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pentru convocarea Marii Adunări Naționale
în temeiul articolului 64 punctul 1 din Constituție, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

decretează:
ARTICOL UNIC. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a treia sesiune a 

celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 17 noiembrie 1969, ora 10 dimineața.

Președintele Consiliului de Stat
NICOLAE CEAUȘESCU

Sursa beneficiilor
sporite în fiecare 

unitate industrială
©PRODUCT» CRESCÎNDE Șl DE CALITATE, CU

DESFACERE ASIGURATĂ

® 0 ÎNALTĂ PRODUCTIVITATE A MUNCII

® REDUCEREA CHELTUIELILOR MATERIALE
Dujiă cum se subliniază îi! Directi

vele Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român, întreprinde
rile, centralele industriale și minis
terele economice trebuie să acționeze 
in permanență pentru reducerea chel
tuielilor de producție și eliminarea 
pierderilor, pentru sporirea beneficii
lor, astfel îneît rentabilitatea produc
ției să se situeze consecvent la ni
velul dotării tehnice .și al posibili
tăților pe care le oferă organizarea 
științifică a producției și a muncii. 
Această sarcină majoră pornește de. 
la necesitatea de a mări necontenit 
beneficiile și, în general, acumulările 
bănești ale statului — dîndu-i aces
tuia posibilitatea reală de a înfăptui 
programele de dezvoltare și modei-- „ ....
nizare a economiei naționale, precutu.â -perativu). economic, al reaIizării->umjS ■ 
și acțiunile în domeniul social-c-ul- 'volum tot mai mare de acumulări

Emil HATOS
șecretar general în Ministerul

Finanțelor

indicatorilor da eficiență planificați, 
se are în vedere faptul că obținerea 
unor acumulări bănești în continuă 
creștere are o importanță primordială 
pentru mersul hotărît înainte al so
cietății noastre socialiste.

Analizînd evoluția beneficiilor în 
perioada care a trecut din acest an, 
se poate spune că marea majoritate 
a unităților industriale au înțeles im-

tural. Este limpede, deci, că atunci 
■cînd conducerilor de întreprinderi și 
centralelor industriale, colectivelor 
de fabrici și uzine Ii se cere 
să sporească volumul produc
ției, în măsură tot mal mare pe 
baza creșterii productivității mun- 
eiî, să reducă continuu cheltuielile 
de producție, să accelereze desface
rea mărfurilor, să concentreze, în 
aceste luni de sfîrșit de an, toate 
forțele, priceperea și inițiativa pen
tru a asigura realizarea și depășirea

băneștl. Eforturile desfășurate în a- 
ceastă direcție își găsesc confir
marea în cele circa 1,7 miliarde lei 
beneficii peste plan obținute în 8 luni 
din acest an pe ansamblul industriei, 
în depășirea simțitoare a veniturilor 
bugetului de stat. La aceste rezultate 
pozitive a contribuit, între altele, 
diminuarea ou 5.4 lei față de plan.a 
cheltuielilor Ia fiecare 1 000 lei pro
ducție marfă, pe întreaga industrie 
republicană. Desigur, realizările pu
teau fi mult mai mari dacă se elimi-

LOTRUL
nu mai este singur

Decît să scrii despre 
Lotru sau decit să ci
tești despre Lotru șl 
despre hidrocentrala 
de pe Lotru — mal 
bine si mergi să vezi 
Lotrul. Să mergi șî 
să-l mai vezi o dată.

Este greu de separat 
măreția peisajului 
montan de măreția, de 
temeritatea, de erois
mul oamenilor pă
trunși în această ceta
te complicată a mun
ților — și mai ales este 
foarte greu să exprimi 
măreția operei lor. Și 
cred că tocmai prezen
ța constructorilor aco
lo și opera grandioasă 
pe care o creează ei, 
una dintre operele de 
virf ale industrializă
rii socialiste, luminea
ză cu semnificații și 
implicații omenești 
creștetele munților, a- 
dincimile fără sfirșit, 
curgerea amplă și ne
răbdătoare a riurilor.

Mă întorc de la Lo
tru cu sentimentul că 
vin dintr-o lume de 
inspirați, de temerari
— o lume care umblă 
mai mult prin ceruri 
și prin adîncul pămân
tului și care s-a retras 
acolo, în locurile cele 
mai greu accesibile, ca 
să creeze lumină, for
ță pentru noi ceilalți, 
pentru progresul civi
lizației noastre.

Din Rîmnicu Vilcea, 
Lotrul,~ cu toată acea 
împărăție de culmi, 
păduri, văi și rluri ne- 
sfîrșite — nu se vede. 
Munții te întimpină 
încă din Rîmnicu Vil
cea — dar Lotrul ră- 
mîne o enigmă, o îm
părăție enigmatică, 
undeva mai mult în 
ceruri și doar închi
puirea poate să son
deze acel necunoscut. 
Am privit însă — sau 
am văzut și am -auzit
— într-o noapte, din- 
tr-unul din blocurile 
ea zece etaje din

Rîmnicu Vilcea, Lo
trul. O noapte întrea
gă am privit fulgere 
uriașe și trăsnete fan
tastice în direcția în 
care era Lotrul; 
noaptea toată, acolo, 
două fantastice aripi 
de foc băteau asurzi
tor pe deasupra Lotru
lui.

Șl ce se petrecea a- 
colo, sub acele vilvătăl 
de fulgere imense și 
trăsnete care păreau

reportaj de 
Traian COȘOVE1

să despice pământul — 
nici închipuirea nu 
reușea să pătrundă, 
decit atît : toată acea 
dezlănțuire — ale că
rei margini izbeau în 
blocurile din 
Vilcea — era 
ca împărăție 
lui, încercam 
maginez oamenii de a- 
colo, copiii în leagăne
le lor ; încercam să-mi 
imaginez cum s-ar fi 
văzut această noapte 

din 
de 
la 
se 
la

sau 
pe

Rîmnicu 
fantasti- 
a Lotru- 
să-mi i-

acolo, la Lotru, 
blocurile superbe 
pe Voineșița, de 
înălțimea pe care 
aflau blocurile de 
Castel-Ciunget, 
din blocurile 
platoul înalt de 
noileasa sau din Valea 
Adincă, de la Rudă- 
reasa, sau da la Ba- 
rai-Vidra. Am simțit 
numai — și acest sen
timent m-a însoțit tot 
timpul la Lotru — și 
a rămas ca o convin
gere că era și că este 
un mare privilegiu, un 
noroc sau, dacă vreți, 
un titlu de noblețe să 
poți trăi, să poți să fii 
acolo, la Lotru.

de . 
la Ma-

T

tîrzii 
în 

continuă să existe în

(Continuare în pag. a UI-a)

COOPERATORI DOBROGENI DESPRE RĂSPUNDERILE

CEVACA INTR-0
CARE AU NEVOIE TOȚI CEILALȚIDE

brazi întregi, 
uriași, bolo- 

îi aduceau 
îi aduceau 

el ii încurca

FAMILIE: FIECARE ARE DE FĂCUT

nau neajunsurile din unele unități 
economice sau ramuri industriale.

Este greu de justificat de ce în 
unele întreprinderi nu se acționează 
cu 'destulă energie pentru accelera
rea desfacerii mărfurilor și lichidarea

In pag. a V-a

HOTARlREA CONSI

LIULUI DE MINIȘTRI

PRIVIND ORGANI

ZAREA Șl FUNCTIO

NAREA CURSURILOR

PENTRU CALIFICA

REA Șl PERFECȚIO

NAREA MUNCITORI

LOR Și A PERSONA

LULUI CU PREGĂ

TIRE MEDIE

La invitația președintelui Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, luni după-amiază a sosit 
în Capitală, într-o vizită oficială, 
primul ministru al Republicii Con
go (Brazzaville), comandantul 
Alfred Raoul.

Premierul congolez este însoțit 
de Charles Assemekang, ministrul 
afacerilor externe, Ambroise Nou- 
mazalaye, coordonator al Comisa
riatului general al planului, de alte 
persoane oficiale, consilieri șl ex- 
perți.

în întâmpinarea oaspeților, pe a- 
eroportul Băneasa, se aflau preșe
dintele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor externe, Ni- 
colae Agachl, Bujor Almășan, Cor
nel Burtică, Nicolae Giosan — mi
niștri, Gheorghe Cioară, prim-vi- 
cepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, Alexandru Tuion,

SINT CONDIȚII CA PLANUL ARATURILOR

Deși recoltare! culturilor 
poate fi considerată încheiată, 
unele județe 
cîmp cantități însemnate de produ
se. De exemplu, la data de 9 no
iembrie, în întreprinderile agricole 
de stat mal erau de recoltat 4 SOC 
hectare cu porumb și de cules stru
gurii de pe 565 hectare cu vii. In 
cooperativele agricole suprafețele de 
recoltat sînt mai mari : 23 430 hectare 
porumb, 10 690 hectare sfeclă de za
hăr și 3 500 hectare cu viță de vie. In 
județele Constanța și Ialomița erau 
de recoltat, Ia începutul acestei săp- 
tămini, cite circa 4 000 hectare cu po
rumb, iar în județele Dolj, Teleor
man — între I 700 și 1 800 hectare cti 
sfeclă de zahăr.

Cele mai mari eforturi trebuie de- 
puse în direcția grăbirii arăturile, 
de toamnă lucrări care au fost fă
cute în proporție de numai 61 la sută 
în întreprinderile agricole de stat și 
64 la sută în cooperativele agricole. 
Timpul se menține favorabil pentru 
executarea acestor arături. De aceea, 
in fiecare unitate agricolă să fie 
luate măsuri organizatorice și tehnice 
pentru ca această lucrare, de care 
depinde considerabil nivelul viitoa
rei recolte, să fie grabnic încheiată

ambasadorul României la Braz
zaville, membri ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, ge
nerali și ofițeri superiori, ziariști.

