
relatează semnatarul seri-

este.

sorii, oricît s-s străduit, 
n-a găsit nici un meseriaș 
care să -r-epare defecțiunea. 
O intervenție imediată .a 
instalatorilor întreprinde
rii ar fi fost eu atît 
mai necesară, cu cît fi
sura. căpăta proporții, pu- 
nînd în pericol de de
gradare întreaga locuin
ță. Salariații I.C.F.L. au 
rămas însă surzi Ia toa
te apelurile repetate, orale 
și scrise, ale locatarului. 
Consecința e lesne de în
chipuit : încet-încet, a în
ceput să cadă tencuiala de 
pe tavan și de pe pereți 
apartamentul căpătînd un 
aspect deplorabil. Cu toate 
acestea, nici pînă astăzi - 
după doi ani — nu s-a 
luat vreo măsură de re
parare a stricăciunii, sau. 
cel puțin, de stăvilire a 
întinderii ei ..Scumpul ma- 
mult păgubește (în cazul 
de față paguba fiind însă 
nu a celor vinovați, ci a 
statului) — remarcă sem-

natarul scrisorii adresate 
redacției. Dacă s-ar fi ac
ționat de la bun început, 
s-ar fi evitat acum investi' 
rea unei mari sume de 
bani pentru repararea ca
sei". La fel s-au petrecut 
lucrurile și în cazul imo
bilului situat 
Pompieri nr.
„Prima dată cînd am adus 
la cunoștința I.G.O. faptul 
că plouă, prin acoperiș, în 
casă a fost în 1966 — ne 
scrie Paul Chiriacescu. Pe 
atunci, cu puțini bani s-ar 
fi putut repara acoperișul 
și evita degradarea casei. 
Dar la toate insistențele 
mele ulterioare, gospodarii 
orașului au rămas nepăsă
tori în primăvara acestui 
an, din cauza ploilor, mi-a 
căzut tot tavanul în ca
mere. Au fost deajuns pa
tru ani de neglijență into-

Alexandru STROE

în strada
5, Sinaia.

(Continuare în pag. a Il-a)

științei, tehnicii și ridicării bună
stării poporului. Din tot sufletul do
rim poporului frate român noi și tot 
atît de mari realizări". Henry Fay at, 
ministrul comerțului exterior al 
Belgiei : „Remarc în expoziție o ui
mitoare varietate de produse, reali
zate la un înalt nivel tehnic și ca
litativ. Felicitări !“. Sidney Van Den 
Bcrgh, președintele Camerei Centrale 
pentru promovarea comerțului din 
Olanda : „Vizita pe care am făcut-o 
la expoziție ne-a arătat clar marele 
progres pe care România l-a făcut 
îndeosebi în domeniul construcțiilor 
de mașini". Iso Nieganan, ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la București : 
„Am vizitat cu mare satisfacție a- 
ceastă expoziție a realizărilor țării 
prietene, Republica Socialistă Româ
nia, și sînt foarte impresionat de 
marea dezvoltare și bogăție a pro
ducției, de înaltul nivel tehnic al ex
ponatelor".

Am spicuit doar cîteva dintre ou- 
vintele admirative consemnate de vi
zitatori. Ca unul singur, ei felicită 
poporul român pentru succesele ob
ținute, îi urează și pe mai departe 
noi și noi succese. Acestor cuvinte

George-Radu CHIROVICI

co- 
lu- 
so- 

deo- 
1969. 
con-

(Continuare în pag. a III-a)
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La invitația președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe Maurer, astăzi sosește în București, în- 
tr-o vizită oficială, primul ministru al Republicii Congo (Brazzaville), co
mandantul Alfred Raoul.

Născut la 4 de
cembrie 1938, în 
orașul Pointe- 

■ Noire, din Repu- ■ 
blica Congo, Al
fred Raoul și-a 
ales profesia de 
militar, pregă- 
tindu-se în acest 
scop în Franța, 
la școlile mili
tare din Saint 
Cyr, Coetquidam 
și la școala de 
aplicații de ge
niu din Angers, 
devenind ofițer 
de carieră 
gradul 
tan.

După 
ani de 
militară în Fran
ța, Alfred Raoul 
se întoarce în 
1963 în țară, in- 
trînd în rîndu- 
rile armatei 
populare națio
nale, unde în
deplinește dife
rite funcții de 
răspundere: ad
junct de șef de 
stat major, co
mandant șef și 
director al lucrărilor 
niu.

In august 1968, intrînd în acti
vitatea politică, Alfred Raoul este 
ales membru și secretar pentru 
problemele apărării al Consiliului 
Național al Revoluției. In guvernul 
provizoriu al Republicii Congo, 
Alfred Raoul deține diferite func
ții, iar în ianuarie 1969 devine 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Congo (Brazza
ville).

In contextul african, eforturile 
guvernului congolez se îndreaptă 
spre consolidarea unității și dez
voltarea economică și social-cultu- 
rală a statelor acestui continent. 
Contribuția activă a Republicii 
Congo (Brazzaville) la întărirea u- 
nității africane se reflectă în res
pectarea principiilor Cartei O.U.A., 
în ajutorul efectiv acordat mișcă
rilor de eliberare națională, în 
sprijinirea luptei pentru consoli
darea independenței politice și e- 
conomice a statelor africane.

Vizita pe care o începe în țara 
noastră comandantul Alfred Raoul 
se înscrie ca un moment important 
in dezvoltarea relațiilor prietenești 
dintre cele două țări și popoare, 
ilustrînd dorința lor comună de a 
colabora în avantajul reciproc, al

cu
de căpi-

patru 
pregătire

păcii și cooperării internaționale. 
Poporul român, România socialis
tă nutresc sentimente de profun
dă prietenie și solidaritate față de 
popoarele care au scuturat jugul 
colonial sau care luptă încă pentru 
eliberarea lor națională în Africa 
și în alte regiuni ale lumii. Țara 
noastră sprijină lupta tinerelor 
state africane pentru consolidarea 
independenței, pentru dezvoltarea 
economică și înfăptuirea unor pre
faceri sociale progresiste, împo
triva oricăror încercări ale forțe
lor colonialismului și neocolonia- 
lismului de a-și redobîndi privile
giile. După cum este cunoscut, încă 
de la proclamarea independenței 
Republicii Congo 
vernul român a 
republică Congo 
dent. De atunci,
cele două țări au cunoscut o evo
luție pozitivă, iar în 1966 între cele 
două țări au fost stabilite relații 
diplomatice la rang de ambasadă.

Animat de sentimente de sim
patie față de poporul congolez, 
față de eforturile sale pentru pro
gresul economic, social și cultural 
al patriei, poporul român urează 
comandantului Alfred Raoul un 
prietenesc și călduros „Bun venit" 
pe pământul României.

Telegramă

(Brazzaville), gu- 
recunoscut noua 
ca stat indepen- 
relațiile dintre

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

Exprimăm Excelenței Voastre profundele noastre mulțumiri pen- 
...................... * î urări trimis cu prilejul celei de-atru mesajul de felicitări și bune

39-a aniversări a încoronării.
La rîndul nostru, adresăm, în mod călduros, aceleași bune urări 

pentru fericirea dv. personală și pentru progresul continuu al poporului 
român.

HAILE SELASSIE I 
împăratul Etiopiei

U*; I- I t
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18,30 ; 20,45, CI- 
sala clnemato- 
— 10 ; 12,30.

cu briliante : LUMINA 
în continuare ; 18,15 ;

prin nord-vest : GLO-
12 ; 15, FLAMURA —

c 9 n e m a

Carnet din Leningrad la Cluj

BlasțiG llie BALEA

di-

Ion Grigore
9;

nebunilor : GRIVIȚA

evidențiază 
interioară 
realitatea 

de a păstra 
cu ea, de a

ÎN LUMINA RAMPEI
• Pe scena sălii Studio a Teatrului 

„Lucia Sturdza Bulandra" va avea loc, 
joi 13 noiembrie premiera comediei 
lui Alexandru Mirodan „Transplanta
rea inimii necunoscute", în regia Iul 
Moni Ghelerter. In distribuție : Radu 
Bellgan, Ileana Predescu, Marin Mo
rarii, Florian Pittiș și Valeria Ma
rian. . Decorul este semnat de arhitect 
Vladimir Popov, iar costumele de Ga
briela Nazarie.

I

Filarmonica

SCÎNTEIA — luni 10 noiembrie 1969

ÎN SERE VA FI BINE

Numele pictorului Ion Grigore, 
a cărui expoziție recent des
chisă poate fi vizitată într-una 
din sălile Galeriilor de Artă din 
Bd. Magheru, remarcat pînă a- 
cum în ample competiții, se im
pune o dată mai mult atenției 
cu această a doua expoziție per
sonală.

Lucrările sale se 
prin disponibilitatea 
de a percepe exact 
vie, prin capacitatea 
necontenit contactul 
„vedea" și descoperi structurile 
profunde ale realului dincolo de 
fenomenologia exterioară. Aceste 
lucrări, profund ancorate în rea
litatea istorică și culturală ro
mânească, 
rea unei 
care să 
existență, 
cu sensuri 
adîncă și 
nuri superioare a artei străve
chilor meșteri zugravi este o e- 
vidență obiectivă. Este vorba 
mai mult de o legătură structu
rală în cadrul căreia o mare li
bertate interioară față de ve
chile forme ajută, contribuind 
masiv la exprimarea sensului, 
deci implicit la afirmarea unei 
poziții spirituale față de lume. 
Iar „Cronicarul" sau „Surorile", 
lucrări pe care le-am remar
cat și în Expoziția republicană 
de pictură și sculptură, prin a- 
pelul simbolic la momente cul
turale sau istorice ale trecutu
lui, o demonstrează elocvent. 
Bazate pe suportul solid al meș
teșugului artistic, lucrările lui 
Ion Grigore se remarcă de ase
menea prin calitățile sugerării 
unui spațiu specific românesc, 
prin posibilitățile descifrării sen
sului profund al existenței isto
rice a poporului nostru. „Gă
teala miresei". „Nunta", „Pri
veghi" — tot atîtea momente e- 
sențiale de viață, „Satul". „Pei
saj cu case", „Șoseaua" — ca
drul în care ele se desfășoară. 
Asistăm pretutindeni nu numai 
la un colț al concretului, al for
melor și materiei corelate știin
ței de „a compune", dar și la in
terferarea, într-un montaj ge
nerator de semnificații, a planu
rilor paralele, a detaliilor care 
dobîndesc astfel semnificații ge
neralizatoare. Evocarea unor 
momente și figuri memorabile 
ale istoriei noastre sau inter
pretarea realului își află cores
pondente în echilibrul sever al 
culorilor, în lumina domoală 
care iradiază un sentiment ste
nic, de încredere. Grafismul lu
crărilor sale dezvăluie o egali
tate a emoțiilor care, fără a de
veni monocordă, le conferă pu
ritate. Este o puritate oare, ți- 
nînd seama de inefabilul indivi
dual și de diferențierea lui isto
rică, poate fi raportată la tipuri 
de sensibilitate exprimate plenar 
de arta vechilor maeștri.

încearcă recompune- 
atmosfere sufletești 
le transforme într-o 
într-o individualitate 
bine definite. Filiația 
continuarea pe pla-

Precedată de ecoul 
succeselor sale bucureș- 
tene — la care și noi am 
putut participa prin mij
locirea micului ecran — 
Filarmonica din Lenin
grad a înscris la Cluj 
încă un moment semni
ficativ al prezenței sale 
artistice în cadrul zile
lor culturii sovietice. 
Cele două concerte clu
jene, din 7 și 8 noiem
brie, ale acestei presti
gioase orchestre simfo
nice, căreia, de 31 de 
ani, dirijorul Evgheni 
Mravinski îi imprimă nu 
numai o exemplară dis
ciplină și strălucire ar
tistică, ci și un impuls 
nou, dinamic, în stare să 
mențină tinerețea unor 
vechi și glorioase tradi
ții, ne-a transpus în- 
tr-unul din marile labo
ratoare sonore ale muzi
cii secolului nostru.

Am ascultat cu emoție 
primul concert clujean 
al orchestrei leningră- 
dene, care a adăugat as
pectelor de mare probi
tate artistică, de virtuo
zitate și strălucire a in
terpretării, pînă acum 
subliniate de numeroși 
critici, contururi și pers-

pective profilului ei 
namic: pulsația viguroasă 
a tinereții pioase față de 
tradiție, căutînd să dea 
glas propriei sale efer
vescențe creatoare. A- 
ceastă tinerețe — pre
zentă în marea suplețe 
sonoră a aparatului or
chestral ce a valorificat 
cu strălucire atît Simfo
nia a IV-a de Ceaikov- 
ski, cît și Uvertura fes
tivă de Șostakovici — a 
fost marcată de a treia 
piesă a programului, 
Concertul nr. 2 pentru 
pian și orchestră de Ro
dion Scedrin, de anver
gura și verva scăpă
rătoare a „Dialoguri
lor", „Improvizațiilor" și 
„Contrastelor", care au 
antrenat colocviul pasio
nat al orchestrei cu exce
lentul pianist Nikolai 
Petrov, de muzicalitatea, 
suplețea și fermitatea re
marcabilului dirijor A- 
lexandr Dmitriev. A fost 
un înălțător spectacol 
muzical al unei genera-

ții care, crescută pe te
renul fermelor tradiții, 
își afirmă viguros perso
nalitatea și caută să dea 
glas unui potențial de 
sensibilitate și gîndire, 
de o robustețe și origina
litate definitorii pentru 
marea școală pe care o 
reprezintă.

în concertul lui Ro
dion Scedrin discursul 
muzical e abrupt, incisiv, 
cu puternice, încordate 
confruntări sonore. Ni
kolai Petrov i-a dat ex
presia acută a unei trăiri 
dramatice. Arta sa pia
nistică ni s-a dezvăluit 
apoi cu toată rigoarea 
unei măiestrii spectacu
loase în cele două supli
mente îndelung aplauda
te — „Siciliana" de 
Bach și „Studiu-tablou" 
de Rahmaninov. Orches
tra a răspuns la rîndul ei 
cerințelor publicului en
tuziasmat : ca supliment 
a fost executat un admi
rabil fragment pentru 
coarde din „Sneguro- 
cika" de Ceaikovski.