Pe aeroport erau arborate drape
lele de stat ale Republicii Socialis
te România și Republicii Congo 
(Brazzaville).

După intonarea imnurilof de stat 
ale celor două țări, cei doi șefi de

vcilC 11 
i prezentate per

sonalitățile române venite în în
tâmpinare.

A avut loc apoi defilarea gărzii 
militare. Un grup de pionieri a o- 
ferit oaspeților buchete de flori.

(Agerpres)
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Lotrul a avut tot
deauna vocația captă
rilor (are cel mai ma
re bazin din toate riu- 
rile interioare ale ță
rii : 80 de afluenți) și 
vocația barajelor. A- 
vea obiceiul să se blo
cheze, să-și facă sin
gur 'baraje : torenții îi 
aduceau 
bușteni 
vani — 
material, 
apă — 
undeva, £i împletea, îi 
încrucișa. îi îngrămă
dea, și în spatele a- 
cestui baraj începea să 
crească, să se adune, 
să geamă și să urle de 
bucurie — și creștea, 
se înălța pînă cînd sub 
presiunea lui barajul 
sărea zvîrlit și pornea 
ca un tăvălug năpras
nic. Piscuri, platouri și 
coame înalte, șerpui
toare, uriașe masive de 
stîncă. culmi și văi 
împădurite și prăpăstii 
captează norii, îi aduc 
în uriașe ploi, adevă
rate ruperi de nori, 
stranii prin liniștea cu 
care se prăbușesc din 
cer; uriașe căderi de 
zăpezi ațîță necontenit 
aceste talgere albe ale 
torenților, rîulețelor, 
rîurilor. cascadelor — 
toate alergînd in sinul 
Lotrului care, adincit 
în propria lui crește
re, învolburare, patimă 
a curgerii, a existen
tei, le primește în el 
aproape fără să ia 
seamă, fără să tresară 
de înduioșătoarea fre
nezie 
toate 
rîuri 
piept 
le. Și. 
volburat, absorbit 
propria-i creștere, 
vine puternic, 
iește.

ancheta
Scînteii

Cifrele înscrise pe hartâ reprezintă procentul în care au fost execu
tate arăturile de toamnă, la data de 9 noiembrie, în cooperativele 

agricole

La invitația primului 
al Marii Britanii, Haroid 
președintele Consiliului de 
al Republicii Socialiste 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit de

ministru 
Wilson, 

Miniștri 
România,

ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, va face o vizită ofi
cială în Marea Britanic, în perioada 
24—29 noiembrie a.c.

ȚĂRĂNIMII FATĂ DE SOCIETATE
» »

și grabă cu care 
aceste optzeci de 
i se aruncă la 
din toate părți- 

i. triumfător,

(Continuare 
în pag. a V-a)

în
de 

de- 
tră-

Zilele trecute, ziarul nostru a pu- 
plicat telegrama adresată de Comi
tetul județean Constanța al P.C.R. 
Comitetului Central ai P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu. In tele
gramă era anunțată hotărirea țărani
lor cooperatori din județul Constanța 
de a vinde statului, peste prevederile 
contractuale, 38 000 tone porumb- 
3830 tone floarea-soarelui, 1920 tone 
fasole, 2 400 tone grîu.

„Roadele acestei toamne bogate
— se spune în telegramă — consti
tuie pentru lucrătorii ogoarelor, pen
tru noi toți, un prilej de manifestare 
a recunoștinței pentru tot ceea ce 
ați făcut ca agricultura județului să 
prospere, pentru ca viața oamenilor 
să fie din ce în ce mai îmbelșu
gată".

Hotărirea țăranilor cooperatori din 
acest județ, act cu adinei semnifi
cații, ne îndeamnă să 
mai îndeaproape resorturile 
tipie care au determinat-o

— Organizația județeană de partid
— ne-a spus tovarășul Petre Ionescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R — consideră 
ca sarcină centrală a muncii de par
tid la sate și ca principal criteriu de 
apreciere a acesteia punerea în va
loare a resurselor de care dispune

cunoaștem
mul-

agricultura județului nostru pentru 
creșterea contribuției Ia asigurarea 
fondului central de produse agroali- 
mentare. Dacă obținem astăzi 
5 000—6 000 de kilograme de po
rumb boabe la hectar in multe din
tre cooperativele agricole de produc
ție, faptul se datorește într-o marc 
măsură importantelor investiții fă
cute de către stat pentru valorifica
rea cit mai inaltă a potențialului 
productiv al pămîntului. Sînt investi
ții cu o mare eficiență. Ne vom stră
dui in continuare să fructificăm cît 
mai deplin puternicul sprijin acor
dat de stat dezvoltării agriculturii.

In același timp vedem în produc
țiile mari pe care le obțin astăzi coo
perativele agricole urmarea firească 
a perfecționării organizării muncii, a 
întăririi disciplinei cooperatiste, do
menii în care organizațiile de partid 
de Ia sate acționează cu tot mai multă 
fermitate. Munca politică educativă, 
întărită prin exemplul comuniștilor, 
își găsește un corespondent fidel în 
creșterea conștiinței civice a țără
nimii, în grija acesteia de a strînge 
de pe cîmp fiecare bob de recoltă, 
de a-și spori contribuția la alcătuirea 
fondului central de produse agricole 
al statului. Este edificator in această 
privință exemplu] țăranilor coopera
tori din Cobadin, Comana, Chirno-

gem. La chemarea organizațiilor de 
partid pentru a grăbi recoltatul po
rumbului, toți membrii cooperatori 
apți de muncă au răspuns prezent 
Ziua de muncă la recoltat a fost de 
12—14 ore, iar la eliberarea terenului 
s-a lucrat și noaptea. Pentru înlătu
rarea pierderilor, in urma combine
lor de recoltat, echipe speciale de 
cooperatori au adunat toți știulcțîi de 
porumb rămași pe cîmp. După re
coltare, în adunările organizațiilor de 
partid și in adunările generale ale 
cooperatorilor, reevaluindu-se posi
bilitățile, numeroși țărani cooperatori 
din Oltina, Chirnogeni, Tătaru, Ne
gru Vodă și din alte cooperative au 
cerut ca întregul surplus de recoltă 
să fie livrat statului. Mai mult de 
2000 țărani cooperatori din cuprinsul 
județului, urmind exemplul membri
lor de partid, s-au angajat să vîndă 
statului, pînă Ia sfirșitul anului, cite 
un porc îngrășat în gospodăria per
sonală, precum și alte produse a- 
gricole ce Ie prisosesc.

Țăranii cooperatori dovedesc prin 
fapte o adîncă înțelegere a 
pendenței dintre interesele 
ale societății și interesele 
ștești sau personale.

...Scurt popas la Comana.
cesta, cooperativa a obținut o pro-

interde- 
statului, 
lor ob-

Anul a-

dacție de 7 000 kg porumb boabe la 
hectar în condițiile unei culturi ne
irigate. Este cea mai mare produc
ție de porumb din istoria acestei co
mune. După ce cooperatorii și-au în
tocmit balanța agricolă, le-au rămas 
disponibile pentru suplimentarea 
planului ta contractările cu statul
1 055 tone porumb. 35 tone fasole, 49 
tone ceapă

— O asemenea recoltă — ''observă 
Nicolae Hudițeanu, președintele 
C.A.P — nu s-ar fi putut dobindi 
fără sprijinul substanțial acordat de 
stat. De aceea, oamenii noștri au 
socotit firesc să-și suplimenteze li
vrările față de stat.

Continuînd ideea expusă de pre
ședintele de la Comana, 
atenției o statistică prin 
legem marile posibilități 
rativelor agricole de 
substanțial producția în 
toarele, de a fi un puternic 
nizor de produse agroalimentare. O- 
goarele cooperatiste ale județului 
Constanța sînt deservite astăzi de
2 853 de tractoare fizice și de 
circa 10 000 de mașini agricole mo
derne în cooperative lucrează a- 
proape 400 de ingineri agronomi, 
zootehniști, horticultori, medici ve
terinari Anul acesta, statul a furni
zat cooperativelor 56 000 tone de în-

se impune 
care înte- 
ale coope- 
a-și spori 

toate sec- 
fur-

chimice. Sînt în pllnȘ 
lucrările la cel mai 

de irigații din țară — 
Valea Carasu — care ya 
în final, 174 000 hectare, 
mari obținute chiar în 
unui an secetos au 

alături de munca făcută

grășăminte 
desfășurare 
mare sistem 
cel din 
cuprinde. 
Recoltele 
condițiile 
la bază,
cu pricepere și cu tragere de inimă 
de către cooperatori, și această uriașă 
forță a tractoarelor și 
grășămintelor chimice,

Pornind apoi mai 
satele Dobrogei, am 
județul Tulcea — județul vecin — 
fapte asemănătoare și aceeași at
mosferă de muncă și responsabilitate 
față de societate, față de propriii» 
interese ale cooperatorilor.