Concertele Filarmoni
cii din Leningrad la 
Cluj au avut amploarea 
unui eveniment artistic 
de neuitat.

Turneul Teatrului 
Național din Weimar

V

Prestigiosul colectiv al Teatrului 
Național German din Weimar între
prinde un turneu în țara noastră, 
prezentînd spectacole la București, 
Sibiu și Iași. In Capitală, pe scena 
Teatrului Giulești, vor fi prezentate 
spectacole cu „Visul unei nopți de 
vară" de W. Shakespeare, pe muzică 
de H. Purceii (la 10 noiembrie), și 
„Aula", de Herman Kant (11 noiem
brie). Pe scena Teatrului de Stat din 
Sibiu : „Ulciorul sfărîmat" de .Hein
rich von Kleist (13 noiembrie), iar pe 
scena Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri" din Iași piesele „Visul 
unei nopți de vară" și „Aula" (la 15 
și 16 noiembrie).

® Teatrul de Comedie anunță pen
tru duminică 16 noiembrie premiera 
piesei „Dispariția Iui Gaiy Gay“, de 
Bertolt Brecht (versiunea românească 
de Mariana Șora și Mircea Șeptlllci). 
Regia : Lucian Giurchescu. Interpre
tează : Mihai Pălădescu, Ion Lucian, 
Stela Popescu, Mircea Albulescu, Dem- 
Savu, Dumitru Chesa, Constantin Săl- 
tărețu, Aurel Giurumia, Mircea Con- 
stantinescu etc. Scenografia : Dan 
Nemțeanu. (Ilustrația muzicală : Paul 
Urmuzescu),

STS

La cinematograful „Patria" „FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ"

Rodica Marinescu
Cea de-a doua sală a Gale

riilor de Artă din Bd. Magheru 
reunește lucrările pictoriței Ro
dica Marinescu. Dominanta în
tregii expoziții pare a fi paleta 
luminoasă, armonioasă, în ca
drul căreia pînă și unele com
binații accidentale de culori au 
fost inteligent speculate. Rezul
tat al unor peregrinări în dife- ' 
rite colțuri de țară, grupate de 
altfel îr cicduri semnificativ 
intitulate. „Maramureșul", „Ol
tenia", „Țara de Sus", „Dobro- 
gea“, lucrările reiau cu căldu
ră, cu intimă înțelegere pentru 
fiecare ton, pentru fiecare ac
cent — ritmuri ce au rămas 
peste secole să vorbească des
pre duioșia și capacitățile crea
tive ale poporului

„Interior cu rudă". „Urare 
de Anul Nou", „Maternitate,, — 
în cromatica vie, vibrantă a țe
săturilor maramureșene, sau 
„Voronețeană". „Nunta" — în 
armonia celor moldovenești, 
„Smalțuri" „Toamnă la Tisma- 
na“ — cu severitatea elegantă 
a ceramicii oltenești, sau „Sat 
dobrogean", „Case tătărăști" — 
cu lumina puternică, egaliza
toare a acestor așezări de șes ; 
în toate aceste compoziții, atît 
caligrama delicată cît și cro
matica cu pregnante caractere 
locale trădează un ochi isco
ditor ce încearcă să creeze ima
gini noi, inedite Organizarea 
spațială și dispunerea echilibra
tă a culorii accentuează deco- 
rativismul acestor lucrări, tot 
așa cum fluiditatea guașei, fo
losită în realizarea lor, contri
buie la accentuarea impresiei de 
lirism

N. Drăgulescu

„100 de figuri de seamă din 
teatrul românesc de ieri și de 
azi", expoziția retrospectivă de 
pictură, caricatură și grafică pe 
care N. Drăgulescu-Drag a des- 
chis-o în aula Bibliotecii cen
trale universitare din Bucu
rești este prima dintr-o serie 
de viitoare expoziții în care 
artistul intenționează să cuprin
dă o mare parte a personali
tăților reprezentative pentru 
viața artistică românească. Pre
zentele lucrări, oprindu-se asu
pra aspectului caracteristic, ca
ricatural al fiecărei figuri, își 
afirmă caracterul documentar 
și prin aceasta își justifică in
teresul publicului

Marina PREUTU

CURIER MUZICAL
ORCHESTRA DE CAMERA 

DIN MUNCHEN
LA BUCUREȘTI

Violonistiil Mihai Constantinescu 
prezintă în această seară, la orele 20 
— la Sala mică a Palatului — în 
compania pianistei Maria Cardaș_, un 
program de sonate de compozitori 
contemporani.

avem de această dată pri- 
a asculta — miercuri 12 no- 
în sala Ateneului Român — 
Orchestrei de cameră din

GEORGES PRETRE 
LA PUPITRUL 
FILARMONICII 
BUCUREȘTENE

Continuind sena manifestărilor de 
aleasă ținută — recentele concerte 
ale Orchestrei filarmonice din Le
ningrad — conduse de Evgheni Mra
vinski, ale marilor muzicieni de re
nume internațional. Kempff. Bașki- 
rov, Ferras — oferite prin O.S.T.A. 
în această toamnă publicului bucu- 
reștean, 
lejul de 
iembrie, 
evoluția
Miinchen, sub conducerea dirijorului 
Hans Stadlmalr. Orientată în spe
cial în direcția promovării valorilor 
proeminente ale muzicii preclasice și 
clasice — Bach. Haendel. Vivaldi, 
Mozart etc. — muzicienii germani 
tălmăcesc cu egală înțelegere crea
țiile compozitorilor contemporani, 
de la Schonberg, Berg și Hindemith, 
pînă la Stravinski și Bartok.

Concertul bucureștean al forma
ției, așteptat cu legitim interes, cu
prinde lucrări de Mozart. Haendel, 
Vivaldi. Hindemith

In mai multe localități din țară au 
avut loc duminică manifestări con
sacrate sărbătoririi unor licee și școli 
generale Liceul nr. I din Giurgiu 
și-a aniversat centenarul, prilej cu 
care, prin decret al Consiliului de 
Stat, i s-a atribuit numele criticului 
literar și scriitorului „Ion Maiores- 
cu“. în cadrul adunării, tovarășul Ion 
Iliescu, membru supleant 
tului Executiv al C.C 
prim-secre'ar al C.C. al 
nistru pentru problemele 
a decernai organizației U T.C. 
ceului sărbătorit diploma și drapelul 
C.C. al UT.'C

Tot o sută de ani de existență au 
fost sărbătoriți și la școala generală 
din satul Așchileul Mare din județul 
Cluj. O altă școală generală, cea din 
satul Diviciorii Mari, din același ju
deț, a sărbătorit 75 de ani. iar liceul 
nr 1 din Roșiorii de Vede - 50 de 
ani de activitate.

în cadrul adunărilor festive orga
nizate cu prilejul acestor aniversări, 
au fost evocate etapele importante 
din activitatea desfășurată de aceste 
instituții de învățămînt pentru pre
gătirea și educarea multor generații, 
frumoasele tradiții ale învățămîntu
lui nostru. A fost reliefată, totodată, 
dezvoltarea fără precedent pe care

al Corn ițe
ai P C.R., 

U.T.C. mi- 
tineretului, 

a !i-

• Femela îndărătnică : PATRIA
— 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
0 Beru șl comisarul San Anto
nio : SALA PALATULUI — 17,15, 
(seria de bilete — 2 985) ; 20,15, 
(seria de bilete — 2 880) ; REPU 
BLICA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 
FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ;
16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 In împărăția leului de argint 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 
16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 9
11.15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,
• Galileo Galilei : VICTORIA —
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
0 Vlridiana : CENTRAL — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; ----- - “ —
NEMATECA (în 
grafului Union) : 
0 Mina ' “
9,30—15,45 
20,45.
0 La nord 
RIA
9 ; 12 ; 15.
• Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
0 Baltagul : DOINA — 11 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 20,45, GLORIA — 18,15 ;
20.30, FLAMURA — 18,15 ; 20,30. 
e Graiul animalelor; Comorile 
minăstiril Rila ; Cintecele Renaș
teri! : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• Mai periculoase decît bărba
ții : FEROVIAR 
16 ; 18,15 ; 20,30,
9 ; 11,15 ; 13,30 ;
MODERN
18.15 ; 20,30.
0 Testamentul 
buse : EXCELSIOR
13.30 ; 16 ;
9 ; 11,15 ;
20.30,
• Corabia
— 9,15—12,15 în continuare ; 16,15 ;
19.30, AURORA — 9,30 ; 12,30 :
16 ; 19,30.
0 La est de Eden : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15 ; 17,45 ; 20.
• Omul momentului : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18.
• Cele trei nopți ale unei 
BUZEȘTI — 20,30.
0 Angelica și sultanul :
— 8,30—21 în continuare, 
VA — 16 ; 18.
O Lupii albi : BUCEGI
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLO-
REASCA — 9 ; 11,15 ;13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, ARTA — 9,30—15.45
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Atentatul de la Sarajevo : U-
NIREA — 15,30 ; 18 ;
TAN — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
0 Stelele din Eger :
15.30 ; 19.
• Omul care valora 
DRUMUL SĂRII — 15 
VIITORUL — 15,30 ; 18.
• Tata : VIITORUL - 
0 paria : GIULEȘTI -
20.30, VOLGA 
tinuare ; 18,15 : 20.30.

— 9 ; 11 ; 13,15 : 
MELODIA

16 ; 18,15 ;
9 ; 11.15 ; 13,30 ;

doctorului
9 ; 11,15 ;

18,15 ; 20,30, TOMIS — 
13,30 : 15,45 ; 18,15 ;

iubiri :

DACIA 
BAHO-

20,15, VI-

teatre

Tănase“ (sala Sa-

millarde :
17,30 : 20,

RECITAL
MHAI CONSTANTINESC

MARIA CARDAȘ

20,30.
15,30 ; 18 ;

9,30—16 în con-

tie. vară — 19.30.
1. Nottara" (âala 
luna e „albaștrii

LIRA

Zeffirelli, 
veritabil 

Elizabeth 
și Richard 

Burton (Petru.cchio)

Adaptare cinematografică a ce
lebrei . comedii shakespeariene, 
în regia lui Franco ~ 
Filmul constituie un 
recital actoricesc : 
Taylor (Catharina)

Șl LA IARNA CALD?
(Urmare din pag. I)

rafală de 
dărîmat 
producîndu-se
Nu ne vom ocupa de 
deoarece experții vor

Devenit o prezență permanentă a 
vieții noastre muzicale, cunoscutul 
șef de orchestră de renume inter
național Georges 
fruntea 
simfonice, un program incluzînd mu
zică franceză — „Nocturnele" de 
Debussy, „Valsul" de Ravel, 'cărora 
li se alătură Simfonia a VIII-a de 
Dvorak.

Pretre susține. în 
primei noastre orchestre

OASPETI STRĂINI 
LA ORCHESTRA RADIO

Orchestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii Române prezintă joi 13 noiem
brie, doi oaspeți de peste hotare: di
rijorul Paavo Berglung și pianista 
Yaeko Yamane. în program, lucrări 
de Brahms, Prokofiev și Sibelius.

se

li- 
fe-

’ învățământul a-cunoscut-o în anii so- 
’ cialismului, perspectivele oare i 
. deschid

Elevii și cadrele didactice din 
ceele și școlile sărbătorite au fost
licitați de reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai Minis
terului învățămîntului, organizațiilor 
de tineret. Numeroși elevi, profesori, 
cetățeni din localitățile amintite au 
cinsti* cu prezența lor aniversarea 
acestor lăcașuri de cultură

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la adunări au a- 
doptat telegrame adresate COMITE
TULUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care aduc calde mulțumiri partidului 
și statului pentru grija permanentă 
acordată dezvoltării învățămîntului. 
în telegrame se exprimă angajamen
tul ferm al cadrelor didactice și ele
vilor de a-și închina întreaga lor pu
tere de muncă, priceperea și devota
mentul pentru ridicarea continuă a 
nivelului învățămîntului, pentru tra
ducerea în fapte a sarcinilor trasate 
școlii și slujitorilor ei de Directivele 
celui de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

(Agerpres)

0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) : Concert de muzică de ca
meră contemporană — 20. Soliști : 
Mihai . Constantinescu și Maria 
Cardaș.
o Teatrul Național din Weimer 

~’țlri "salii'- teatrului Giulești) : Vi
sul unei nopți ' ”
• Teatrul „C. 
Studio) : Cînrt
— 20.
• Teatrul „C. 
voy) : Birlic — 19.30.

Alte premiere . 0 „Blow-up“, 
coproducție anglo-italiană —
1966. distinsă cu Marele premiu 
la Festivalul de la Cannes —
1967, cu Premiul Federației in
ternaționale a cinecluburilor și 
cu Premiul anual al criticii 
franceze „Leon Moussinac", pe 
1967. Regia filmului poartă sem
nătura lui Michelangelo Anto
nioni 0 „Galileo Galilei" co
producție bulgaro-italiană. Re- 
•gia ■ Liliana Cavani., Filmul 
este distins cu Premiul „Cine- 
forum" — Veneția 1968 e Fil
mul de aventuri „în împărăția 
leului de argint", realizat de 
F. J. Gottlieb, o coproducție a 
studiourilor din R- F- a Germa
niei și Spania, după un roman de 
Karl May.