Simion Dumbravă, secretarul or
ganizației de partid de la C.A.P.' Ca
talog județul Tulcea, ne-a răspuns :

— La noi suplimentarea planului 
la contractări a devenit de cîțiva 
ani o chestiune de la sine înțeleasă. 
E firesc să nu oprim !n sat decit attt 
cît să se acopere necesitățile de con
sum ale membrilor cooperatori, al»

Mihai CARANFIL 
Radu APOSTOL

mașinilor, în- 
a științei, 
departe, prin 
întâlnit și în

(Continuare în pag. a H-a)
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VERS nvestiții cu
O ancheta
se impune

Foto : Gh. Vințilă

NU FURA ȚI IN
ELEFANȚII

FAPTUL

în urmă cu aproape trei ani, 
Ministerul Industriei Alimenta
re a încheiat, prin „Mașinim- 
port", un contract privind im
portarea a 21 utilaje (între care 
și convertizoare) pentru trei 
unități de industrializarea lap
telui. Firma străină le-a fabri
cat — șl utilajele au pornit spre 
țară. Dar spre surprinderea ge
nerală. la unități nu au ajuns 
decît 7 utilaje — respectiv cele 
destinate fabricii din Bistrița- 
Năsăud. Celelalte 14 utilaje, în 
valoare de aproape o jumătate 
de milion lei, pentru întreprin
derile din Bîrlad și Brăila... au 
dispărut ca prin minune ! Orice 
încercare de a li se da de urmă 
a rămas fără rezultat. Unde au 
dispărut 7 Și, mai cu seamă, 
cine se face răspunzător de pier
derea lor 7 Este inadmisibil ca 
atîtea utilaje să dispară fără 
urme și de trei ani să nu fie 
găsite. O anchetă temeinică 
pentru descoperirea lor, ca și 
sancționarea celor vinovați de 
o asemenea neglijență, se im
pun în locul oricăror comen
tarii.

Semnați
*

de primii’©
Jn municipiul Craiova, peste 

100 de blocuri, cu 4 și 10 etaje 
(insumînd aproximativ 6 000 de 
apartamente) nu sint dotate cu 
cutii pentru corespondență. A- 
ceasta atrage după sine multe 
necazuri atît factorilor ' poștali, 
cit și cetățenilor. Factorii poș
tali se văd obligați să folosească 
metode neindicate: să predea 
corespondența (ziarele, revis
tele) la diverși locatari, să o 
lase la clanța ușii ele. Așa se 
și explică desele cazuri de pier
dere a corespondenței. Proble
ma a fost semnalată, de cîteva 
ori, la consiliul popular al mu
nicipiului, dar fără succes. Spe
răm că sesizarea noastră n-o 
să fie agățată In clanță la Con
siliul popular. Nu se face l O 
vede primarul.

Deși avizat încă din luna 
mai 1969 de către serviciul de 
resort din cadrul Consiliului 
Popular al municipiului Bucu
rești în vederea definitivării 
documentației pentru păcura 
necesară blocurilor din Calea 
Călărași 245—247, I.A.L. Secto
rul 4 (care este și beneficiar) 
nu a reușit s-o termine nici 
pînă azi. între timp, frigul 
(care nu vrea cu nici un chip 
să știe de documentații și alte 
accesorii) a Început să strîngă 
tot mai aproape de corp veșt
mintele celor peste 80 de fa
milii care cer cu justificată în
frigurare... căldură. Nu știm 
cine anume a tratat cu atîta 
răceală această chestiune, dar 
merită să fie pus „pe jăratic".

Ultimul
mandat

în anii trecuți, pe vremea 
cînd lucra la P.T.T.R. Lugoj, 
Gabriel Lucian Soos din Deva 
(str. Horia 42) și-a însușit trei 
mandate poștale in alb, aplicind 
pe ele ștampilele respective. 
Le-a completat apoi pe numele 
Claudiu Andreescu, incasînd 
bani de la diferite unități poș
tale din țară, cu un buletin de 
identitate falsificat. La Oradea 
a încasat 8 200 lei, la Cluj 8 500 
lei, la Arad 7 800 lei ...Banii i-a 
ridicat, de fiecare dată, de la 
post-restant. Acum a fost ridi
cat și el, însă direct de la domi
ciliu. Tot cu ...mandat. Dar au
tentic.

Pe muchie
de cuțit

Recent, în orașul CurteaRecent, in orașul Curtea de 
Argeș a avut loc un incendiu 
care a mistuit secția de mobilă 
a întreprinderii de Industrie 
Locală. Cum s-au petrecut lu
crurile 7 Doi salariați ai între
prinderii, Constantin Zarioiu 
(șeful secției respective) și Pe
tre Predan, locuiau în incinta 
fabricii. Seara, pe la ora 22, 
au aprins focul, au burdușit 
soba cu lemne și au plecat la 
restaurant. Așa a izbucnit in
cendiul. Prejudiciul depășește 
400 000 de lei. Intervenția pom
pierilor și a cetățenilor a fost 
îngreunată de faptul că în curtea 
fabricii nu exista nici măcar o 
gură de apă I De precizat că 
în acest an, la aceeași între
prindere au mai avut ioc două 
incendii — ce e drept, cu pa
gube mai mici. înseamnă că nu 
s-au tras concluziile necesare. 
Se ignorează, deci, regulile de 
prevenire a incendiilor. Ce-ar 
fi să li se ignore (celor vino
vății regulile de... plată a sa
lariilor 7

Rubricd redactata de i
Ștefan ZIDĂR1ȚA 
Gheorghe POPESCU 

u sprijinul corespondenților 
Scînteii"

Rețeaua comerțului alimentar din 
țara noastră cunoaște, de cîțiva ani 
încoace, transformări substanțiale. în 
mod firesc, orice transformare, orice 
înnoire — survenită în comerț sau 
în alt compartiment al deservirii pu
blice — nu poate avea altă rațiune 
decît satisfacerea mai deplină, mai 
civilizată a cerințelor populației. Pe 
această linie, și în comerțul alimen
tar au fost inițiate nenumărate ac
țiuni valoroase (care se mai află în 
curs), unele soldîndu-se cu rezultate 
mulțumitoare. De pildă : s-a extins 
și diversificat rețeaua alimentației 
publice ; în acest context, au apărut 
localurile cu caracter tradițional ; sînt 
modernizate și reamplasate, după ce
rințe, unele magazine și complexe a- 
limentare. Se subînțelege că pentru 
toate construcțiile, extinderile, mo
dernizările, reamplasările ș.a.m.d., în 
afară de inițiativă, organismele co
merciale de specialitate au investit 
sume considerabile. Pe întregul co
merț, într-o perioadă de numai cîțiva 
ani, investițiile plus fondurile de 
mică mecanizare se ridică la cîteva 
sute de milioane de lei. Au fost bine 
plasate aceste investiții 7 Cum, pe ce 
căi și în ce ritm sînt ele recuperate 7 

Socotim de datoria noastră să ne 
oprim, încă de la început, asupra 
următorului fapt : multe organizații, 
întreprinderi și trusturi comerciale au 
cheltuit banii puși la dispoziție cu o 
lăudabilă grijă gospodărească, pla- 
sînd sumele acordate de stat în lu
crări de construcție sau modernizare 
numai atunci cînd au fost convinse 
în proporție de sută la sută de utili
tatea acestor lucrări, de faptul că 
banii cheltuiți vor aduce beneficii su
plimentare, ei putînd fi returnați în- 
tr-un termen convenabil. Ne vom re
zuma să cităm, în acest sens, doar 
cîteva exemple, deși lista ar putea 
fi mult mai mare. în 1965 a fost 
amenajat la Deva un magazin cu 
autoservire. S-a proiectat ca durata 
de recuperare a sumelor investite în 
acest scop să fie de aproximativ șase 
ani (deci în 1971). In realitate, banii 
au fost returnați băncii în vara 
anului în curs. Cu o bună efi
ciență economică au fost cheltuite și 
sumele impuse de realizarea con
strucțiilor sau reprofilărilor unor lo
caluri : „Bolta Rece", „Peștera" și 
„Odobești" din Capitală ; „Berbec"- 
Ploiești, „Transilvania-Deva, „Ex- 
pres-Corso“-Timișoara ș.a.m.d. sînt 
localuri unde banii investiți au 
fost recuperați cu mare rapiditate.

Dar să privim cu atenție șt rever- 
medaliei. Investigațiile noas- 
iroprii, cît și unele date pusaproprii, cît și unele date puse 

dispoziție de Banca, de inves- 
. și chiar de Ministerul Co-, 

merțului Interior au scos la iveală 
o concluzie comună : o parte din su
mele plasate în construcțiile și mo
dernizările despre care discutăm s-au 
dovedit a fi greu sau imposibil de 
recuperat. Faptele sînt de natură să 
atragă foarte serios atenția foruri
lor interesate pentru că, după cum 
vom vedea, nu este vorba de „cîteva 
mici excepții", ci de un fenomen de 
proporții mai ample.

Organe de control din Banca de 
Investiții și Ministerul Finanțelor au 
analizat, ca de obicei, mai multe 
unități comerciale date în folosință 
intre anii 1966—1968. Au fost luate 
la întimplare 18 obiective. Rezulta
tul 7 Din 18 unități - 9 (50 la sută !) 
n-au realizat beneficiile planificate. 
La rîndul lor, unele direcții de spe
cialitate din M.C.I. au făcut același 
control pe o scară mai largă. De 
data aceasta au fost supuse analizei 
203 unități comerciale (construite 
de-a lungul unei perioade de 6 ani), 
în care au fost investite aproape 300 
milioane lei. Iată acum rezultatul : 
99 obiective comerciale nu-și reali
zează beneficiile planificate. Com
plexul comercial „Partizanul“-Bacău, 
de exemplu, realizează doar 5,2 la 
sută din beneficiile planificate ; res
taurantul și grădina de vară „Capra 
Neagră“-Curtea de Argeș — 6,5 la 
sută; complexul comercial „Mazepa"- 
Ga'.ați — 47 la sută față de be
neficiul prevăzut în documentație) 
etc. Potrivit rezultatelor economice 
pe care le obținea la data analizei, 
complexul comercial „ Mazepa" își 
va recupera investițiile într-un 
termen de două ori mal mare 
decît cel planificat; sumele cheltui
te cu construcția restaurantului „Ca
pra Neagră" din Curtea de Argeș vor 
fi recuperate nu în... 18 ani, cît a fost 
prevăzut, ci în... 86 de ani, iar com
plexul „Partizanul" din Bacău va 
bate probabil unu] dintre recorduri : 
va recupera investițiile în... 109 ani I 
(în loc de 10). Socotim că e limpede: 
în cazurile date, și în multe altele 
la care ne-am mai putea referi, nu 
mai e vorba de bani investiți, ci de 
bani îngropați.