Deschiderea emisiunii. 
Consultații tehnice. 18,20 — La
boratorul audlo-vizual din Recea 
Făgărașului. 18.50 Doi Interpret! 
ai cîntecului popular!’: Marioara 
Tănase și Radu Neguț. 19.00 Te
lejurnalul de seară. 19.20 Agenda 
politică: 19,30 Ancheta economică 
a televiziunii : Utilaje în con
cediu... plătit. 20,00 Roman foi
leton : „La răscruce de vînturi" 
(episodul I) — Sfîrșitul copilăriei. 
20,50 Mîndruliță de la Iași : Cîn- 
tece șl jocuri moldovenești in
terpretate de orchestra Uzinei 
mecanice „Nicolina" șl echipa de 
dansuri a Fabricii de tricotaje 
„Moldova" din Iași — formații 
premiate la al IX-lea Concurs al 
artiștilor amatori. 21,15 Publici
tate — Desene animate. 21,30 Re
flector : Telefolleton cotidian.
21,40 Intre metronom și crono
metru (emisiune-concurs). Te
mele : „Mari actori români în 
luminile rampei" ; „Leonardo da 
Vinci". 22,30 '■ Telejurnalul de
noapte. 22,45 Scena — emisiune 
de actualitate și critică teatrâlă. 
23.20 închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. I)

lerabilă ca să se distrugă 
o casă a statului !“

în alte situații — din pă
cate, nu puține la număr 
— lucrările ile reparații ce 
-c execută sînt de calitate 
slabă, uneori sub orice cri
tică : ele nici n-au fost 
bine terminate, că și tre
buie refăcute. Alți băni, 
alte materiale I în plus, cei 
în cauză întîrzie la nesfîrșit 
să le refacă. Nicolae Bo- 
roiu din Craiova, strada 
I. L. Caragiale 4, se zbate 
de cîțiva ani pentru a ob
ține refacerea unor lucrări 
de reparații, prost execu
tate, la imobilul în care 
locuiește. Negăsind însă 
absolut nici o înțelegere 
la I.C.F.L.-Craiova (direc
tor M. Duțulescu), a apelat 
la consiliul popular muni
cipal, la vicepreședintele 
Iancu Penteș. care a dis
pus refacerea imediată a 
lucrărilor — dar tot fără 
nici un rezultat. „Am 
semnalat autorităților loca
le 12 cazuri concrete de 
neglijență în 
dului locativ 
de salariații I.C.F.L Cra
iova ne 
Boroiu. Nu 
loc cînd afirm 
ani de cînd este director 
la I.C.F.L-Craiova Mircea 
Duțulescu, datorită efectuă
rii unor lucrări de reparații 
de proastă calitate s-au 
produs pagube statului de 
multe milioane de lei. Este, 
oare, îngăduit cuiva — ori
cine ar fi el — să risi
pească banii statului prin 
facerea și refacerea unor 
lucrări de proastă calita
te ?"

Cazuri de Irosire a ba
nilor și materialelor des-

dauna fon- 
manifestată

scrie Nicola? 
exagerez de.

că, în opt

tinate reparării locuințe
lor pot fi întîlnite și în 
București. Iată unul, adus 
la cunoștința redacției de 
către Vasile Vraja din 
strada Lt. Neghel 38; sec
torul 6 : I.A.L. 6 a execu
tat anii trecuți, prin I.C.R., 
o seamă de lucrări de re
parații (în valoare de circa 
800 000 lei) la unele imo
bile de pe această stradă

teriorul serelor, o temperatură a- 
decvată pentru producerea răsadu
rilor. La I.A.S. Tătărani s-au insta- 

■ .. lat sobe, la I.A.S. Codlea arzătoare 
pentru gaz metan, iar în serele com
plexului intercooperatist de la Plo
iești s-au’ făcut răsadnițe cu gunoi 
de grajd. Acestea sînt provizorate 
care nu pot fi folosite decît acum 
cînd, de bine de rău, vremea se men
ține-frumoasă. O-dată cu venirea 
frigului există două pericole mari, 
în primul rînd, ar putea fi distruse 
răsadurile care se produc sau au 
fost plantate în seră. însă cel mai 
mate pericol îl constituie zăpada. 
Dacă ninge peste, serele neîncălzite, 
zăpada. în strat gros poate provoca 
prăbușirea construcțiilor, lucru care 
s-a mai întîmplat și în alte locuri. 
De aceea, toate organele care concu
rs} la realizarea sistemelor de încăl
zire să .depună' eforturi maxime ca 
în zilele ce urmează să asigure căl
dura necesară.

Probleme tot atît de importanta 
se ridică și în legătură cu desfă
șurarea propriu-zisă a procesului de 
producție.. La complexul I.A.S. Tă
tărani există o experiență bună în 
această direcție. Pentru noile sere 
s-au asigurat atît personalul, cît și 
utilajele necesare. De o experiență 
bună poate fi vorba și la sere
le I.A.S. Codlea. Dar aici nu 
s-au asigurat-..toate condițiile ma
teriale pentru ca încă de la bun 
început să se lucreze în condiții 
optime. în legătură cu dificultățile 
care se ivesc aci, tov. T. Cor- 
duban, directorul Trustului I.A.S. 
Brașov, ne-a declarat: „Pentru lu
crările care se execută în sere au 
fost importate tractoare, dar fără 
utilajele necesare Ni s-a spus : lasă 
că o să le primiți la anul. Serele 
intră în producție acum. La Codlea 
există oameni harnici, inimoși, care 
vor să facă treabă bună. Trebuie să 
le creăm însă și condiții pentru că 
numai dragostea de meserie nu-i su
ficientă. Am făcut sere ultramoder
ne, dar nimeni nu se gîndește să 
asigure muncitorilor care vor lucra 
aici condiții omenești de viață. Mă
car o baracă să aibă. Nici pe așa 
ceva nu putem fi siguri". Intr-adevăr, 
în sere se lucrează cu o producti
vitate ridicată. La un hectar culti
vat cu roșii sînt folosiți numai cinci 
muncitori. Lor le trebuie însă uti
lajele necesare și bineînțeles și con
diții corespunzătoare de viață. Și 
asemenea preocupări trebuie să stea 
în atenția Departamentului I.AjS 

însă cele mai multe probleme 11 
legătură cu desfășurarea proc&s'U „ii 
de producție se ridică la complexul 
de sere intercooperatiste de la Plo
iești. Aici s-a pornit cu o suprafață 
mare — 42 hectare în acest an și 
71 hectare în 1970 — ceea ce, tre
buie recunoscut, este un act de mărie 
curaj. Dar în afară de curajul pen
tru realizarea complexului de sere 
altceva nti s-a făcut.. „N-ayem nici 
un utilaj — spune tehnologul-șef 
Dinu Marin. încă din luna mai, 
I.A.S. Tătărani și-a angajat șefi de 
fermă iar noi nu putem avea un 
merceolog. Nu avem instalație pen- 

, tgiți âțjă. înrițt: sînț-; nevoit . să; folo- 
i **!W ceaă 'rie la șantier. Avem 

i^mint^ț Șar ț£e lipsește o con- 
— ținem, pentru 

ă’ nu '■ se degrada". Pe lîrigă cele 
relatate de tehnologul-șef se ridică 
problema celor care vor conduce 
procesul de producție și vor lucra 
efectiv Este adevărat că au fost 
recrutați din cooperativele agricole 
din județ 12 ingineri horticoli ^e-ire 
au făcut o pregătire sumară li. Je- 
rele întreprinderii agricole de -stat. 
Dar ei continuă să lucreze în uni
tățile respective, ineît la ora^actua- 
lă nu sînt „nici în car, niqr în că
ruță". Cit privește cei 700 muncitori, 
de care este nevoie aci. de undp vor 
fi recrutați, unde vor locui -și' mai 
ales cum se va face pregătirea 'or ? 
Iată întrebări la care trebuie; să 
găsească un răspuns urgent Uniu
nea județeană Prahova și Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole, 
împreună cu Ministerul Agriculturii' 
și Silviculturii. Absolvenții școlilor 
profesionale de horticultura, din care 
mulți nu lucrează în meseria res
pectivă, ar putea găsi plasament 
aici. Dacă Uniunea Națională s-a 
înhămat la o treabă atît de grea — 
construcția de sere intercooperatiste 
— să ducă lucrurile pînă la capăt 
pentru ca rezultatele să fie pe mă
sura posibilităților și a investițiilor 
făcute.

Iată deci numeroase probleme care 
trebuie rezolvate pentru ca, în noile 
sere, să

trecute, la o 
tul serei s-a 
de copii, 
be materiale, 
acest aspect, , ,
trebui să-și spună cuvîntul cine se 
face vinovat de această situație : în
treprinderea care a livrat furni
turile metalice, proiectantul sau: 
constructorul. Ne interesează în mod 
deosebit și aci ce trebuie făcut pen
tru ca serele să poată intra în func
țiune ,oît mai repede și să dea pro
ducție. Am reținut cîteva din .pă
rerile exprimate de interlocutorii 
noștri.

George Palmer, i 
partea întreprinderii 
„Noi sîntem în avans 
In lunile septembrie 
am . făcut lucrări în 
milioane lei și ne-au 
milioane lei care 
aceste două luni, 
lucrările 
am avut 
ianuarie, 
lucrările 
forurilor ...______  __T__ ____ _
început abia la 1 iunie. O lună și' 
jumătate am pierdut cu organizarea 
șantierului. Credem că termenul de 
dare în funcțiune — 31. decembrie 
— va fi respectat".

I. Băloiu, directorul I.A.S. Codlea : 
„Nu sînt mulțumit cu ritmul de lu
cru pe șantier. Am întocmit grafice 
cu întreprinderea constructoare, dar 
nu au fost respectate. Dacă se orga
nizau mai bine, puteau realiza mai 
mult, însă în lunile de vară au lu
crat într-un ritm nesatisfăcător. în 
ședințele care le avem împreună ni 
se dau asigurări că lucrările vor fi 
încheiate la termen, dar nii mai cre
dem nimic".

Intr-adevăr, directorul de la 
I.A.S. Codlea are toate motivele să 
fie sceptic. Pe lingă faptul că lu
crările de montaj au întîrziat, la 
care se adaugă și prăbușirea serei de 
un hectar, nu merg bine lucrurile cu 
instalația de încălzire. Alimentarea 
cu căldură se va face de la centrala 
termică a Fabricii „Colorom" din 
apropiere. Or, și aici lucrările sînt 
întîrziate. Pentru a preveni eventua
lele pierderi cauzate de frig, lucră
torii de la I.A.S. Codlea au făcut 
unele improvizații pentru a încălzi 
serele, dar ele nu pot fi eficiente cînd 
temperatura va coborî. De aceea, 
paralel cu măsurile care vor trebui 
luate aici în ce privește grăbirea 
montajului, acoperirea serelor și ter
minarea instalațiilor, cea mai mare 
atenție trebuie acordată realizării 
sistemului de încălzire.

Oricum, întreprinderile agricole de 
stat au o experiență de mai mulți 
ani în ce privește cultura legume
lor și a florilor în sere. De aceea, 
cu. eforturi suplimentare, actualele 
dificultăți 'în ce privește terminarea 
construcțiilor vor putea fi depășite. 
Situația este însă mai dificilă: la 
complexele de sere aparținînd aso
ciațiilor intercooperatiste. Am vizi
tat una din acestea — cea de [a 

.'M“BărțS8iițeștiLPrițdioy;ă“VEste u^. co.tpi^Ș®^' 
!ri mare,*|n supffifeț^ dfe 71 hectarft.fiiife __ _____
A:,: pari| Ș Ifc^^ tr^uie șă f.i^OeW Oă^mintăi ^r lipsește 

in tunctiune. oină la sfirsihil tanip^Fni ‘ ’ șțrucțip unțle să 'le ținerii 
a*-' ri'li ■' ca rlr.S

vînt, schele- 
ca o jucărie 

: pagu-

mecanic-șef din 
constructoare : 
față de grafic, 

și octombrie 
valoare de 7 

mai rămas 2,8 
să le realizăm în 
Este adevărat că 
mai avansate. Noi 
în plan încă la 1 
am putut începe 
n-am avut avizul

puteau fi
lucrarea 
dar nu 

deoarece 
superioare. Așa că le-am

hectar!*
„ ..y—tr^uie să 

în funcțiune pînă la sfârșitul acestui 
ah. Situația de pe acest mare șan
tier este destul de dificilă. După 
cum apreciază șeful șantierului, tov. 
ing. Sandu Dorin, 15 hectare de seră- 
vor fi gata pînă la 15 noiembrie, iar 
restul — îrt etape pînă la 31 decem
brie, întreprinderea „Energocon- 
strucția" trebuia să asigure căldura 
pentru cele .15 hectare pînă la 20 
noiembrie. Și aici lucrările au în
ceput în aprilie însă, datorită faptu- j . .. s a asigurat în

s-au întîmpinat 
în sensul că nu 
ce privește căl- 
asigure un ra- 
ri.ri— „Dacă nu

lui că documentația 
paralei cu execuția, 
numeroase greutăți, 
s-a putut lucra. Tn 
dura trebuie să se 
cord, lucrare care întârzie. „___
am căldură, pînă la 15 noiembrie, nu 
voi putea face nimic pentru reali
zarea producției" — spunea tov. Dinu 
Marin, tehnologul șef al acestei uni
tăți. Am posibilitatea să fac răsad 
pentru 42 hectare seră prevăzute a 
fi date în exploatare în acest an. Voi 
fi fericit dacă-mi vor da gata 27 
hectare" — • -
tate. Aici 
pentru terminarea montajului, 
și mai ales pentru asigurarea 
zirii.

Prima concluzie care 
gătură cu construcția 
plexe de sere este că 
bite lucrările care să 
gurarea căldurii 
unitățile vizitate 
improvizații care

Tehnologul-șef are drep- 
trebuie depuse eforturi aiîl 

cît 
încăl-

în le- 
com-

rezultă 
noilor 
trebuie gră- 
permită asi-

necesare. La toate 
s-au făcut diverse 
să asigure. în în-

-

fie bine și la iarnă cald.

muni- 
asupra

Consiliului popular 
cipal București și 
numeroaselor sesizări care 
continuă să se primească 
la redacție în legătură cu 
defecțiunile blocurilor nou 
construite. Este vorba, cu 
deosebire, de îndelung dis
cutata și încă nesoluționata 
problemă a teraselor, prin 
care, în timpul ploilor și 
al topirii zăpezii, se infil-

să

imobilelor vechi ? Da și nu
De regulă — ne spune 

tov. C. Popescu, inginer 
șef al D.G.G.L. — în ca
zul teraselor necorespun
zătoare sau al altor defi
ciențe nu se face recepția 
definitivă a blocului — 
chiar dacă trece termenul 
de garanție — pînă ce nu 
se execută remedierile ne
cesare. menținîndu-se o-

Scumpul mai mult păgubește...
ESS

Dar s-a lucrat ca vai de 
lume, s-au risipit, după 
spusele locatarilor, circa 25 
la sută din materiale 
crările - așa proaste, cum 
au fost făcute 
terminat 
buind să fie de multe ori 
refăcute. Deși sesizate, de 
către sus-humitul locatar, 
că, cităm, „aici se risipesc 
și se fură ca în codru 
materiale destinate repa
rării unor locuinți ale Ma
tului" I.A.L. și Dire (ia 
generală de gospodărie lo- 
cativă n-au întreprins ab
solut nimic pentru a 
piedica sustragerile și 
sipa de materiale pe aceste 
șantiere. Comentariile sînt. 
credem, de prisos.

înainte de a încheia a- 
ceste rînduri, socotim nece
sar să atragem atenția

nu
nici acum.

Lu-
s-au 
tre-

im-
ri-

trează apă în locuințe. Da
torită soluției ineficiente 
folosite la construirea lor 
(utilizarea prafului hidro- 
fob), multe dintre acestea 
sînt necorespunzătoare (li
nele dintre ele chiar de la 
darea în folosință a' blocu
rilor. adică la începutul 
termenului de garanție), 
necesitînd remedieri care 
au .înghițit" pînă acum 
fonduri de circa 80 de mi
lioane de lei întrebarea 
este se achită întotdeau
na constructorul, in cadrul 
termenului de garanție, de 
obligația legală de a exe
cuta remedierile la terase 
sau lasă uneori această 
treabă în sarcina I.A.L.- 
urilor, care consumă pen
tru aceste remedieri bani 
din fondurile destinate re
parațiilor propriu-zise ale

bligația constructorului de 
a le efectua și după expi
rarea acestui termen.

Este adevărat. De‘regulă 
așa se procedează. La ora 
actuală sînt nerecepționate 
definitiv, din această cau
ză, peste 100 de blocuri 
date în folosință în ultimii 
ani. Dar constructorul re
fuză uneori la nesfîrșit să 
facă aceste remedieri și 
pentru a se preveni degra
darea imobilelor sînt ne
voite I.A.L.-urile să le 
execute, din fondurile lor. 
Bunăoară, terasa blocului 
nr. 82 din strada Estaca
dei 13 (dat în folosință în 
1967), care s-a dovedit ne
corespunzătoare încă de la 
început, n-a fost reparată 
nici pînă astăzi , de către 
constructor (I.G.M 5) cu 
toate solicitările repetate

ale I.A.L 7. care a atras 
serios atenția asupra in
filtrării masive de apă, 
prin terasă. în apartamen
te La fel stau lucrurile 
și în cazul altor imobile.

Alteori, datorită superfi
cialității cu care sînt re
cepționate blocurile de că
tre I.A.L., constructorul 
este scutit în totalitate și 
pentru totdeauna de obli
gația de a efectua reme
dierile necesare, această 
treabă urmînd s-o facă 
I.A.L. din fondurile sale. 
Un exemplu concludent în 
această privință ni-1 ofe
ră blocul N3 din b-dul Ion 
Șulea 53—57, a cărui te
rasă s-a dovedit prost exe
cutată de către construc
tor. Cu toate că se cunoș
tea bine acest lucru dina
inte, reprezentanții bene
ficiarilor ;
I.A.L.) au semnat proce
sul-verbal 
blocului fără nici o obiec
ție asupra terasei. Con
structorul a fost scutit. în 
felul acesta, de orice obli
gație, iar I.A.L „Vitan“ 
este nevoită acum, la nu
mai doi ani de la darea 
în folosință a blocului, să 
cheltuiască din fondurile 
sale 135 000 lei pentru re
pararea acestei terase.

Supunem aprecierii Co
mitetului executiv al Con
siliului popular municipal 
București aceste cazuri — 
nu singurele de altminteri 
— pentru a le analiza și 
a lua cele mai potrivite 
măsuri, în primul rînd de 
îmbunătățire a calității 
noilor blocuri și, în al doi
lea rînd, de folosire cît 
mai judicioasă a fonduri
lor alocate de stat pentru 
întreținerea ți repararea 
locuințelor.

(D.G.L.L și
de recepție a
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acest meci — pentru

FRONTURI”Crosul și-a desemnat campionii
RUGBIȘTII NOȘTRI
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Prima reprezentativă de rugbi a 
României a întîlnit ieri la Hanovra 
selecționata R. F. a Germaniei. în- 
tîlnirea a luat sfîrșit cu scorul de 
6—3 (3—0) în favoarea rugbiștilor 
români. Punctele învingătorilor au 
fost realizate 
drop-goal și o lovitură de pe
deapsă.

Comentînd 
rugbiștii noștri o ultimă verificare 
de amploare înaintea partidei cu 
Franța (14 decembrie) — corespon
dentul agenției France Presse no
tează, printre altele : „Superiori din 
punct de vedere tehnic, în compar
timentul liniei de trei-sferturi cu 
deosebire, românii au repurtat o

victorie de altfel scontată, deși ne 
așteptam la un scor mai sever. 
Rugbiștii vest-germani, care au 
disputat cu acest prilej al 101-lea 
meci internațional, au luptat pen
tru o înfrîngere cit mai onorabilă 
și se pare că au reușit. Ei consi
deră această înfrîngere ca un suc
ces, ținînd seama, între altele, de 
faptul că în ultimul meci fuseseră 
învinși de români cu 27—5. Partida 
de la Hanovra, desfășurată pe 
ploaie (și din această cauză în 
prezența a puțini spectatori), a fost 
totuși de un bun nivel, s-a jucat un 
rugbi plăcut, remareîndu-se pro
gresul ambelor echipe.

Adunare consacrată aniversării
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

1

La cooperativa agricolă de produc
ție „Drumul lui Lenin" din comuna 
Lehliu, județul Ialomița, a avut loc 
duminică la amiază o adunare con
sacrată celei de-a 52-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Au participat reprezentanți 
ai organelor locale de partid și dd 
stat, numeroși țărani cooperatori.. 
De asemenea, erau prezenți membrii 
delegației Asociației de prietenie so- 
vieto-română, condusă de A. M. Jda- 
nov, adjunct al ministrului petrolu
lui al U.R.S.S., precum și reprezen- 
zanți ai Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești.

In cadrul adunării au luat cuvîn-

tul ing. agronom Nicola Soveja șl 
V. G. Ratkin, președintele filialei 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mână din orașul Domodedovo, pri
mul secretar al Comitetului orășe
nesc al P.C.U.S.

în încheierea adunării, formații 
artistice de amatori au prezentat un 
program artistic.

★

In dimineața zilei de duminică, 
delegația Asociației de prietenie so- 
vieto-română a făcut o vizită la 
Combinatul de creștere și îngrășare 
a porcilor de la Modelu.

(Agerpres)

Cronica zilei
«HU--------—-J

Sărbătoare

Bucu-senioare 
seniori •

exemplu, la noua 
provenind dintr-o 
printre dealurile dinNicolae Dumitru (Metalul Bucu-

— Viorica Gabor (C.A.U. ~
Nicolae Mustață (Dinamo Bucu-

Un «tart foarte populat în proba juniorilor mari; peste 250 de concurenți

Alte știri defotbal La o săptămînă

La atletism, calendarul competițional intern se 
consideră încheiat o dată cu faza finală a campio
natului republican de cros. Acest ultim act al com
petițiilor oficiale în aer liber a avut loc ieri dimi
neață, lingă parcul Herăstrău, pe un traseu adecvat, 
apreciat ca atare și de specialiști, și de concurenți.

Noii campioni, în ordinea disputării probelor, sînt : 
junoare mici — Viorica Jitaru (Trestieni-Cîmpina) ; 
juniori mici — Francisc Moștiș (C.S.O. Baia Mare) ; 
junioare mari — Fița Rafira (Liceul 4 Galați) ; 
juniori mari 
rești) 
reștl) , odixvrxx -- „xxv.oc xtxwoxufca ^x^xx.mxxxxx xj*.———

rești). Pe echipe, în aceeași ordine : Liceul Govora- 
sat, Politehnica Timișoara, Metalul București (la ju
nioare mari și juniori mari), C.A.U. București, Dina
mo București. în proba rezervată demifondiștilor : la 
individual — I. Dima (Steaua), pe echipe — Steaua.

La solicitarea noastră, secretarul general al Fe
derației de atletism, prof VICTOR FIREA,, a făcut 
următoarele aprecieri generale asupra concursului,

asupra concurenților : „Cred că întrecerile campio
natului de cros 1969 constituie un succes din mai 
multe puncte de vedere — participare numeroasă 
și totodată valoroasă, pregătire completă la majori
tatea concurenților (timpi relativ buni și foare pu
ține abandonuri), prezența în premieră la finale a 
unor sportivi din locuri mai puțin sau deloc remar
cate în ceea ce privește activitatea 
refer, spre 
juniori mici, 
tieni, „uita_ță“

i atletică, (mă 
campioană de 
comună, Tres- 

_____ r____  ... 'i apropierea
Cîmpinei). Campionatul din acest an ne-a întărit o 
convingere mai veche : prima condiție în practica
rea cu succes a diferitelor probe atletice, în special 
cele de alergări pe teren variat (sursă de selecție 
și pentru probele de fond pe pistă), este munca 
serioasă și perseverentă. Au dovedit-o și o dovedesc 
antrenori ca Dinu Cristea, ca tînărul profesor din 
Trestieni, I. Enache etc. Sînt nedumerit de dispariția 
dintre fruntașii crosului a reprezentanților Brașovu
lui, ca și de abandonul Marianei Filip".

12-18 cu selecționata
secundă a Franței

Duminică dimineața a avut loc la 
Doftana solemnitatea depunerii de 
coroane de flori în memoria comu
niștilor și a deținuților antifasciști 
care și-au găsit moartea acum 29 
de ani sub dărîmăturile vechii 
temnițe.

Au depus coroane de flori repre
zentanți ai Comitetului județean Pra
hova al P.C.R., Consiliului popular 
județean, Asociației foștilor deținuți 
antifasciști, Uniunii sindicatelor din 
județul Prahova, Comitetului jude
țean al U.T.C., ai unor întreprinderi 
și instituții din județ.

După pelerinajul la cimitirul „Trei 
pruni", cei aproape 1 000 de vizitatori 
de la uzinele cîmpinene, rafinăriile 
și schelele Văii-Prahovei, țărani din 
împrejurimi, militari, elevi și ex
cursioniști, au vizitat muzeuî, îm
bogățit în ultima vreme cu noi ex
ponate.

la Doha

înaintea marii partide
‘.T'r.-.--.ud ,.:Uvr •• I s.
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„Tricolorii'7 
văzuți la un

Grecii se
acomodează

antrenament cu frigul 
în Elveția
CORESPONDENȚA 

DIN ZURICH 
DE LA HURT ALLGOWER
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Cei peste 15 000 de spectatori care 
an .venit pe stadionul Municipal din 
c a'șul de la poalele Timpei n-au fă- 
> ,.t acest lucru din lipsă de ocupa
ție, ci doar pentru motivul că erau 
favorizați în raport cu atiția alții : 
puteau să. vadă echipa națională „la 
lucru", în cadrul unuia dintre ulti
mele sale meciuri. de. antrenament 
înaintea partidei cu Grecia de la 
16 noiembrie.

Pe terenul din Brașov n-a apărut, 
însă, nici un ■ moment echipa națio
nală în formație completă, adică a- 
cel „unsprezece" cu cate ne-am o- 
bișnuit atît de mult incit îl știm pe 
dinafară; antrenorul Angelo Nicu- 
lescu a rulat întreg lotul. Dacă mâi 
adăugăm la aceasta și faptul că nu 
trecuseră nici 20 de minute 1 și Do- 
brin a părăsit terenul în urma u- 
nei ușoare accidentări, atunci avem 
o imagine cuprinzătoare asupra 
ceea ce am avut de urmărit pe 
renul amintit.

Jocul cu „Steagul roșu" a fost 
fel de repetiție generală, la care
luat parte și „distribuția a doua", 
spunîndu-și fiecare „textul" așa cum 
îl știe. Partida s-a desfășurat ma
joritatea timpului la o intensitate 
scăzută, fiind din toate punctele de 
vedere un antrenament de condiție, 
rarele momente în care s-au produs 
zvîcniri datorîndu-se mai degrabă 
instinctelor ofensive ale celor care le 
cauzau (Dumitrache, Lucescu, Gyorfi, 
Dinu sau Pescaru).

Singura întrebare la care puteam 
obține realmente un răspuns în tim
pul partidei de ieri privea felul în 
care rezervele s-ar putea încadra, în- 
tr-o eventualitate (nedorită, fără în
doială) în ansamblul sau în vreun 
subansamblu al echipei. Desigur, cel 
mai avantajat dintre „rezerviști" a 
fo.st Ghergheli, cel mai aproape de 
stilul „titularilor" naționalei. Foarte 
multe eforturi au depus Grozea și 
Domide, ultimul cu mai multă efica
citate, acționînd ca aripă dreaptă. 
Dar, în sfîrșit toate aceste chestiuni 
îl privesc pe antrenorul Angelo . Ni- 
culescu și pe colegul său Emerich 
Vogi, ambii prezenți pe stadionul 
din Brașov.

„Steagul roșu" a fost un înțelegă
tor partener de antrenament, făcînd 
toitul pentru a corespunde rolului., ce 
i-a fost dat. Au înscris Gane (min. 
23) și Lucescu (min. 58).

Altfel, nimic deosebit de semnalat: 
pregătirile, după cum ni s-a spus, 
continuă conform programului stabi
lit. Perioada „Poiana Brașov" în- 
cheindu-se, urmează acum cea pre
văzută la Snagov.

Lotul a evoluat în următoarea com
ponență: Ghiță (Raducanu) — Sătmă- 
reanu, Hălmăgeanu (Lupescul. Dan 
Mocanu — Ghergheeli. Nunweiller 
(Dinu) — Domide (Dembrovschi). Do- 
brin (Tufan, Lucescu), Dumitrache, 
Grozea.

Valentin PAUNESCU

Joi au sosit în Elveția doi oaspeți 
de vază: din Nord a sosit brusc... 
iarna; din Sud, echipa 
nală a Greciei, pentru 
antrena pe meleagurile noastre pen
tru jocul cu România. Reprezentan
ții culorilor Greciei (douăzeci la nu
măr) vor sta pină la 15 noiembrie 
la Horgen, localitate situată la 15 
kilometri de Zurich. Acolo locuiesc 
la hotel Meierhof, o clădire care nu 
seamănă de loc cu stilul obișnuit 
din oraș.