Să aruncăm o privire șl asu
pra eficienței sumelor (alte zed 
de milioane) investite în moderni
zarea unităților comerciale. După cum 
am arătat la început, în multe cazuri, 
sumele cheltuite in acest scop sînt 
recuperate rapid, pe baza beneficiilor 
suplimentare realizate de către uni
tățile comerciale respective. Dar și în 
acest caz apar anomalii. Pentru a nu 
ne pierde în prea multe exemplifi
cări, ne-am oprit, din zecile de unități 
comerciale modernizate, care nu reu
șesc să recupereze în timp util su
mele investite, doar la cîteva cazuri, 
în 1967 a intrat în modernizare ex
presul „Victoria" de pe Calea Victo
riei din Capitală. înainte, localul era 
destul de rentabil șl desfăcea zilnic 
produse în valoare de aproximativ 
18 000 lei. Din calculul economic în
tocmit de T.A.P.L. reținem, intre al
tele, că modernizarea s-a făcut „in 
scopul obținerii unor beneficii medii 
suplimentare", în valoare de 360 000 
lei pe an. Acum, cînd localul 
funcționează din nou, se poate face 
un prim bilanț. Bani investiți — 
2.5 milioane lei Beneficii supli
mentare 7 Nu poate fi vorba de 
așa ceva, pentru că — cel pu
țin pentru moment — expresul 
desface marfă aproape tot atîta ca 
înainte de modernizare, dar in con- 

de desfacere 
se adaugă 
de 10 ml- 
desfacerif 

localul s-a 
restauran-

edițiile unui spațiu 
dublu ! La această sumă 
o alta — și mai mare — 
lioane lei, echivalentul 
nerealizate pe timpul cît 
aflat în modernizare. La 
tele „Cișmigiu", ,,Doina" și altele se 
înregistrează același fenomen ciudat: 
după modernizare. localurile nu reu
șesc să facă saltul calitativ preconi
zat. De ce 7 Am solicitat, pentru în
ceput, părerea unora dintre condu-

cătorii comerțului local din Capitală 
(oraș în care s-au făcut cele mai 
mari investiții). îl întrebăm pe tov. 
C. Berbece, directorul T.A.P.L. Bucu
rești :

— Cît a costat amenajarea restau
rantului „Bucur" și în ce ritm sînt 
recuperate investițiile 7

Răspuns : „Nu știu cît a costat. în 
orice caz, nu 14 milioane cît s-a zvo
nit. Cît privește beneficiile, localul e 
încă nou (s-a deschis în august — 
n.n.) .Date exacte puteți lua de la 
forul direct tutelar — I.A.P.L. „Cen
tral".

Punem aceleași întrebări directoru
lui I.A.P.L. „Central".

Răspuns : Personal nu știu nimic...
Căutăm pe la diverse servicii ac

tele necesare. Dar nu găsim decît 
frînturi de date. Șefii de servicii în
cearcă să ne paseze din nou la 
T.A.P.L. în final, aflăm de la M.C.I. 
că amenajarea localului a costat 6 
milioane de lei.

Te întrebi: cum este oare posibil 
ca beneficiarul sau titularul de in
vestiții să nu știe nici măcar cîți bani 
a cheltuit cu lucrările contractate 7 
Cum și în funcție de ce urmărește el 
„sistematic" realizarea benefioiilor 
și deci recuperarea banilor investiți 7

De cîte ori se modernizează sau 
chiar se construiește un maga
zin nou, și în special un local 
de consum, organizatorii locali, aproa
pe fără excepție, caută să facă din 
acea unitate etalonul etalonului. îm
bracă totul în pluș și mătase, în lemn 
sculptat și cristale, și dintr-odată s-au 
mărit prețurile, s-a ridicat remiza 
(pînă la 10—12 la sută). în noul ca
dru, mulți dintre vechii clienți ai lo
calurilor respective renunță să le 
mai frecventeze, activitatea .se redu
ce, iar organizatorii comerțului se 
întreabă mirați : „de ce oare a în
ceput să scadă vînzarea" 7

Din actele puse la dispoziție 
Banca de Investiții mai rezultă 
alte cauze ale situației la care 
referim, a) Unele întreprinderi 
stabilit, după darea în folosință a
biectivului, indicatori de plan mai 
mici decît cei prevăzut! în documen
tație. Motivul 7 Pentru a obține cu 
orice preț sumele necesare, au pro
mis creditorilor marea cu sarea. Să 
exemplificăm : banca este asigurată 
de beneficiar — organizație comer
cială locală — că realizările comple
xului comercial „Steagul roșu" III A- 
Brașov vor fi de 25 milioane lei. Dar, 
ciudat, după darea în folosință, a- 
ceeași organizație comercială planifi
că doar o desfacere de 19,6 milioane

de
Și ne 

au 
o-

lei anual ; pentru restaurantul 
carul“-Galați se prevede, în proiect, 
o vînzare de 4,5 milioane lei și se 
planifică doar 2,11 milioane lei) etc. 
Este clar că, procedînd astfel, 
O.C.L.-urile și T.A.P.L.-urile benefi
ciare de investiții fie că sînt total 
rupte de realități, fie că au indus în 
eroare cu premeditare organele finan
ciare, pentru unicul scop al obținerii 
sumelor necesare; b) întîrzierea cu 
luni de zile a termenelor de dare în 
folosință duce la nerealizarea vînză- 
rilor și beneficiilor în perioade în
delungate de timp ; c) indicatorii luați 
în calcul pentru justificarea econo
mică a unor investiții s-au dovedit a 
fi în multe cazuri insuficient fun
damentați, îneît s-au ridicat mari 
unități comerciale pentru clienți pu
țini, Revenim, deci, asupra concluziei 
unice care se desprinde din întreaga 
noastră' demonstrație : numeroase o- 
biective comerciale nu-și ating indi
catorii prevăzuți și, ca atare, între
prinderile comerciale sînt în imposi
bilitate de a-și achita obligațiile că
tre stat cu anii, uneori chiar cu de
ceniile.

După cum se vede, problema in
vestițiilor în comerț ridică în con
tinuare unele semne de întrebare. 
De pildă: pe ce temeiuri organele co
merciale locale și centrale planifică 
termenele (deobicei foarte lungi) de 
recuperare a investițiilor 7 Care este 
poziția băncii și a altor organe fi
nanciare față de blocarea atîtor fon
duri bănești 7 Cum nu ne-am pro
pus să epuizăm într-un singur arti
col toate aspectele legate de această 
complexă temă, dezbaterea lor în 
continuare, cu participarea mai ac
tivă a factorilor responsabili — lu
cru pe care ni-1 propunem — este, 
credem, de natură să ajute la înlă
turarea mai grabnică a acestor a- 
nomalii nu pentru prima dată sem
nalate. Pentru că nimeni nu-și poa
te permite să ignore normativele în 
vigoare, să le eludeze prin promi
siuni false, lipsite de bază reală. 

Conducerea Ministerului Comer
țului Interior a stabilit recent
unele măsuri în această direc
ție. Este de așteptat ca, prin con
jugarea eforturilor organelor centra
le și a celor locale (cărora Ie revin 
sarcini deosebite), să se ajungă în 
cel mai scurt timp la utilizarea cu 
grijă și discernămînt a fondurilor 
puse la dispoziție de stat.

Gh. GRAURE
George POPESCU
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garnitură completă
Intr-o locuință modernă, orice 

piesă de mobilier are o destina
ție precisă. în garnitura „Nor
ma", de pildă, intră mai multe 
piese, între altele, o canapea, 
două fotolii, o masă extensibilă 
ți o măsuță pentru reviste, pa
tru vitrine gen bibliotecă, bar, 
șase scaune. Cu piesele unei ase
menea garnituri realizate la uni
tatea „Mobila" din Iași se 
combina — la dorință — un

m e b o
(Urmare din pag. I)
familiilor lor. Iată, bunăoară, anul a- 
cesta. Chiar aseară am discutat în 
organizația de partid „balanța" noas
tră la contractul cu statul. Am obți
nut la porumb o producție în plus 
și tot acest plus îl livrăm statului.

— Pe ce se bizuie această hotărîre 
a cooperatorilor 7

— E mult de spus. Ar însemna să 
vă fac o istorie a tot ceea ce au do- 
bîndit oamenii noștri în anii socia
lismului. Iar în două cuvinte este 
vorba de ceva care s-a împămînte- 
nit : datoria noastră, a țărănimii, do 
a asigura pîinea întregului popor. 
Așa după cum muncitorii care produo 
mărfuri industriale poartă pe ume
rii lor răspunderea de a acoperi ce
rințele întregii societăți, atît la o- 
rașe cît și la sate. Este întocmai ca 
într-o familie în care fiecare are 
de făcut ceva de care au nevoie toți 
ceilalți și fiecare primește din ceea 
ce aduc ceilalți in casă.