Grecii locuiesc foarte aproape de 
casa mea, căci eu stau la Adliswil, 
satul vecin. Din discuțiile pe 
le-am avut cu ei reiese cit de 
mist privesc greaua problemă, 
mine aproape de nerezolvat, 
îi așteaptă la București. „De 
am învins Elveția cu 4—1 
moralul foarte ridicat" — zice antre
norul Petropoulos. Și la întrebarea de 
ce au venit tocmai la Horgen, pentru 
ca' să se antreneze, mi-a răspuns : 
„în primul rină, la noi sînt acum 20 
de grade și în România este cu si
guranță mult mai frig (intre zero și 
6 grade). Și, în al doilea rind, la 
Horgen, totul este organizat exem
plar, mîncarea este excelentă — ni
căieri nu am fi putut fi găzduiți mai 
bine decit aici. Cred, la fel ca și oa
menii mei,, că îi intrecem pe ro- 

'mâni și că vom ciștiga biletele pen-
■ tru Mexico".

încă de vineri seara, grecii au în
ceput antrenamente ușoare, dar pla
nul lor de bătaie a eșuat. Ei voiau 
să joace cu naționala Elveției și îm
potriva lui F. C. Zurich. Dar asta 
nu s-a putut aranja intr-un termen 
atît de scurt. Marți vor juca la Lu
cerna — orașul meu natal — împo
triva principalului club de acolo, 
care se află in a doua grupă, iar 
pentru joi au programat un alt meci 
și se caută un partener liber.

Delegația este formată din 25 de 
persoane, dintre care 20 sint jucă
tori. Ikonomopoulos, Christidis, Gai- 
talzis, Agahian, Kamarasm, Staopou- 
los, Sourpis, Spyridon, Sinetopoulos, 
Domasos, Chaitas, Elefteriakis, Di- 
mitriou, Skrekis, Sideris, Botinos, 
Papaioannou, Dedes, Koudas, Sara- 
fis. Noutățile sînt : Sinetopoulos, Di- 
mitriou și Skrekis. Din Elveția, de
legația grecilor va zbura spre Bucu
rești cu un „Charter" al companiei 
„Olympic Airways". Asta se va în- 
timpla simbătă. Ei își vor aduce 
hrană proaspătă pregătită tocmai la 
Atena, precum si apă indigenă.

In Elveția nimeni nu se îndoiește 
că România va repurta victoria. 
După acel 1—0 de la Lausanne, ea 
este considerată c:: „x
gură la jocurile de la Mex-co, 
torid de atunci 
per 'ru noi, care. .
in de ani, nu putem participa la 
rvc: a finală a campionatelor mon
diale. Nouă nu ne mai rămine decit 
un lucru : să urăm multă fericire 
celor ce vor ieși învingători la Bucu
rești, care nu vor putea .fi alții... 
decit românii.

care 
opti- 
după 
care 
cînd 

avem

ca participantă si- 
Vic

ii fost hotărîtoiire. 
pentru a doua oară

înainte de orice, in legătură cu 
acest meci al selecționatelor secunde 
ale României și Franței, disputat ieri 
după-amiază pe stadionul Dinamo 
din Capitală, este de făcut o preci
zare : 7 dintre cei 15 rugbiști fran
cezi, în ciuda titulaturii formației în 
care au apărut, sînt de fapt titulari 
în lotul select, cu adevărat repre
zentativ al rugbiului „cocoșului ga
lic". Este vorba de Magois, Lux, 
Dourthe, Silleres, Carrere, Dauga, 
Lasserre. Din cîte se apreciază și în 
presa franceză, toți aceștia rămîn în 
continuare susceptibili de selecțio
nare pentru echipa A a Franței, care, 
la 14 decembrie, la Tarbes, v#a primi

vizita, în tradiționalul test-meci, a 
echipei naționale a României. Echipa 
secundă a țării noastre a mizat doar 
pe experiența specială a doi jucători 
din vechea gardă — Mateescu și 
Giugiuc ; în rest s-a contat pe tinere
țea și forma bună a noului val al 
rugbiului autohton.

Prezentările fiind făcute, cîteva 
cuvinte despre desfășurarea meciu
lui. Victoria a revenit, la capătul 
unei dispute interesante, echilibrate 
mai ales în prima repriză, rugbiștilor 
francezi. Cu o evidentă superiori-

au 
de 

ju- 
cu 

na-

peste hotare
TENIS DE MASA. — Proba de 

dublu femei din cadrul turneului in
ternațional de tenis de masă de la 
Sarajevo a revenit cuplului Rudno- 
va, Golubkova (U.R.S.S.), învingător 
.cu . 3-r-O (4, 12, 16) în. finala cu pere- ____ ___ _____ ___ i__
chea Alexandru, Mihalca (România). slavă Mladost -Zagreb a învins - La simplu bărbați a cîștigat iugoșlă- . -------- . - . - -
vul Surbek, care a dispus cu 3—2 de 
sovieticul Gomozkov

mondial la 200 m garduri, realizînd 
timpul de 25”5/10. In proba de 100 m 
garduri, Kilborn a înregistrat timpul 
de 13”l/10.

TENIS. — La Paris a continuat 
turneul de tenis găzduit de sala Cou
bertin. în proba de simplu bărbați, 
olandezul Tom Okker l-a eliminat cu 
6—2, 6—2 pe Ion Țiriac. Alte rezul
tate : Roche — Taylor 6—4, 14—12 ; 
Riessen — Newcombe 5—7, 11—9, 
6—3 ; Buccholz — Barthes 3—6, 6—3. 
6—4.

FOTBAL. — La Varșovia, în preli
minariile campionatului mondial de 
fotbal (grupa a 8-a europeană), re
prezentativă . Poloniei a întrecut cu 
scorul de 3—0 (1—0) echipa Bulgariei. 
Fotbaliștii bulgari mai au totuși șansa 
de a se califica pentru turneul final 
din Mexic, întrucît în ultimul meci 
vor întîlni la 7 decembrie selecțio
nata Luxemburgului. Iată clasamen
tul grupei înaintea acestei partide :
1. Polonia 8 puncte din 6 meciuri ;
2. Bulgaria 7 puncte din 5 meciuri ;
3. Olanda 7 puncte din 6 meciuri ;
4. Luxemburg 0 puncte din 6 me
ciuri.

o în ultimul meci al grupei fi
nale africane 
campionatului mondial de fotbal, 
echipa Nigeriei a învins selec
ționata Marocului cu scorul de 2—0 
(0—0). Echipa Marocului (care avea 
asigurată calificarea pentru turneul 
final) ocupă locul 1 în grupă, cu 5 
puncte, urmată de Nigeria 4 punc
te, Sudan 3 puncte.

din preliminariile
a

ATLETISM. — Australiana Pamela 
Kilborn- și-a depășit propriul record

IERI, In divizia b
Seria I: Metalul București — 

greșul București 0—0, Sportul 
dențesc — Metalul Tîrgoviște 
Portul — Politehnica Galați 3—0; 
Ceahlăul — Chimia 1—0 ; Oțelul — 
Metrom 2—1 ; Gloria — Știința 3—0 ; 
Flacăra — Progresul Brăila 1—1 ; 
Poiana — Dunărea 4—1.

In clasament, după 12 etape, con
tinuă să conducă Progresul Bucu
rești, cu 17 puncte

Seria a Il-a: C.F.R. zkrad — Olim
pia Satu-Mare 2—0 ; Olimpia Ora
dea — Minerul Anina 4—1 ; Metalur. 
gistul Cugir — Vagonul 1—0 ; Elec- 
troputere — C.S.M. Sibiu 2—-1 ; C.S.M. 
Reșița — Chimia Rm. Vîlcea 2—0 ; 
Ripensia — Gaz Metan 5—0 ; Meta
lul Tr. Severin — C.F.R. Timișoara 
0—1 ; Metalul Hunedoara — Minerul 
Baia Mare 0—0.

în clasament, lideră, după 12 eta
pe, este Ripensia Timișoara 
puncte).

Pro- 
Stu- 
2—2.

POLO PE APA. — Echipă iugo-. ~ . . ... ,.cu .
4— 1 (0—1, 2—0, 1—0, 1—0) echipa spa
niolă. „Barcelona", în semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" la polo 
pe apă. In cadrul aceleiași competi
ții, O.S.C. Budapesta a întrecut cu
5— 3 (0—0, 2—1, 2—2, 1—0) echipa ita
liană Pro Recco Genova.

BOX. — Japonezul Hiroshi Koba
yashi și-a păstrat titlul de campion 
mondial la categoria ușoară (clasa 
juniori), în,vingînd la puncte în 15 re
prize pe argentinianul Carlos Canete. 
Meciul a a\ut loc la Tokio în fața a 
12 000 spectatori.

NATAȚIE. — înotătorul vest-ger- 
man Klaus Pechstein și-a încheiat 
cursa maraton pe Rin. Timp de 31 de 
zile el a înotat de la izvoarele Rinu
lui pînă la gurile lui (Rotterdam, în 
Olanda), străbătînd peste 1 200 km.

LUPTE GRECO-ROMANE. — în 
zilele de 22 și 23 noiembrie, la Var
șovia se va desfășura un important 
ooncurs internațional de lupte greco- 
romane. Au fost invitați 63 de 
noscuți campioni din U.R.S.S., 
mânia, Bulgaria, R. D. Germană, 
nemarca, Suedia, Ungaria.

(Urmare din pag. I)

cu- 
Ro- 
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francezi. Cu o evidentă 
tate la tatonat (datorată în special 
lui Gh. Mircea), echipa noastră 
putut să-și adjudece numeroase ba
loane în grămezile fixe și să atace 
periculos. A deschis scorul prin Giu
giuc, în min. 26' (lovitură de picior 
căzută), pentru oa zece minute mai 
tîrziu să dubleze punctele avans 
prin excelenta acțiune personală (o 
cursă de „slalom" de circa 30 m) a lui 
Drăgulescu, sportiv bine cunoscut, 
mai ales iubitorilor... de atletism 
(pînă acum cîțiva ani a fost record
man național la aruncarea ciocanu
lui). Deci, 6—0 pentru România. A- 
cesta a fost scorul primei reprize, 
în continuare însă, înaintarea noas
tră a'.cedat.efizic, s-a adunat, cu greu ; 
în jurul balonului. Majoritatea ju-1 
cătorilor nu au mai placat prompt, ’ 
hotărîtor încă din primele momente 
ale acțiunilor ofensive adveree. Fran
cezii, abili în mînuirea balonului, 
au știut să profite de ezitările noas
tre și în final și-au asigurat victo
ria. în min. 41 o încercare a mezi
nului echipei (Querilhac), apoi două 
încercări la centru ale lui Carrere 
(ambele transformate de narbonezul 
Barthes) și, către sfîrșitul partidei, 
încercarea lui Darbos, transfor
mată tot de Barthes, au dat contur 
definitiv scorului : 18—12 pentru
francezi. între timp, Fugigi sporise 
numărul de puncte al echipei noastre 
la 12, prin -transformarea unei lovi
turi de pedeapsă și printr-o încer
care finalizată cu concursul • ■ 
cea.

Secunzii rugbiului nostru 
întrecuți ieri de o formație 
valoare, căreia, totuși, în unele mo
mente ale meciului, i-au creat pro
bleme dificil de rezolvat. Am putea 
spune chiar că. scorul nu reflectă 
realitatea întru totul,, fiind prea se
ver în comparație cu raportul de 
forțe luat în ansamblu.

a

lui Mir

au fost 
de certă

I. DUMITRIU

PRONOSPORT
Concursul din 9 noiembrie

Polonia—Bulgaria (3-0) 1Bologna—Fiorentina (2-2) X
Cagliari—Roma (1-0) 1
Lazio—Lanerossi (1-0' 1
Napoli—Juventus (1-0) I
Sampdoria—Brescia (2-0) 1
Torino—Bari (0-1) 2
Verona—Pa’ermo (2-0) 1
G’oria Rirlud—Știința

i’ ■' ău (3-0) 1
I a-t-lul—Politenica Galați (3-0) 1
’.letalurgistul—Vagonul (1-0) 1
Metalul Tr. S.-C.F.R.

Timișoara (0-1) 2
Electroputere—C. S. M.

Sibiu (2-1) 1

...Florea Pătrașcu, secretarul co
mitetului de partid din întreprinde
re : Munca în uzină nu merge bine ; 
deși despre neajunsuri s-a discu- ’ 
tat de multe ori, lucrurile nu s-au 
îmbunătățit; se resimte lipsa de răs
pundere, și de... tragere la răspun
dere ; disciplina nu e înțeleasă în a 
ne face datoria.

...Ing. Ion Sălăgean (citat anterior): 
Situația în uzină e necorespunzătoa
re datorită indisciplinei unor ingi
neri și muncitori ; sectorul de inves
tiții nu-și face datoria ; este necesa
ră repartizarea, pe fiecare loc de 
muncă, a oamenilor de specialitate și 
optimizarea programării laminoare- 
lor.

Iată, deci, cum se pune problema. 
O sinteză a adevăratei stări de lu
cruri de la- uzina de țevi „Republica" 
a făcut-o deschis directorul său ge
neral, ing. Ion Marinescu. Am reți
nut că, după părerea sa, la această 
situație necorespunzătoare s-a ajuns 
din cauza dezechilibrului dintre 
secții (și, de aici, o acută lipsă de 
ritmicitate a producției). De altfel, 
așa cum spunea puțin mai tîrziu 
tov. Nicolae Constantin, adjunctul 
șefului serviciului desfacere, în pri
mele zile ale unei luni, cantitățile 
de produse ce intră la magazie sînt 
minime, pentru ca în ultima deca
dă ritmul de predare la depozitul 
de produse finite să fie de 1500— 
2 000 tone țevi pe zi. „Și atunci, cum 
să mai răzbești și să realizezi o livra
re corectă a producției, conform con
tractelor ?“ — se întreba directorul 
general al uzinei.