Plastică și adevărată, explicația a- 
ceasta simplă dezvăluie o adîncă 
înțelegere a răspunderilor țărăni
mii, înțelegerea legăturii strînse și 
a obligațiilor economice și sociale re
ciproce dintre oraș și sat, în condițiile 
orînduirii socialiste. Ea dă glas ati
tudinii înaintate a majorității țără
nimii noastre.

Dar Iată, în , ’,
șui Constanța, am văzut cîțiva țărani 
care, stînd în fața cîtorva saci, \vin
deau porumb, 
produse agricole. Prețui pe 
reau era triplu față de prel

Piața Grivița din ora-

fasole și alte cîteva 
~ ; care-1 ce-

prețul oficial.
— De unde sînteți ? — i-am în

trebat
— Din Topraisar.
Să vorbim despre Topraisar, unul 

din satele dobrogene care au cunos
cut în anii socialismului o puternică 
înflorire. Aproape toate casele aces
tui sat sînt noi. Electrificarea a pă
truns peste tot. Funcționează trei 
școli generale și un liceu nou (în 
total 2 000 de elevi) ; 25 de magazine 
ale cooperației de consum desfac 
anual mărfuri industriale, la prețuri 
fixe, în valoare de 9 milioane lei 
(între altele, televizoare, frigidere, 
aparate de radio, mașini de spălat 
rufe etc.) în sat s-au construit eîte- 
va blocuri de locuințe pentru lucră
torii (proveniți dintre locuitorii satu
lui) Tntrenrinderii de mecanizare a 
agriculturii și ai întreprinderii agri
cole de stat.

De amintit faptul că, pentru a ob
ține producțiile de azi (anul acesta, 
în condiții de secetă, s-au obținut 
5 000 de kg porumb boabe la hectar) 
cooperativa agricolă de producție a

ier
mitor, sufragerie ți cameră de 
zi. Construcția demontabilă a ca
napelei oferă ți o încăpătoare 
ladă de așternut. Elementele ma
sive din lemn de fag, plăcile șl 
panourile finisate cu furnire es
tetice conferă acestei apreciate și 
solicitate garnituri eleganță, con
fort, la care contribuie și tapițe
ria din perne de poliuretan, îm
brăcate cu stofe' modeme, de ca
litate.

primit de la stat 2 000 de tone de 
îngrășăminte chimice j 22 de trac
toare și 80 de alte mașini agricole 
ale statului au executat integral se
mănatul la prășitoare și păioase, pră- 
șitul mecanic, recoltatul păioaselor. 
în sat lucrează 23 de ingineri agro
nomi, zootehniști. medici veterinari 
și ingineri pentru mecanizarea agri
culturii, bineînțeles, toți salariați ai 
statului. Iată, ca în întreaga țară, 
ajutorul neprecupețit dat de statul 
oamenilor muncii pentru creșterea 
producției agricole pe pămînturile 
cooperatorilor, pentru dezvoltarea 
economică și socială a comunei. Ce-ar 
fi — ne gîndeam — dacă măcar o 
parte din toate acestea s-ar afișa 
alături de tăblița cu prețul tri-

întîlnirea cu șeful ser
viciului economic din 
Inspectoratul miliției mu
nicipiului București tre
buia să decurgă la fel ca 
celelalte. Adică, eu stînd 
în fotoliul de vizavi, să 
întreb ce „marfă" îmi 
mai pune lă dispoziție 
pentru publicare, iar 
d-sa să-mi recomande 
cutare o;i cutare caz. De 
data aceasta, lucrurile 
s-au petrecut cu totul și 
cu totul altfel. Nu l-am 
mai întrebat: „Ce e nou 
la dv. ?, ci :

— Tovarășe colonel, 
am venit la dumneata cu 
o rugăminte.

— Anume 7
— Vreau să binevoiești 

să mă arestezi.
— Apropo de ce 7
— Am furat un miel.
— Nu e sezonul lor. 

Dacă furai altceva...
— Atunci, să presupu

nem că am furat un pa
chiderm. Nu e nici sezo
nul lor. Totuși, să presu
punem că l-am furat, mă 
căiesc și viu la dumnea
ta cu elefantul de căpăs
tru și-ți zic : „Domnule 
colonel, am venit să mă 
arestezi. Uite și corpul 
delict. Mă predau". Ce 
faci dumneata cu mine 7

— Te întreb de unde ai 
furat elefantul : din sec
torul de stat ori din sec
torul particular 7 Și ati
tudinea mea față de 
dumneata, hoț, depinde 
de răspunsul pe care o 
să ml 1 dai.

— Eu am să spun 
am furat elefantul 
sectorul particular, 
arestezi 7 Și dacă 
arestezi, ce se 
cu mine, hoțul, și ce se 
întîmplă cu el, păguba
șul 7

— Pe dumneata, ca hoț, 
te tratez ca atare. Te 
cazez, îți dau masă, ți
gări. program cultural, 
vizionare... Cu păgubașul 
e mai rău.

— De ce 7 Ce faci cu 
el 7

— îl chem să-mi dea 
declarație. Ce dimensiuni 
avea elefantul, care e

că
din
Mă 
mă 

întîmplă

arborele lui genealogic, 
în ce împrejurări s-a 
trezit fără el, dacă în 
afară de acest elefant I 
s-a furat, în altă ocazie, 
și alt elefant, dacă are 
alte pretenții. După asta, 
dosarul merge la procu
ratură, la tribunal, Ia...

— Hai să-l iertăm pe 
particular. Tovarășe co
lonel. am furat elefantul 
din sectorul de stat.

— Nu. Nu mai compli- 
teca lucrurile. Rămîi, 

rog, la particular.
— Tovarășe colonel,

sînt foiletonist, fur de

pe care am rugat-o să 
facă verificarea și să ne 
dea o situație, rămîne 
mută. Parcă nu le-ar lipsi 
nimic.

— Tovarășe colonel, 
dacă în gestiunea lor este 
o astfel de „linișl 
lasă-mă să fur de la ei 
elefant.

— Dumneata, după 
te-mi dau seama, vrei 
furi elefantul, ca să 
arestat.

— Exact. Fur elefantul, 
vin cu el la dumneata, 
și...

— Eu nu te arestez, pen-

ite“, 
un

cf-
să 
fii

foileton do Nicufă TĂNASE

unde vreau. Am această 
libertate. Ce te 
jează pe dumneata 
fur de la 
ăla 7
- Nu 

dumneata 
de la stat 
trei ani 7
- Și în 

fac eu fără elefant 7 
zicem că fac un sacrifi
ciu și mă descurc. O să 
fac acest sacrificiu, dar 
te rog să-mi dai niște 
explicații. De ce să a- 
mîn furtul elefantului 7

— Dacă ai ști ce bă
taie de cap ne dau fur
turile din avutul obștesc, 
n-ai mai aduce asta 
discuție, nu te-ai mai în
cumeta să furi de la 
nici măcar un purice, dar- 
mite un elefant. Servi
ciul meu a stabilit că la 
I.C.H.F. s-au făcut niște 
plăți ilegale la Șantierul 
nr. 5 — canalul colector 
A3. Niște plăți ilegale la 
transportul pămîntului în 
valoare de 180 898 de lei. 
Noi îi avem „în mînă" 
pe „ilegali". Cu toate as
tea, nu-i putem trimite 
în urmărire penală, pen
tru că de luni de zile 
conducerea întreprinderii

dorința de a trăi mai bine — își 
urmează gîndurile tov.
întrebarea este : cum 7 pe ce căi 7 
Cei mai mulți dintre țăranii coope
ratori au înțeles că acest cîștig se 
realizează și sporește nu de unul 
singur, pe cale particulară, în afara 
producției cooperatiste, ci tocmai 
prin munca în comun, prin forțe u- 
nite, menite să întărească avuția ob
ștească și a fiecăruia în parte. Așa 
e dreft, așa e firesc. Iată de ce tre
buie să-l facem pe fiecare să înțe
leagă care sînt. rosturile și interesele 
sale ■ în cooperativa agricolă de pro
ducție și nu pe de margini, cu gîn- 
dul numai la sacul pe care să-l ducă 
în piață. Că de, dacă omul se bucu
ră de toate avantajele muncii în

Săceleanu.

ăla, ori
deran- 

dacă 
de la

furi 
ăsta

vrei să 
elefantul 
peste vreo doi-

timpul ăsta, ce 
" - ' — Să

tru că nu există recla
mant.

— Eu am 3ă mă duc Ia 
ei și am să le spun : „Bă, 

, uite, v-am furat un ele
fant. Reclamați-mă !“.

— Degeaba.
— Și cînd te duci dum- 

neta, ori altcineva, 
facă inventarul 
lor, cum o să 
curce?

- Cu procese 
„a dat răpciugă

să 
elefanți- 

se des-

în

stat

verbale I
..... „ ori găl- 

beaza în elefanți și au 
murit". *

— Te i ‘ ' 
colonel. Am plecat.

— Unde, așa grăbit 7
— Mă duc să fur un ou.
— Ai trecut așa. brusc, 

de la elefant la ou 7
- Fur astăzi un ou, 

dacă o să am de unde, 
și mîine fur un bou. Poa
te așa...

— Boul de unde 
să-l furi?

— Vrei
Merqi I E 
fur de la 
rești 7

— N-ai 
restat așa de ușor, 
aici s-au furat, s-au făcut 
excrocherii cu achiziții, 
cu recepționărl, într-un 
duvînt s-au adus pagube

statului vreo trei milioa
ne și ceva de lei. Avem 
„dedesubt" o parte din 
făptași, prinși asupra 
faptului, de aproape doi 
ani de zile. Ministerul In
dustriei Alimentare și 
Direcția C.F.I. din acest 
minister nu știm de ce 
întîrzie, tergiversează sta
bilirea fraudelor.