Nenumărate fapte demonstrează 
că în uzină nu s-a reușit să se asi
gure respectarea riguroasă a tehno
logiei de fabricație, programarea ju
dicioasă și urmărirea exigentă a 
producției. Fără îndoială, uzina „Re
publica" întîmpină și unele dificul
tăți a căror eliminare depășește ca
drul posibilităților ei. Dar, chiar în 
condițiile în care calitatea materiei 
prime și a sculelor se va îmbunătăți, 
dacă nu se .vor înlătura neajunsuri
le proprii uzinei, revirimentul atît 
de necesar nu se va produce, iar 
activitatea a zeci și zeci de benefi
ciari — din cele mai diverse ramuri 
productive — va fi serios afectată

Revirimentul de care vorbeam este 
pe deplin posibil. Și aceasta o dove
desc rezultatele obținute în acest ah 
de cealaltă mare întreprindere pro
ducătoare de țevi din țară — uzina

din Roman. Cum am arătat mai îna
inte, și aici planul pe zece luni ale 
anului a fost depășit. Dar — și în a- 
ceasta constă deosebirea fundamen
tală dintre cele două uzine 
treprinderea romașcană 
și depășirea planului de producție 
s-au făcut în strînsă 
danță cu prevederile 
tăți, sortimente și di:—.
din contractele de livrare. Din 976' 
contracte, în valoare de aproape un 
miliard lei, la sfîrșitul lunii octom
brie, numai 6 — afeotînd o producție 
de circa 2 milioane lei —'erau restan
te. Cauza 1 Neasigurarea unor semi
fabricate de către... uzina „Repu
blica". Cum s-a putut obține această 
cadență aproape optimă de livrare 
— potrivit sarcinilor contractuale ?

— la în- 
realizarea

concor- 
canti- 

dimensiuni —

★

în zilele de sîmbătă și duminică, 
în municipiul Rîmnicu-Vîlcea 
avut loc manifestări organizate 
Comitetul de cultură și artă al 
dețului Vîlcea, în colaborare 
Uniunea scriitorilor și Comisia
țională română pentru UNESCO, cu 
prilejul împlinirii a 175 de ani de 
la nașterea cărturarului român An
ton Pann.

Pe scena Casei de cultură din lo
calitate, un colectiv al Teatrului 
„Constantin Nottara" din București 
a prezentat sîmbătă un spectacol 
festiv cu fragmente din piesa „An
ton Pann" de Lucian Blaga.

Duminică dimineața, la statuia lui 
Pann au fost depuse coroane și jer
be de flori de către reprezentanții 
unor întreprinderi, instituții și școli. 
Numeroși localnici au vizitat lo
cuința cărturarului, transformată în 
casă memorială.

în sala de festivități, a Consiliului 
popular județean a avut loc în a- 
ceeași zi un simpozion consacrat vie
ții și operei lui Anton Pann.

(Agerpres)

Corul căminului cultural din loca
litatea Doba, județul Satu-Mare, a 
sărbătorit duminică 50 de ani de ac
tivitate artistică. Păstrător âl unor 
valoroase tradiții artistice, corul săr
bătorit a adus o însemnată contri
buție la culturalizarea maselor de ță
rani de pe meleagurile Sătmarului 
și Oașului.

Despre importanța acestui eveni
ment au vorbit reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat și 
ai vieții culturale. Tovarășul Iosif 
Uglar, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Satu-Mare, a felicitat 
formația culturală sărbătorită, urîn- 
du-i noi succese în viitor.

în încheiere a fost adoptată o te
legramă adresată COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune, printre altele : „Astăzi, cînd 
sărbătorim 50 de ani de existență a 
formației noastre corale, ne angajăm 
să muncim în viitor cu și mai multă 
pasiune pentru valorificarea minuna
tului nostru folclor muzical, pentru 
continua înflorire a patriei noastre 
dragi, România socialistă".

(Agerpres)

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul 

excepțional din 9 noiembrie 1969 
FAZA I :

Extragerea I : 22 27 32 43 34 45 31.
Extragerea a Il-a : 11 20 5 27 10

35 37.
Extragerea a IlI-a : 42 35 36 10 17

26 11.
FAZA a Il-a

Extragerea a IV-a : 17 28 34 10 32
4 9.

Extragerea a V-a : 42 2 28 1 12
20 . 37.

Fond de premii : 1 222 267 lei.

EXPOZIȚIA ROMÂNIA 1969 
Sl-A’închis PORȚILE

(Urmare din pag. I)
și altora li se adaugă înaltele apre
cieri rostite, în ziua inaugurării ex
poziției, de către conducătorii unor 
delegații ale partidelor frățești la 
Congresul al X-lea al P.C.R., tova
rășii K. F. Katușev, secretar al C. C. 
al P.C.U.S., Mialko Todorovici, mem
bru al Biroului Executiv al Prezidiu
lui Uniunii Comuniștilor din Iugo- 

■ slavia, Giancarlo Pajetta, membru al
Biroului Politic, al Direcțiunii Co
mitetului Central al P. C. Italian. Cu
vinte de stimă și de prețuire, recu- 
r șteri ale succeselor obținute de 
poporul român în anii construcției 
socialiste, .așa cum ele sînt oglin
dite pe platou] de lîngă Casa Scîn- 
teii.

în numai cele trei luni care au tre
cut de la inaugurare, expoziția a pri
mit noi și noi exponate... neexpuse. 
Sînt realizările obținute în acest răs
timp de marile șantiere ale patriei,

care secția în care lucrați a avut 
o contribuție decisivă ?

— Organizarea — ne-a răspuns 
șeful secției.

— Nu producție în voia „mersului 
de la sine", ci în funcție de o rațio
nală programare — a adăugat ingi
nerul tehnolog.

— Răspunderea fiecărui om, din 
olipa lansării comenzii și pină la ex
pedierea producției — a precizat 
maistrul Andrieș. Și, notați, fiecărui 
schimb de lucru i se repartizează co
menzi în mod echitabil — și din cele 
avantajoase, și din cele cu o producti
vitate mai mică. Aceasta asigură rit
micitatea producției și, în consecință, 
a livrărilor.

Nu trebuie să se înțeleagă că la 
uzina din Roman nu ar fi greutăți,

îndeplinirea riguroasă

a pianului

— Pentru activitatea uzinei noas
tre, problema respectării contractelor 
este o problemă-cheie — ne-a răs
puns tov. ing. Vasile Sav, directorul 
general al întreprinderii. îndeplini
rii acestei sarcini i-am consacrat de
pășirea cu 84 la sută — în unități de 
lungime — și cu 14 la sută — în to
naj — a parametrilor proiectați la 
laminorul de 16 țoii, creșterea indice
lui de exploatare extensivă și inten
sivă a utilajelor, precum și asimilarea 
unor noi produse — în special pen
tru export. Onorarea obligațiilor a- 
sumate este cuvîntul de ordine al co
lectivului uzinei

Cît de bine reflectau aceste cuvinte 
realitatea ne-am putut convinge pu
țin mai tîrziu, cînd. în uriașa hală 
a laminorului de 16 țoii, am discutat 
cu ing. Ion Pența și Gheorghe 
Dominte Popa, șeful secției și, res
pectiv, tehnologul secției, și cu mais
trul Neculai Andrieș. Care credeți 
că. este . „secretul" rezultatelor bune 
obținute de uzina dv., rezultate la

că toate merg șnur. Și aici problema 
aprovizionării cu țagle e o problemă 
— în unele zile, datorită subțiorii 
stocului de materii prime, se lami
nează, cum se spune, de pe vagonul 
de oale ferată Și aici au fost luni 
în care programarea producției s-a 
făcut avîndu-se în vedere țaglele de 
oțel care de-abia trebuiau să vină 
Și aici — nu numai la uzina „Repu
blica" — comenzile beneficiarilor 
sînt însoțite de multe pagini de spe
cificații, în care sînt cuprinse calibre 
de țevi și cantități chiar și de numai 
o tonă, deși, zilnic, se laminează de 
peste o mie de ori mai mult. în fine, 
și aici rebuturile se mențin la un ni
vel destul de ridicat. Toate aceste 
neajunsuri reprezintă tot aiîtea pro
bleme a căror urgentă soluționare se 
află pe agenda comitetului de direc
ție și a comitetului de partid dim 
uzină

— Pentru lichidarea deficiențelor 
din activitatea întreprinderii și, în

9
către oamenii muncii însuflețiți 

istoricele hotărîri ale Congresului
de 
de 
partidului. La Porțile de Fier, pe 
platforma chimică de lingă Pitești, 
la Combinatul siderurgic Galați, în 
uzinele Clujului, Brașovului, Craio- 
vei, în alte părți ale țării au intrat 
în funcțiune noi obiective, noi ca
pacități de producție, alte produse 
au intrat în șuvoiul celorlalte. Vii
toarea Expoziție a realizărilor eco
nomiei naționale le va înfățișa, pe ele 
și nenumărate altele pe care le va 
crea pînă atunci munca avîntată a 
poporului român.

Acum, în ziua cînd expoziția RO
MANIA 1969, străbătută de două mi
lioane de oameni, își închide por
țile, caut cuvintele cele mai po
trivite pentru a sintetiza impresiile 
tuturor. Iată-le : sînt cele rostite de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ziua 
inaugurării : „EXPOZIȚIA ARATĂ 
TUTUROR CA DOUĂZECI SI CINCI 
DE ANI ÎN ROMANIA S-A MUN
CIT !“

general, pentru bunul mers al apro
vizionării, fabricației și desfacerii 
mărfii, noi pornim de la adevărul că 
producția trece prin munca de partid 
— ne-a spus tov. Gheorghe Apostoaie, 
secretarul comitetului de partid de la 
Uzina de țevi din Roman Luna tre
cută, în două din secțiile de bază ale 
întreprinderii — laminor și filetaj — 
a apărut pericolul nerealizării pla
nului de producție. O situație de ne- 
admis. în fața comitetului de direc
ție, comitetul de partid al uzinei a 
pus fără echivoc chestiunea : pre
vederile planului și contractele tre
buie întocmai respectate, cu orice 
eforturi. Ca urmare, s-a mers în sec
ții, s-a arătat oamenilor situația 
exactă a producției, repercusiunile 
negative ce pot apărea. Muncitorii, 
inginerii, tehnicienii, întregul colectiv 
au înțeles ce li se cere, au pus umă
rul și, la 30 octombrie, realizările aurul și, la 30 octombrie, realizările 
întrecut prevederile.

Producția trece prin munca 
partid 1 O axiomă care la uzina 
țevi „Republica" din Capitală

da 
de

... . nu
are, încă, rezonanța necesară, cerută 
de activitatea economică. Nu ne în
doim că, și la această uzină, stadiul 
realizării producției este urmărit cu 
aceeași atenție ca și la întreprin
derea din Roman. Dar ce folos dacă 
această urmărire are un caracter 
constatativ, dacă planurile de măsuri 
se succed matematic, dar rămîn, cu 
aceeași ’__ ___ ; ț
Ce folos dacă pentru deficiențele 
existente —■’ r---L -‘~
punzător, ___ __ „............... .. ...
simple păreri de rău. Nu e vorba de 
adoptarea unei linii dure de condu
cere și organizare a producției, ei, 
pur și simplu, de aplicarea tuturor 
măsurilor menite să redreseze activi
tatea economică și, implicit, finan
ciară a acestei uzine, pînă. nu de 
mult fruntașă în ramura metalurgiei, 
în acest efort, aportul centralei in
dustriale și al Ministerului In
dustriei Metalurgice poate fi de
cisiv. Redresarea situației în ceea ce 
privește onorarea obligațiilor con
tractuale este cu atît mai imperios 
necesară, eu cît beneficiarii de țevi 
sînt mari întreprinderi și obiective 
de investiții din ramurile construcții
lor de mașini, construcțiilor, chimiei, 
extracției și prelucrării petrolului, 
ca și exportul. Iar producția este 
destinată tocmai satisfacerii necesi
tăților acestor mari beneficiari, șl 
nicidecum depozitelor I

stăruință, doar planuri ?
nimeni nu este făcut răs- 
toțul mărginindu-se la
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Londra împotri- 
râzboiului din 

Vietnam

NEW YORK 9 (Agerpres). — Râs- 
punzînd întrebărilor unui ziarist, se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a declarat că convorbirile între re
prezentanții celor patru membri per
manent! ai Consiliului de Securitate 
asupra situației din Orientul Apro
piat, ar putea fi reluate la sfîrșitul 
săptămînii acesteia.

După cum se știe, reprezentanții 
permanenți la O.N.U. ai U;R.S.S., 

.S.U.A., Marii Britanii și Franței s-au

n
s

'■

încheierea vizitei 
președintelui Tito 

in Algeria
sXA- = în preajma „Marșului

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Cunoscutul om de știință american, 
dr. Benjamin Spock, membru al Co
mitetului de organizare a demonstra
țiilor prevăzute să aibă loc la Wa
shington, în cadrul „Marșului împo
triva morții11, programat pentru zi
lele de 13—15 noiembrie, a declarat 
la o conferință de presă că „guvernul 
încearcă să intimideze persoanele 
care intenționează să participe la de
monstrațiile de protest împotriva 
războiului din Vietnam, sub pretex
tul că vor avea loc incidente și acte 
de violență11. Spock și alți membri ai 
Comitetului au repetat asigurările 
date de organizatori că demonstra
țiile vor decurge în mod pașnic.

Totodată, cunoscutul cotidian „The 
New York Times11 a publicat în edi
ția de duminică un apel semnat de 
1 365 de militari americani, aflați în 
serviciul activ, prin care populația 
țării este chemată să se alăture de
monstrațiilor de protest împotriva 
războiului din Vietnam, programate 
să aibă loc în zilele de 13—15 noiem
brie. „Sîntem militari în serviciul 
activ. Ne opunem intervenției ame
ricane în războiul din Vietnam. Ne 
împotrivim nimicirii fără sens de 
vieți omenești. Vorbim, fiind con
vinși că concepțiile noastre sînt îm
părtășite . de mulți dintre camarazii 
noștri11, declară semnatarii apelului.

Reuniunea de la Lame
Comunicatul final nu face referiră 

la problema nigeriana
LOME 9 (Agerpres). — i In capi

tala togoleză, Lome — s-au încheiat 
convorbirile la care au participat 
șeful statului federal nigerian, Ya- 
kubu Gowon, șeful statului ghanez, 
generalul Akwasi Afrifa, și președin
tele statului Togo, Etienne Eyadema. 
La încheierea acestei reuniuni tri
partite a fost dat publicității un co- - 
municat în _ care se menționează că 
cei trei șefi de stat „au examinat 
probleme internaționale în general, 
și în special cele privind Africa11. De 
asemenea, documentul relevă atenția 
deosebită care a fost acordată în 
timpul convorbirilor relațiilor eco
nomice dintre cele 3 state, subli- 
niindu-se necesitatea unei mai strîn- 
se cooperări în diverse domenii.

Deși în comunicat nu a fost men
ționată problema nigeriana, agenția 
Reuter, citind surse bine informate 
de la Lome, caracterizează această 
reuniune din capitala togoleză drept 
o nouă acțiune diplomatică inițiată 
în vederea studierii posibilităților de 
reglementare a îndelungatei crize 
nigeriene. In sprijinul acestei apre
cieri poate fi citată declarația ge
neralului Yakubu Gowon, care a sub
liniat cu prilejul sosirii sale în capi
tala Togo că guvernul federal nige
rian este dispus să înceapă 
cieri cu autoritățile biafreze

.condiții prealabile. Pe de altă parte, 
■șeful statului gazdă a reuniunii și-a 
’oferit bunele oficii pentru,-d acțiune 
de mediere în vederea reluării con
vorbirilor de pace între guvernul fe
deral nigerian și oficialitățile bia- 
freze.

II

ALGER 9. — Corespondentul
Agerpres, C. Benga, transmite : Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, și-a 
încheiat duminică vizita sa oficială 
de cinci zile, efectuată în Algeria, la 
invitația președintelui Houari 
Boumediene.

înainte de a părăsi Algerul, preșe
dintele Tito a făcut reprezentanților 
presei o declarație, subliniind că în 
cursul vizitei au avut loc importante 
și aprofundate convorbiri asupra pro
blemelor internaționale actuale, prin
tre care prelungirea războiului din 
Vietnam, criza din Orientul Apro
piat, situația din bazinul meditera
nean, stagnarea procesului de deco
lonizare, accentuarea decalajului 
dintre țările dezvoltate din punct do 
vedere industrial și cele în curs de 
dezvoltare etc.

Am reafirmat în cursul convorbi
rilor — a declarat președintele 
Tito — atașamentul celor două țări 
ale noastre față de politica de nea
liniere și am convenit asupra nece
sității de a întreprinde noi acțiuni și 
inițiative concrete în vederea des
tinderii încordării internaționale și a 
soluționării problemelor rămase în 
suspensie.. în această ordine de idei, 
președintele Tito a subliniat că cele 
două părți au ajuns la concluzia că 
se impun noi acțiuni de natură să 
ducă la convocarea unei conferințe 
internaționale, a țărilor lumii a treia, 
și aceasta cît mai repede posibil. Re- 
ferindu-se la problemele ce preocupă 
statele, riverane din bazinul Mării 
Mediterane, în contextul actual al 
evoluției evenimentelor din această 

1 regiune a lumii, Iosip Broz Tito nu 
a exclus posibilitatea convocării unei 
conferințe a țărilor mediteranene.

în aceeași zi, președintele Tito s-a 
reîntors la Belgrad.

întrunit sâptămînal, în perioada 3 a- 
prilie—T iulie a. c., pentru a examina 
posibilitățile de soluționare a crizei 
din Orientul Apropiat. La 1 iulie a- 
ceste întîlniri ău fost însă suspendate 
fără a se stabili data reluării lor 
pentru a permite desfășurarea la 
Washington a unor convorbiri bila
terale sovieto-americane asupra aces
tei probleme.

Pe de altă parte,. subsecretarul de 
stat parlamentar la Ministerul de 
Externe britanic, Evan Luard, a avut 
o întrevedere cu secretarul general 
al O.N.U., U Thant, în cursul căreia 
a fost discutată situația din Orientul 
Apropiat. Potrivit unui purtător de 
cuvînt al Misiunii Permanente a 
Marii Britanii la O.N.D., Luard, care 
răspunde în cadrul Ministerului de 
Externe de la Londra de problemele 
referitoare la situația din Orientul 
Apropiat,, s-a deplasat la New York 
pentru a lua legătură cu toate părțile 
interesate în această chestiune.

în același timp, în capitala R.A.U. 
au continuat duminică lucrările Con
siliului Apărării al Ligii Arabe, la 
care participă miniștrii apărării, ai 
afacerilor externe și șefii de state 
majore ai țărilor membre, ale Ligii 
arabe, cu excepția Tunisiei. Partici- 
panții la sesiune au examinat pro-' 
bleme referitoare la evoluția situației 
din Orientul Apropiat. Reuniunea își 
desfășoară activitatea cu ușile închi
se. La dezbateri participă și o dele
gație a Organizației pentru elibera
rea Palestinei.

DAMASC 9 (Agerpres). — Preșe
dintele Organizației pentru elibera
rea Palestinei, Yasser Arafat, a so
sit duminică în capitala Siriei. 
Cercurile politice din Damasc înca
drează vizita sa în contextul dife
rendului siriano-libanez declanșat în 
urma conflictului dintre autorită
țile din Beirut și forțele de comando 
ale Organizației pentru eliberarea 
Palestinei.

nego-
fără

respinge încercările 
de amînare a evacuării 
bazelor militare străine

TRIPOLI 9 (Agerpres). — Marea 
Britanie trebuie să părăsească baza 
militară aeriană de la El Adem, deoa
rece „prezența acestei baze a deve
nit intolerabilă", a declarat președin
tele Consiliului Comandamentului Re
voluției al Libiei, colonelul Moamei 
El Gedafi, într-o cuvîntare rostită Ia 
Tobruk. Era ocupației militare străine 
a teritoriului libian și a bazelor mi
litare impuse Libiei a luat sfîrșit. Pu
terile colonialiste, a spus Gedafi, tre
buie să înțeleagă că prezența lor în

Libia a devenit imposibilă și să dea 
curs cererii de evacuare a instala
țiilor militare de pe teritoriul țării. 
Subliniind dorința noilor autorități li
biene de a reglementa prin mijloace 
pașnice toate problemele legate de 
prezența și evacuarea bazelor milita
re străine în Libia, Moamer El Ge- 
dafi a arătat că poporul libian res
pinge orice altă alternativă în privința 
statutului bazelor, precum și încer
cările de amînare a evacuării aces
tora.

Reuniunea anuală a Uniu
nii Internaționale a indus
triei de gaze, la lucrările căreia 
au participat 15 țări, printre care și 
România, a avut loc la Caraci. Țara 
noastră a fost reprezentată de ing. 
Geangala Iancu, director general ad
junct în Ministerul petrolului.

Prima reuniune a noului 
guvern tunisian 3 avut 100 
sîmbătă la Tunis. Cu acest prilej, a 
fost analizată situația creată de re
centele inundații, precum 
de probleme legate de 
economică a țării.

și o serie 
dezvoltarea

(kgam-

Ministerul de Interne al 
POEiagalteâ a 01d°nat grupărilor 
politice din opoziție să-și închidă se
diile și să înceteze orice activitate. 
După cum se știe, pentru prima pară 
în ultimele 4 decenii, acestor grupări 
li s-a permis să participe la alegerile 
generale portugheze desfășurate în 
ziua de 26 octombrie.

Numărătoarea inversă • 
operațiunii de lansare a navei spa
țiale „Apollo-12“ a fost reluată dumi
nică dimineața la Cape Kennedy, după 
o 
a 
Și

întrerupere de 31 de ore — pentru 
permite tehnicienilor un mic repaus 
o verificare de rutină a instalațiilor.

Sub auspiciile 
zațisi interguvernamentale 
consultative pentru naviga
ție Hianfeă, la Bruxelles se va 
desfășura, în perioada 10—28 noiem
brie, o Conferință internațională asu
pra daunelor ’ produse prin poluarea 
apelor mărilor și oceanelor. Conferin
ța va studia, de asemenea, o serie de 
dispozițiuni juridice menite să com
pleteze legislația elaborată în 1967, 
după naufragierea tancului petrolier 
„Toorey Canyon".

Președintele Băncii Mon
diale, Robert McNamara, care se 
află într-o vizită oficială la Teheran, 
a avut o întrevedere cu șahinșahul 
Iranului, Reza Pahlavi, în legătură cu 
acordarea unui împrumut Iranului de 
către Banca Mondială. Acest împru
mut va fi folosit la finanțarea unor 
proiecte iraniene în domeniile indus
trial, agrar și al căilor de comuni
cație.

Organizația Internaționa
lă a Catetei (LC.O.) a anunțat o 
creștere a cotelor de export pentru a- 
nul viitor (1 octombrie 1969—30 sep
tembrie 1970) cu 1 765 000 saci, can
titatea exporturilor va ajunge astfel la 
47 765 000 saci. Directorul executiv al 
organizației, Alexandre Fontana Bel- 
trao, a precizat că această măsură va 
fi aplicată în mod selectiv.

Convorbiri Scheel-Schu- 
IHaSîn. spre capitala bel
giană, unde, va lua parte la reuniunea 
miniștrilor afacerilor externe din sta
tele membre ale C.E.E., șeful diplo
mației vest-germane a făcut o escală 
la Paris. Cu acest prilej, Walter 
Scheel a avut o întrevedere cu omo
logul său francez, Maurice Schumann, 
în cursul căreia au fost abordate re
lațiile dintre cele două țări, proble
me privind Piața Comună și diferite 
aspecte ale situației internaționale.

Puternicele in&n&Șii dia 
SUîM Hâgeneî au provocat daune 
materiale considerabile. Aproximativ 
35 000 de persoane au rămas fără a- 
dăpost.

folcloric „Doina 
din Pitești, efec- 

turneu in Elveția, 
in mai

Ansamblul 
Argeșului", 
tuează un 
prezentind spectacole
multe orașe ale „țării cantoa
nelor". Presa elvețiană consacră 
articole elogioase spectacolelor 
susținute de artiștii români, re- 
marcind virtuozitatea lor, „mal
ta ținută interpretativă și va
rietatea programului ce au en
tuziasmat literalmente pe spec
tatori".

„Institutul național de 
șSiirije social®" din S.U.fl. 
a acordat anul acesta medalia de aur, 
pentru servicii excepționale aduse 
umanității, astronautului american 
Frank Borman, comandantul navei 
spațiale „Apollo-8“, primul vehicul 
cosmic care a efectuat un zbor cir
cumlunar cu oameni la bord. Aceeași 
distincție a fost acordată fostului pre
mier al Canadei, Lester Pearson, re
verendului Theodore Hesburgh, pre
ședintele Universității „Notre 
și președintele 
drepturi civile 
economistei și 
Barbara Ward.
va avea loc la 20 noiembrii 
unei 
York.

Comitetului 
din S.U.A., 
scriitoarei 
Decernarea

Dame"
pentru

declarat, la 
cunoscutul 

sud-african 
Barnard, 

împotriva

a- 
ța-
să

ceremonii organizat

r
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CAIRO 9 (Agerpres). — Fostul pre
mier libanez, Rashid Karame, însăr
cinat de președintele Charles Helou 
cu formarea noului guvern, a decla
rat. într-un interviu acordat unui co
respondent la Beirut al postului de 
radio Cairo, că speră ca în cadrul 
consultărilor cu reprezentanții dife
ritelor grupări parlamentare să for
meze un guvern în care să fie repre
zentate toate tendințele. Karame și-a 
exprimat satisfacția în legătură ou 
acordul de la Cairo încheiat cu for- ' 

,țele de comando palestinene aflate 
pe teritoriul Libanului. El s-a pro
nunțat, totodată, în favoarea propu
nerii președintelui R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, de convocare a unei 
Conferințe arabe la nivel înalt.

Un protocol care regle
mentează schimburile de 
măriuri dintre Norvegia și 
Polonia Pe anu’ 19^0 a fost sem
nat la Oslo. în cursul convorbirilor în 
vederea încheierii protocolului, părțile 
au evidențiat dezvoltarea reciproc a- 
vantajoasă a schimburilor de mărfuri 
norvegiano-polone în 1969 și s-au 
declarat gata să extindă și să îmbo
gățească lista produselor industriale de 
schimb. Agenția PAP adaugă că s-a 
subliniat, de asemenea, că ampla li
beralizare a comerțului va crea premi
se favorabile pentru dezvoltarea în vii
tor a livrărilor reciproce.

CAPETOWN 9 (A-
gerpres). — „Cum poți 
să justifici niște legi 
care condamnă traiul 
in comun intre un alb 
și o femeie de culoa
re, deși ei sînt căsă
toriți de peste 30 de 
ani ?“, a 
Capetown, 
chirurg 
Christian 
protestind 
politicii de apartheid a 
oficialităților de la 
Pretoria. Renumitul 
chirurg- se referea la
tin caz Concret ' cînd 
doi cetățeni sud-afri- 
cani, el alb, ea apar-

ținînd comunității 
siatice din această 
ră, au fost siliți 
plece din R.S.A. pen
tru că erau pasibili de 
pedeapsă in virtutea 
legilor ’ care condamnă 

' orice' fel de relații in
tre persoane aparți
nînd unor rase dife
rite.

Amintind turneele e- 
factuate in diferite țări 
după celebrele sale o- 
perații de transplanta
re a inimii, Barnard a 
menționat, ci.de. fieșa-f. 
re data avea de iiltim- 
pinat dezaprobarea

gazdelor fați- 
ca rasistă c 
lui R.S.A., d< 
ventă a impo; 
acesteia in , 
declarație a 
lui sud-afru-i 
nuă luările 
anterioare, in 
cărora el s-‘ 
făt împotrivi 
dului (a cerut 
dă, salarii e 
tril medicii 
cei de culoare), 
ciindu-l. ca 
chiar dăynăt 
Hor interese 
publicii Sud

Pregătirea de cadre cu studii medii și superioare constituie o preocupare 
constantă a guvernului Republicii Congo (Brazzaville). Investiții însemnate 
sînt alocate pentru construirea de școli. în fotografie : elevi congolezi într-o 

nouă sală de clasă

„Europa verde11 a murit... 
în această tonalitate dra
matică se exprima recent 
revista „Le Nouvel Obser- 
vateur11 referindu-se la 
„deteriorările ireparabile11 
cauzate „construcției co
munitare11 de criza Pieței 
comune agricole, accentua
tă, în ultimele luni, de im
plicațiile schimbărilor 
paritate 
francez și, 
vest-germane. 
gricolă a „celor 
flă sub semnul 
dificultăți, care 
ricol existența 
ma concepută inițial, 
colta din toamna aceasta 
a „Europei verzi11 — remar
ca plastic un comentator — 
este o recoltă a incertitu
dinilor.