Nu am mai furat nici 
ou, nici bou. Cu toate a- 
cestea, a doua zi, dis de 
dimineață, cînd tovarășul 
colonel dădea să intre în 
birou, l-am oprit și i-am 
zis :

— Arestează-mă I
— Nu termini cu bancul 

ăsta 7 Ai furat azi-noapte 
elefanți 7 N-am nici o re- 
clamație. Lasă-mă în 
pace !

— Tovarășe colonel, te 
rog, arestează-mă ! Am 
furat și te implor să vii 
cu mine să vezi ce anume.

A fost imposibil să-l 
conving. Furasem, din 
fiecare întreprindere, din 
fiecare minister, unde 
ani găsit, bineînțeles, cîte 
un gură-cască, din cei 
cărora prea puțin le pasă 
de avutul obștesc. Le-am 
dat drumul imediat. între
ținerea lor m-ar fi costat 
prea mult. Instituțiile, în
treprinderile, pînă nu știu 
cînd, văd că-i pot su
porta. Un particular ca 
mine, nu.

Și, totuși, ca să mă răz-• . . w , S'*» lA'LU&l, Ld oct Uld rd£“
salut, tovarășe t>un Împotriva împotrivi-

plecat. rîî nrpclurîi mold nm #11—

să pui 
bine că 
Abatorul

șanse să

vrei

pază 7 
o să-l 
Bucu-

fii a-
De

rii arestării mele, am fu
rat de-adevăratelea un e- 
lefant. de la Grădina zoo
logică Băneasa. în acest 
scop, mi-am modificat și 
imobilul. Am lăsat acolo 
urme și chiar adresa. 
Credeți că a venit cineva 
să mă aresteze 7 Nu. în 
schimb, am primit o scri
soare ; „Vă mulțumim 
pentru grija ce o purtați 
animalelor mai mult sau 
mai puțin sălbatice. Dacă 
vreți, vă trimitem, pen
tru iernat, și altele : pan- 
cere, tigri, lei etc".

Singur mi-am făcut-o. 
De-aia vă și sfătuiesc : 
Să nu furați, în viața 
voastră, elefanți 1 I

A

cu prețurile 
cîte-un țăran 
cu marfa la

m o o b o o
trebuință s-ar ,,juca“ 
așa cum îl vezi pe 
de-al nostru pornit 
piață?! Păi dacă noi ne bucurăm 
de prețuri fixe, de avantaje la con
tract — e drept să ne ținem de cu- 
vînt, să livrăm statului surplusul de 
produse. Au fost vremuri cînd 
eram la cheremul negustorului, 
care te juca pe degete, cum 
îi venea mai bine la socoteală. 
Grîul și porumbul nostru n-aveau 
preț în fața angrosistului, îl dădeam 
cîteodată, mai pe nimica, pentru că, 
strînși cu ușa, rămîneam cu el ne- 
vîndut. în schimb, cînd același ne
gustor ne vindea gaz sau stămburi, 
sau alte alea, profita cît putea... Azi, 
mărfurile, aici sau în Focșani, fie

FIECARE ARE DE FĂCUT CEVA
DE' CARE AU NEVOIE TOTI CEILALȚI"

piu al produselor pe care cîțiva ță- ’ 
răni din Topraisar le ofereau spre 
vînzare pe piața Constanței. Și cui 
anume 7 Să zicem, chiar muncitorilor 
de la Uzina de îngrășăminte chimice 
de la Năvodari, care-și împrăștie 
pulberile fertilizatoare și la Toprai
sar...

I-am mărturisit tovarășului Nicolae 
Săceleanu, primarul comunei To
praisar, Intenția noastră (imaginară) 
de a alătura cele două tăblițe și 
i-am cerut părerea.

— Nu-i judecați pe cooperatori! 
noștri după cei cîțiva care nu văd 
dincolo de țarcul interesului lor 
strimt, imediat. Iată, chiar acum lu
crăm la textul unei telegrame prin 
care vom raporta Comitetului Cen
tral al partidului că membrii coope
ratori din comuna noastră — este 
vorba de cele patru cooperative a- 
gricole de producție — au hotărît să 
livreze la fondul central al statului, 
în plus față de cantitățile contracta
te. 2 000 tone de porumb. 30 tone de 
fasole, 50 tone de grîu. Majoritatea 
oamenilor noștri știu bine cît dato
rează ajutorului primit necontenit 
din partea statului.

Sigur, este cît se poate de firească 
dorința de cîștig a fiecărui țăran,

cooperativă. de roadele dob'ndite cu 
sprijinul statului, e firesc ca și la da
torii să pună umărul alături de cei
lalți.

— Mai avem încă de muncit pen
tru a-i aduce pe toți la înțelegerea 
adevărată a lucrurilor — este de pă
rere tovarășul Omer Regep, secre
tarul comitetului comuna! de partid. 
De bună seamă, conștiința ță
ranilor nu se schimbă automat, 
o. dată cu schimbările econo
mice și sociale. Aici este vorba de 
o muncă politică intensă, 
verentă.

Munca politică de care ne 
te secretarul de partid de la 
sar se desfășoară necontenit, desigur, 
și roadele ei se concretizează în 
fapte. Munca aceasta politică se re 
flectă și în felul de a 
jorității cooperatorilor,

perse-

vorbeș- 
Toprai-

gîndi al ma- 
,___ ... , ______ așa cum
ne-am putut da seama din discuțiile 
pe care le-am avut cu mulți dintre 
țăranii cooperatori din Dobrogea.

lată, în acest sens, părerea unuia 
dintre ei Gheorghe Corneancă, din 
comuna Horia, județul Tulcea :

— Să ne facem următorul calcul. 
Ce-ar fi dacă și muncitorii care ne 
dau tractoare, îngrășăminte și toate 
produsele industriale ce ne sint de

iarnă, fie vară, au prețul lor fix, 
știi cum să-ți socotești banul și tre
buințele. Statul nu-și schimbă pre
țurile. ca unii dintre noi. după se
zon.

Am întîlnit, din păcate, chiar și 
în acest scurt drum prin satele Do- 
brogei, manifestări străine de spiritul 
general în care gîndește și. acționea
ză țărănimea cooperatistă. La Ciu. 
curova, județul Tulcea, Inginerul 
Ion Nazîru, secretarul comitetului 
comunal de partid, ne spunea :

— Unii depun mai mult sîrg pe 
lotul personal decît atunci cînd lu
crează pe ogoarele cooperativei. Dar 
a-ți concentra atenția și forțele asu
pra peticului de pămînt ce ți-a fost 
dat în folosință personală mai mult 
decît asupra muncii pe ogoarele 
mari ale cooperativei care satisface 
interesele colectivității — înseamnă 
a-ți fura singur căciula. Pentru că 
adevăratele interese ale fiecărui ță
ran, înflorirea satelor, sporirea cîști- 
gurilor la ziua-muncă nu pot fi sa
tisfăcute prin desprinderea de colec
tivitate, ci tocmai prin participarea 
la munca în comun, la sporirea pro
ducției agricole a cooperativei.

Tot o problemă de mare răspundere 
■ocială a țăranilor cooperatori este și

aceea a participării la muncă în 
C.A.P. Aș spune chiar că e cea mai 
importantă dintre toate. Este, desi
gur, important să oferi statului, so
cietății surplusul de produse agricole, 
dar nu este lipsită de importanță can
titatea, volumul acestui surplus. Al 
făcut totul pentru ca surplusul a- 
cesta să fie cît mai mare 7 Iată care 
trebuie să fie întrebarea de zi cu zi 
a fiecărui țăran cooperator. Vă vor
beam despre cei care depun mai 
mult sîrg pe bucățica lor de lot in
dividual. Dar mai sînt și unii care 
absentează cu totul de la muncile 
cooperativei sau care nu vin tocmai 
atunci cînd e mai mare nevoie de 
ei. Cred că n-am făcut destul pen
tru a-i face pe toți cooperatorii să 
înțeleagă că disciplina cooperatistă 
este o chestiune de răspundere, do 
datorie socială. Unii spun : „nu vin 
la lucru, nu-mi pui zile-muncă 1“ 
Trebuie să-i facem să înțeleagă că 
nu se oprește totul numai la atît j 
pentru că a nu munci și a nu fi plă
tit înseamnă și a nu produce pentru 
societate și implicit pentru tîne. Dis
ciplina mi se pare factorul esențial 
în asigurarea produselor agricole de 
care are nevoie societatea noastră.

— într-un fel sau altul — ne spu
nea tovarășul Gheorghe Sandu, se
cretar al Comitetului județean Tul
cea al P.C.R. — la realizarea produc
ției agricole care solicită și aportul 
industriei și al științei, participă do 
fapt întreaga > societate. Bine spunea 
cineva că in fiecare bob din recol
tele ogoarelor se află o părticică dir» 
munca întregului popor. Privind lu
crurile din acest punct de vedere», 
este normal să veghem cu cea mai 
mare grijă asupra destinului produc
ției agricole, cu atît mai mult cu cît 
reprezintă unul dintre bunurile ma
teriale principale de care depindă 
ridicarea nivelului de trai al po
porului. Iată de ce nu trebuie pre
cupețit nici un efort pentru a con
tribui la fondul central cu cantități 
cîf mai mari de produse cgricole.

Cifre ca acelea pe care ni le-a co
municat Comitetul județean de 
partid Constanța, sosesc în aceste 
zile din toate colțurile țării. Nu sînt 
simple cifre ; ele demonstrea
ză gradul înalt de conștiință civică 
a țărănimii cooperatiste, de în
țelegere a responsabilității sale so
ciale. reprezintă dovezi de netăgă
duit ale încrederii în politica parti
dului.



SClNTEIA marți 11 noiembrie 1969

tribuna experienței înaintate

lre- 
des-

su- 
cir-

din 
leu

Lorand DEAK1 
corespondentul „Sctnteii

PAGINA 3

(Urmare din pag. I)
nu

SURSA

I
de

a-

Experiența colectivului 
fabricii de mobilă „23 Au
gust" din Tg. Mureș, care 
face parte din Combinatul 
de exploatare și industria
lizare a lemnului Tg. Mu
reș, este profund grăitoa
re în ce privește concepția 
nouă de valorificare supe
rioară a masei lemnoase.

— Anul acesta, unita
tea noastră realizează o 
producție globală cu peste 
6 milioane lei mai mare 
decît în 1968 — ne spunea 
ing. Gheorghe Gavrilă, 
directorul comercial al 
Combinatului pentru ex
ploatarea și industrializa
rea lemnului din Tg. Mu
reș. Iar întreaga produc
ție (peste 98 la sută) este 
destinată exportului, avînd 
relații cu circa 30 de fir
me comerciale de peste 
hotare. Prestigiul nu s-a 
cîștigat ușor, ci printr-o 
muncă perseverentă, lună 
de lună, trimestru de tri
mestru.

Este greu ea în cîteva 
rînduri să înfățișăm am
ploarea eforturilor colec
tivului de aici, complexi
tatea muncii sale în vede
rea îndeplinirii sarcinilor 
de plan. Dacă în urmă 
cu cîțiva ani numărul 
sortimentelor fabricate era 
de ordinul zecilor, în pre
zent se produo peste 200 ti
puri de piese șl garnituri 
de mobilă. Preocupați în 
mod sistematic de îmbogă
țirea gamei sortimentale, 
specialiștii combinatului au 
acordat o atenție deosebi
tă creării de hol tipuri de 
mobilă, dar nu ca ceva în 
sine, el în scopul prospec
tării piețelor străine, asigu
rării unei competitivi
tăți Înalte produselor, sub 
aspect funcțional și valu- 
tar-economic. Pe drept cu- 
vînt, colectivul de aici se 
poate mîndri cu scrisorile 
primite din partea benefi
ciarilor externi, care, pe 
lingă unele sugestii, con
țin mai ales aprecieri elo
gioase față de produsele 
cu marca fabricii de mo
bilă „23 August" din Tg. 
Mureș.

Diversificarea accentua
tă a producției, observa 
tov. Emil Roșea, inginer 
șef al întreprinderii, a fost 
însoțită de organizarea su
perioară a muncii. In acest 
scop s-au luat nenumăra
te măsuri la toate nivelurile 
producției — locuri de

muncă, ateliere, secții și 
sectoare. S-a completat 
continuu „zestrea" tehnică 
a fabricii cu noi utilaje cu 
o productivitate sporită, a 
crescut gradul de calificare 
a muncitorilor de bază, 
s-au întărit asistența teh
nică și controlul tehnic de 
calitate. Au fost reorgani
zate serviciile de concep
ție, pentru ca permanent, 
acestea să gîndească Ia 
„viitorul" activității între
prinderii — în domeniile 
înnoirii fabricației, îmbu
nătățirii calității produse
lor, reducerii cheltuieli
lor, economisirii lemnu
lui, creșterii productivității 
muncii. In zece luni ale a- 
nulul curent, planul pro
ducției globale s-a înde
plinit în proporție de 102,2 
la sută, cel al producției

ție selecționării și pregă
tirii cadrelor care să se 
ocupe de aceste probieme. 
Serviciul organizarea pro
ducției a fost încadrat cu 
4 ingineri de specialitate, 
un inginer electromecanic, 
un economist și doi teh
nicieni. Biroul de norma
re a muncii a fost șl el în
tărit ; acum în acest do
meniu lucrează 9 tehni
cieni normatori, bine pre
gătiți și cu experiență ; 13 
cadre cu munci de răspun
dere — ingineri și econo
miști — au participat la 
cursurile de perfecționa
re a pregătirii lor.

Important este că 
bunătățirea organizării 
ducției și a muncii 
desfășurat după un 
general de măsuri, 
cuprinde mal

îm- 
pro- 
s-a 

plan 
car» 

multe ca-

CONTRASTE
® Forța exemplului

marfă — de 100,8 la sută.
Și în domeniul creșterii 

eficienței economice s-au 
obținut, de asemenea, re
zultate semnificative. Dacă 
se compară realizările con
semnate, în primul se
mestru din acest an, în 
valorificarea superioară a 
masei lemnoase, cu cele 
din 1968, se constată o îm
bunătățire a lor substan
țială. Anul trecut, din- 
,tr-un leu materie primă s-a 
realizat 5,17 lei produc
ție ; în' trei trimestre 
acest an, la fiecare 
materie primă lemnoasă fo
losită, s-a obținut o pro
ducție în valoare de 5,58 
lei. în aceeași perioadă — 
cheltuielile la o mie lei 
producție-marfă au fost re
duse cu 19,77 lei față de 
plan, iar beneficiile 
plimentare au însumat 
ca 700 000 lei.

Realizarea în mod 
proșabil a producției 
tinate exportului, precum 
și a planului la toți indica
torii a necesitat eforturi 
în plus din partea co
lectivului întreprinderii 
și a cadrelor de conducere 
ale combinatului în găsirea 
celor mai raționale forme 
de organizare a producției 
și a muncii. Ca urmare, 
încă din anul trecut s-a a- 
cordat cea mai mare aten-

pitole : organizarea pro
ducției și a muncii, cerce
tarea științifică și lucrări 
de mică mecanizare, cali
tatea producției, protec
ția muncii — care, după ce 
a fost aprobat de către, 
comitetul de direcție, a și 
început să fie tradus în 
viață. Numai la capitolul 
mică mecanizare se efec
tuează în acest an lucrări 
de aproape 2 milioane lei. 
S-a dezvoltat intens .miș
carea de inovații, aceasta 
fiind o altă sursă de îmbu
nătățire a activității tehni- 
co-economice. S-a întărit 
lupta împotriva rebuturi
lor, înlăturîndu-se, pe cît 
posibil, cazurile de neres- 
pectare a tehnologiei de fa
bricație, precum și superfi
cialitatea în urmărirea pro
ducției la croire, la secto
rul de zețuit, în alte faze 
ale procesului de fabrica
ție.

Problemele producției a- 
nului viitor stau acum, pe 
prim plan, pe agenda de 
lucru a conducerii între
prinderii. Sarcinile de plan 
prevăd o creștere substan
țială a producției globale 
și marfă. Productivitatea 
muncii va spori cu 5,7 )a 
sută, producția de mobilă 
pentru export cu 13,8 la 
sută. Deoarece în anul vii
tor stocurile de materii

prime — cherestea de fag 
și stejar, furnir și placaj — 
vor fi mai mici decit cele 
din acest an, da pe acum 
se preconizează aplicarea 
unor măsuri corespunză
toare în vederea folosirii 
cu ma! multă chibzuință 
a masei lemnoase, lichi
dării pierderilor. Alte ac
țiuni privesc utilizarea 
mai bună a rezervelor în 
domeniul folosirii timpului 
de lucru, creșterii coeficien
tului de schimburi, opti
mizarea transportului in
tern, determinarea științi
fică a capacităților de pro
ducție, mecanizarea dife
ritelor operații ale proce
sului tehnologic.

Activitatea colectivului 
fabricii va f! și mai 
hotărît orientată spre îm
bunătățirea calității pro
ducției, concomitent cu di
versificarea ei sortimen
tală. Pentru aceasta se 
va perfecționa sistemul de 
contractare și lansare a 
comenzilor, precum și cel 
de pregătire a documen
tațiilor tehnice, într-un 
timp bine precizat. Dife
rite deficiențe în acest 
domeniu generează o serie 
de perturbații în organi
zarea procesului tehnolo
gic și duc uneori la neîn- 
cadrarea în graficul de li
vrare a produselor. De a- 
semenea, se preconizează 
întărirea exigenței și a 
răspunderii la recepționa- 
rea materialelor intrate în 
depozitele și magaziile 
tehnice.

Pe un alt plan, conduce
rea întreprinderii are în ve
dere comercializarea în bu
ne condiții a producției, 
îmbunătățirea studierii ce
rințelor pieței externe. 
Au fost proiectate, e- 
xecutate și expediate la 
diferite tîrguri și expoziții 
internaționale aproape 100 
piese noi J* — 
din care 
dormitoare, 
holuri. în 
s-a reușit 
tureze, în 
nea producției anului vii
tor. Rămîne ca măsuri!» 
inițiale să fie materializa
te pas cu pas, în interesul 
realizării exemplare a pla
nului, ridicării continue • 
nivelului eficientei activi
tății economice.

de mobilier, 
se formează 
sufragerii și 
felul acesta, 
să se con- 
mare, Imagi-

Cercetînd datele statistice ale in
dustriei alimentare, se desprinde fap
tul că, în perioada 1—31 octombrie 
a. c., planul la producția de zahăr 
s-a îndeplinit în proporție de 90,2 la 
sută.' De unde această temporară 
restanță ? O cauză a acestei situații 
constă în proasta funcționare a Fa
bricii de zahăr din Oradea. Nu mai 
insistăm acum asupra notei discor
dante pe care o face această între
prindere în rîndul unităților indus
triale bihorene | nu mai înfățișăm 
motivele care au dat atîta bătaie de 
cap comitetului județean de partid, 
numeroșilor producători de sfeclă 
de zahăr. Să analizăm de ce și 
la ora actuală — după punerea în 
funcțiune a fabricii — se aduc pa
gube economiei naționale și unul 
mare număr de cooperative agricole 
de producție, care țin sfecla pe cîmp, 
prin gări, prin alte loouri, aceasta 
fiind supusă degradării.