Tratatul de la Roma din 
1957 — certificatul de naș
tere a Pieței comune — 
preconiza fuziunea progre
sivă a celor șase piețe, iar 
edificarea „Europei verzi11 
urma să concretizeze acest 
proces pe tărîmul politici
lor agricole. Astfel, acor
durile din 1962 au stabilit 
pentru principalele produ
se agricole prețuri comune, 
al căror nivel depășește 
însă de aproape două ori 
cursul mediu mondial. Ca 
urmare, în agricultura „ce
lor șase11 se practică siste
mul subvențiilor dintr-un 
fond comun — realizat, de 
fapt, din plățile efectuate 
de masele largi de contri
buabili din statele membre 
ale Pieței comune — pentru 
finanțarea exporturilor ță
rilor care au excedente a- 
grare. Această formulă, 
precum și caracterul în
chis, discriminatoriu față 
de țările’terțe, au dus la 
creșterea artificială a pro
ducției agricole în unele 
țări comunitare, la acumu
larea unor stocuri de pro
duse ce își găsesc greu 
cumpărători. „Europa ver
de11 este frămîntată de di-

de 
aduse francului 

recent, mărcii 
Politica a- 
șase“ se a- 
unor grave 
pun în pe- 
sa, în for- 

’ ' Re-

ficultăți serioase în desfa
cerea unor produse, 
care ascute și mai 
problemele concurenței.

Pe de altă parte, prețuri
le agrare fiind exprimate 
în „unități de cont", adi
că într-o monedă teoretică 
stabilă, egală ca valoare cu 
dolarul american, este evi
dent că, atunci cînd parita
tea unei monede a „celor 
șase" se modifică, comerțul 
agricol intercomunitar este

■^E3

'.y?n.*A:

puternic afectat, datorită 
perturbațiilor produse in 
raporturile de schimb între 
parteneri. După devaloriza
rea francului francez din 
luna august, calcularea pre
țurilor agricole, ,avînd la 
bază „dolarul verde11, nu a 
mai fost posibilă. De aceea, 
Consiliul ministerial a ho- 
tărit atunci o izolare tem
porară a pieței agrare fran
ceze de C.E.E. La puțină 
vreme după măsura adopta
tă la Paris, revalorizarea 
monedei vest-germane — 
efectuată în scopul de a a- 
tenua instabilitatea siste
mului monetar interocci- 
dental — a sporit și ea di
ficultățile Pieței comune a- 
gricole. „14 miniștri, ai Pie
ței comune s-au reunit la 
căpăt'iul „Europei verzi11, 
a cărei soartă este în peri
col11 — transmiteau recent 
din Luxemburg corespon
denții agențiilor de presă

occidentale. „Pentru toți, o 
singură problemă : cum să 
fie menținute prețurile a- 
gricole comune — condiția 
de supraviețuire a „Europei 
verzi11 — ținînd seama că 
prețurile (vest)-germane, 
în urma revalorizării, sînt 
astăzi superioare cu 8,5 la 
sută nivelului comunitar și 
fără a penaliza țăranul 
(vest)-german ? • („La Tri
bune de Geneve11). In
tr-adevăr. dacă înaintea re-

te mare : 450 de milioane
.dolari, după estimațiile ex- 
;perților. Aceasta este suma 
„compensațiilor11 cuvenite 
țăranilor din R.F.G. pentru 
menținerea veniturilor lor. 
După cum se știe, la reuni
unea de la Luxemburg nu 
is-a putut ajunge la un a- 
cord definitiv cu. privire la 
măsurile ce ar trebui adop
tate pentru salvarea Pieței 
comune agricole. Deocam
dată. Comisia C.E.E. a a-

WUDINILE
VERZI"

valorizării, fermierii din 
Germania occidentală obți
neau patru mărci pentru o 
cantitate ele grîu evaluată 
la un dolar, în prezent ob
țin doar 3,66 mărci pentru 
aceeași cantitate. în con
secință, fermierii au pro
testat împotriva diminuării 
veniturilor

Guvernul 
instituit o 
sută asupra 
gricole, recurgînd 
tă și la sistemul subvenții
lor acordate din Fondul a- 
gricol al Pieței comune 
pentru produsele agricole 
exportate, a căror competi
tivitate ă scăzut în urma re
valorizării. Această situație 
marchează de fapt reveni
rea la sistemul taxelor va
male. ceea ce intră în con
tradicție cu înseși canoane
le comunitare. „Prețul11 res
pectării regulilor agricole 
comunitare este însă foar-

lor.
de la Bonn a 

taxă de 5,5 la 
importurilor a- 

lotoda-

doptat modalitățile unui 
sistem provizoriu de taxe 
vamale ce vor fi aplicate 
importurilor agricole vest- 
germane. Practic deci, la 
fel ca în cazul Franței, ne
voită să acționeze, bineîn
țeles prin măsuri în sens 
invers, în urma devaloriză
rii francului, R.F.G. rămî- 
ne izolată de piața comună 
agricolă. „Măsurile adopta
te — scrie ziarul „La Na
tion11 — sînt. destul de de
parte de un „ideal comu
nitar11... și nu prea salvea
ză decît niște principii11. 
„Ținînd cont de faptul că 
devalorizarea francului și 
revalorizarea mărcii au 
creat un decalaj de 18 la 
sută între prețurile agrico
le franceze și cele (vest)- 
germane, ne găsim. în linii 
mari, în situația anului 
1962, cînd „cei șase11 au în
ceput să vorbească despre' 
prețurile agricole11 — con

chide cotidianul economic 
„Les Echos11.

Așadar, după aproape un 
deceniu de la punerea pe 
șantier a „Europei verzi11, 
constructorii vor trebui să 
reînceapă de la zero. Refe- 
rindu-se la greutățile ac
tuale din sectorul agrar al 
Pieței comune, ministrul.de. 
externe al R.F.G., Walter 
Scheel, și-a exprimat zilele 
trecute în Bundestag păre
rea că C.E.E. ar putea să 
intre într-o criză care să 
ducă chiar la dizolvarea sa. 
„Dacă noi nu vom reuși, a 
declarat el, să dăm un nou 
impuls politic C.E.E., vom 
avea de făcut; față unor 
timpuri foarte grele11. Toc
mai pentru a se încer
ca o ameliorare a cli
matului puțin favorabil 
care domnește în relațiile 
dintre partenerii comuni
tari, reuniunea la nivel 
înalt a țărilor membre ale 
C.E.E., ce urma să se des
fășoare Ia Haga, între 17—18 
noiembrie, a fost amînată,. 
după cum să știe, pentru 
1—2 decembrie. „Este ne
cesar să se abordeze discu
ția cu dosare puse la punct 
și un minimum de înțele
gere reciprocă11 — explica 
sîmbătă ziarul „L'Aurore". 
De aceea, în „răgazul11 ce
lor trei săptărnîni, la car
tierul general, al Pieței co
mune din Bruxelles sînt 
programate numeroase în
trevederi bilaterale între 
reprezentanții- diplomatici 
ai „celor șase11 In acest 
context, sub presiunea sca-" 
denței de 31 decembrie 1969, 
care în 
craților" 
urmează 
trarea în 
edificării 
blu al Pieței comune vest- 
europene. reuniunea la ni
vel 
pătă 
cate

msșrare grevistă

concepția „euro- 
de la Bruxelles 

să marcheze in- 
faza definitivă a 

întregului ansam-

înalt de la rîaga ca- 
semnificații amplifi-

Viorel POPESCU

OTTAWA 9 (Agerpres). — Nu
meroase ramuri ale economiei ca
nadiene sînt în dificultate, ca ur
mare a mișcărilor greviste din 
această țară. De peste patru luni, 
18 000 de muncitori de la uzinele 
din orașele Sudbury și Port Col- 
borne (provincia Ontario) aparți- 
nînd firmei „International Nikel 
Company" și-au întrerupt activi
tatea revendicînd îmbunătățirea 
condițiiloi- de muncă. De două luni 
și jumătate se află în grevă lucră
torii de la firma „Felcambridge 
Nikel Mines Company". în șase 
mari porturi de pe coasta provin
ciei Columbia Britanică, docherii 
și-au întrerupt activitatea, imobi- 
lizînd numeroase nave.

După îndelungate tratative în
tre sindicate și patronat, în urma 
încheierii unui nou contract colec
tiv de muncă, și-au reluat lucrul 
14 000 de lucrători de la uzinele 
metalurgice aparținînd companiei 
„Steel Company of Canada" și 
6 700 de muncitori oțelari de la 
compania „Steel Corporation".

într-o „Carte Albă . guvernul 
canadian propune Camerei Comu
nelor instituirea pentru prima oară 
în istoria țării, a unor impozite a- 
supra profiturilor provenite din 
capitaluri. Expunînd în Camera 
Comunelor acest document, mi
nistrul finanțelor, Edgar Benson, a 
subliniat că instituirea taxelor 
menționate este absolut necesară 
pentru sporirea veniturilor guver
nului, confruntat. în prezent de 
numeroase probleme economice 
dintre care cea mai urgentă este 
inflația.

„Frontul muncii" din llaiia este 
in fierbere. Aproximativ 5 milioane 
de salariați — din metalurgie, con
strucții, industria chimică și far
maceutică, transporturi publice, 
bănci — se află angrenați in luptă 
pentru reînnoirea contractelor na
ționale de muncă, împotriva creș
terii costului vieții, pentru libertăți 
sindicale mai largi in fabrici. Folo
sind diverse forme de acțiune — 
greve pe întreprinderi și pe ramuri 
de producție, greve generale pe 
orașe și provincii, demonstrații de 
stradă și adunări populare — miș
carea revendicativă cuprinde prac
tic intreaga țară.

Declanșate intr-o succesiune pre
stabilită, acțiunile greviste fac ca 
tabloul specific încetării activității 
productive să-l intilnești alternativ, 
la scurte intervale, in nord, la 
lano, Genova sau Torino, la 
nezia, in sud, la Napoli sau 
lermo, in centrul țării, la Roma 
Florența, Pescara etc. întreruperea 
serviciilor de transporturi în co
mun și blocarea traf icului, maga-' 
zinele cu obloanele trase și nefunc- 
ționarea pe timp limitat a poștei și 
telefoanelor, a unor servicii comu
nale și băncilor, nedistribuirea co
respondenței și acumularea pe 
străzi a gunoaielor, baruri și res
taurante închise, pichete de' mun
citori in interiorul și la intrarea in 
întreprinderi, mitinguri și demon
strații de protest, ciocniri cu po
liția — iată citeva secvențe ale 
acestui amplu tablou al mișcării 
de masă împotriva exploatării, pen
tru progres economic și social.

Mișcarea ce se desfășoară în pre
zent in Italia urmărește două obiec
tive principale. în primul rind oa
menii muncii cer ca reînnoirea con
tractelor naționale de muncă să 
aibă la bază sporirea retribuției 
forței de muncă, reducerea progra
mului și ritmului de muncă, per
fecționarea sistemului de calificare 
și promovare etc. Asemenea re
vendicări, cu toate că sini recunos
cute, în general, și de către patro
nat ca fiind „obiect de tratative", 
sînt practic respinse de către Conf- 
industrie (asociația patronilor și in
dustriașilor). Al doilea obiectiv de 
bază cuprinde o sferă de probleme 
de interes general și anume : stă
vilirea creșterii prețurilor, a im
pozitelor și taxelor, lărgirea sis
temului de asistență sanitară 
drepturi sindicale mei Ierni la lecui 
de muncă. Efectul vizibil iw:":at 
al împletirii acestor revendicări este
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sporirea in intensitate a mișcă 
de masă, transformarea lor în c 
țiuni cu pronunțat caracter pop 

Cu toate acestea, la două lur, 
la începerea „toamnei sindic 
patronatul nu cedează și incei 
totodată, să creeze o atmosferi 
intimidare și „stare exception: ' 
în aceste împrejurări guvernul 
pus in cauză in mod direct, cu- 
licitindu-i-se măsuri concrete care 
să vină in intimpinarea cererilor 
oamenilor muncii. Astfel, direcțiu
nea partidului socialist arată in
tr-un comunicat că „a devenit mai 
urgentă ca oricind o inițiativă a 
guvernului menită să deschidă con
sultări cu sindicatele asupra reven
dicărilor lor". Deocamdată tratati
vele dintre sindicate și patronat nu 
au dat decît rezultate parțiale și 
ca urmare grevele continuă. Prima 
victorie au înregistrat-o muncitorii 
din industria de construcții care au 
obținut satisfacerea revendicărilor 
lor privind majorarea salariilor și 
'îmbunătățirea condițiilor de lucru. 
Deși izolată oarecum, ea dînd sa
tisfacție numai muncitorilor con
structori în număr de circa 900 000. 
se apreciază totuși că această vic
torie va avea o influență pozitivă 
asupra acțiunilor greviste la care 
participă salariații din celelalte 
ramuri ale economiei italiene. Ca
lendarul mișcărilor greviste prevede 
pentru perioada imediat următoare 
intrarea in luptă și a unui număr 
de aproape două milioane salariați 
din agricultură, care solicită re
înnoirea „pactului național" de 
muncă tipografi și muncitori de 
la căile ferate. Cele trei mari cen
trale sindicale — C.G.I.L., C.I.S.L 
și U.I.L,. — au stabilit ca la 19 
noiembrie să aibă Ioc o primă 
grevă generală de 24 de ore a mun
citorilor din industrie, agricultură, 
comerț, transporturi, bănci etc. pe 
intreaga țară.

Cerind. in esență, o politică de 
reforme mai avansată, de progres 
social și dezvoltare democratică de 
care să se poată bucura nemijlo
cit masele muncitoare, mișcarea 
sindicală italiană are in vedere nu 
numai apărarea și îmbunătățirea 
situației oamenilor muncii, ci și 
dezvoltarea și consolidarea demo
crației în Italia. într-o declarație 
a Direcțiunii Partidului Comunist 
Italian se subliniază că nentau suc
cesul' dcvHn al revendicărilor oa
meni'or mvneii este im-eri'’:: y.ece- 
sr.ră : (’'’zrr ' area unită'ii de acțiu
ne a laice și catolice, a
t"twor forțe’or de stingă.
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