...Am intrat, împreună eu ing, 
Iosif Maștei, de la comisia economică 
a Comitetului județean Bihor al- 
P.C.R., în această fabrică de zahăr. 
Era după orele de serviciu. In fa
brică nu am găsit pe nimeni din con- 
ducere, iar noi ne-am plimbat fără 
să ne întrebe cineva ceva, de la un 
capăt la altul al fabricii. In curte, 
pe undeva, l-am întîlnit pe ing. 
Gheorghe Ioța, inginer șef adjunct, 
împreună cu un grup de muncitori 
care reparau o bandă rulantă. Ingi
nerul șef Wilhelm Moser era la 
București, chemat la Ministerul In
dustriei Alimentare. Așadar, în plină 
campanie de prelucrare a sfeclei de 
zahăr, deși fabrica funcționează cu 
o treime din capacitate, inginerul 
șef era prin Capitală, directorul 
acasă, iar cei din întreprindere lu
crau, pe ici pe colo, cum puteau. 
Lipsa flagrantă de asistență tehnică, 
de supraveghere, de îndrumare ți 
control era evidentă.

Ne aflăm la punctul de recepțio- 
nare a sfeclei | aici, cuva de descăr
care a remorcilor este mai scurtă 
decît remorca. Din această cauză, 
multă sfeclă cade pe jos Sînt nece
sari doi oameni (în plus) care să 
strîngă sfecla și să o arunce în cuvă. 
în. felul acesta, descărcatul unei re
morci întîrzie cu 15—20 minute. Pe
semne, proiectantul și conducere® 
fabricii consideră că defecțiunea este 
prea „măruntă" pentru a sta în aten
ția lor. Este vizibil că, printr-un mic 
efort mai cu seamă prin spirit gos
podăresc, s-ar putea elimina această 
copilărească greșeală de proiectare

In apropierea cu vei sînt două bas- 
eulatoare pentru descărcarea autoca
mioanelor cu sfeclă de zahăr Dar 
unul s-a defectat de mai multe luni 
pentru că a fost utilizat nerațional 
Oamenii care le exploatează au fost 
insuficient 
fabricii a 
multă ușurință 
lății pretențioase, de mare valoare și 
de mare importanță pentru alimen
tarea fabricii cu materie primă, unor

înstruiți. Conducere» 
încredințat cu pre*

utilaj» ți insta-

fenomenului producției nevîridute la 
termen. Sînt încă unități industriale 
care nu și-au realizat integral planul 
de vînzare și încasare a producției și, 
în consecință, nici beneficiile. Nu sînt 
necesare prea multe argumente pen
tru a demonstra că realizarea pro
ducției, adică vînzarea și încasarea 
contravalorii mărfurilor fabricate — 
ca act final al procesului de produc
ție — este hotărîtoare pentru obține
rea beneficiilor planificate. Orice 
producție finită, aflată în stoc, re
prezintă o imobilizare de valori ma
teriale ce grevează asupra si
tuației financiare a întreprinde
rilor respective. In producția fi
nită stocată se găsesc încorporate 
cantități importante de materii 
prime și materiale, precum și 
consum de muncă, ce ar fi 
putut fi folosite în alte scopuri 
ale economiei naționale. Pe de 
altă parte — ținînd seama de 
faptul că Ia elaborarea balanțelor 
materiale se prevede o activitate de 
aprovizionare și desfacere normală 
— aceste imobilizări pot crea per- 
turbații în circuitul valorilor mate
riale între diversele întreprinderi( 
în satisfacerea necesităților fondului 
pieței și ale exportului. Aceste a- 
devăruri economice elementare nu 
au fost încă bine înțelese de unele 
unități economice din subordinea Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini și ale Ministerului Indus
triei Materialelor de Construcții. în 
10 luni din acest an, pe ansamblul 
întreprinderilor celor două ministe
re, planul la producția marfă vîn- 
dută și încasată a fost realizat în 
proporție de 99,8 la sută și, respec
tiv, 99,4 la sută, în condițiile în 
care existau totuși posibilități reale 
de îndeplinire a planului și la acest 
indicator ț în mod corespunzător, 
nici volumul de beneficii nu s-a ri
dicat la nivelul resurselor existente 
în aceste unități industriale.

în alte cazuri, beneficiile șl acu
mulările nu s-au situat la nivelul 
maxim datorită neîndeplinirii rigu
roase a obligațiilor asumate prin 
contracte de către anumite întreprin
deri industriale. Pe ansamblu, fos
tul Minister al Economiei Forestiere 
și-a realizat în 8 luni planul de be
neficii cu un plus de circa 35 mili
oane le! ; dar, la sfîrșitul trimes
trului III, 120 de întreprinderi ale a- 
cestul minister aveau 4 310 contrac
te restante, în valoare de peste 400

milioane lei. De ce nu au fost luate 
măsuri severe pentru punerea în va
loare a acestor posibilități de înca
sări suplimentare — știut fiind că 
livrarea la timp a produselor creea
ză, de regulă, condițiile necesare 
creșterii beneficiilor ?

Mult ar fi avut de cîștigat efi
ciența producției industriale dacă în 
toate întreprinderile s-ar fi interve
nit hotărît pentru respectarea și 
diminuarea consumurilor specifice 
de materii prime și materiale, pentru 
lichidarea stocurilor supranormative 
de valori materiale. La întreprinde
rile Ministerului Industriei Ușoare, 
stocurile supranormative se ri-

produse sau servicii să fie renta
bilă. Mai mult, se consideră în mod 
greșit că lichidarea deficitului 
este posibilă, că greutățile — e ade
vărat, de multe ori complexe — sînt 
de netrecut. Aceasta este o opinie 
care întreține atmosfera pierderilor 
planificate și conferă, acțiunii de li
chidare a lor un caracter de campa
nie, această acțiune figurînd pe a- 
genda preocupărilor principale nu
mai sporadic, la anumite perioade.

Conducerea partidului a criticat. în 
repetate rînduri, anomalia pierderi
lor planificate, subliniind că renta
bilitatea și beneficiile crescînde con
stituie o problemă fundamentală a

mașini de etichetat, a unor trans
portoare de borcane, mașini de spă
lat cutiile ș.a. și — ca urmare — 
s-a consumat în plus un fond de 
salarii de aproape o jumătate mi
lion de iei, care a înrăutățit situația 
financiară a întreprinderii. Iar la 
fabrica de conserve „Flora" din Ca
pitală, în condițiile unei acute lipse 
de forță de muncă la secția de sor
tare, în perioada mai-septembrie a.c.. 
35 salariați — plătiți ca muncitori 
— au fost utilizați pentru efectuarea 
unor lucrări de... 
în felul acesta în 
parte din fondul

Firește, aceste 
s-au manifestat 
acest 'an și

dicau la 1 septembrie a.c. la 
aproape 600 milioane lei. Ce mă
suri se preconizează în scopul în
lăturării acestor imobilizări, pînă la 
finele anului ? Ministerul amintit a 
dat circa 140 milioane lei beneficii 
peste plan. în același timp, însă, din 
cauza imobilizării unor importante 
valori materiale, cheltuielile nepro
ductive au însumat 44 milioane let 
Calculele arată, de asemenea, că vo
lumul beneficiilor putea crește și 
mai substanțial cu zeci de milioa
ne lei, dacă Ministerele Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Industriei 
Metalurgice și altele duceau o luptă 
mai fermă — la nivel de întreprin
deri și centrale industriale — îm
potriva acestor cheltuieli neproduc
tive,- nejustificate din punct de ve
dere economic.

Există și întreprinderi care nu 
și-au realizat planul de beneficii. In 
unități din industria chimică, minie
ră, transporturi, pe unele șantiere 
de construcții industriale nu s-a ma
nifestat suficientă stăruință pentru 
ca orice activitate concretizată în

întregii societăți. Deficitul financiar 
poate fi eliminat, dar aceasta trebuie 
să se realizeze nu prin umflarea, pre
țurilor, ci prin eforturi sistematice, 
perseverente, îndreptate spre fruc
tificarea marilor rezerve existen
te în întreprinderi. Exemplul po
zitiv al unui șir de unități 
economice care au trecut de la 
pierderi la beneficii este conclu
dent în acest sens. Cu atît mai greu 
de înțeles apare situația unor în
treprinderi planificate să obțină în 
acest an beneficii și care au înre
gistrat pierderi.

Celor care ar fi .tentați să afirme 
că o atare stare de lucruri s-ar 
datora în exclusivitate cauzelor „o- 
biective" le prezentăm cîteva do
vezi care arată că pierderile sînt 
generate — în măsură însemnată — 
de neajunsurile tehnice și organi
zatorice interne La Fabrica de con
serve Caracal se mențin deficiențe 
serioase în utilizarea fondurilor ma
teriale și bănești. Aici nu au fost 
luate din timp măsurile necesare 
pentru intrarea în funcțiune a unor

. birou, irosindu-se 
mod nejustificat o 
de salarii aferent, 
neajunsuri, care 
mai pregnant in 

care diminuează încă 
eficiență economică, resursele de be
neficii și acumulări bănești trebuie 
să constituie pentru toți factorii de 
răspundere — de la organele cen
trale de sinteză și ministerele eco
nomice, pînă la centralele indus
triale și întreprinderi — un prilej 
de ă analiza temeinic deficiențele 
existente, cauzele lor, de a conlu
cra activ la elaborarea și aplicarea 
măsurilor necesare pentru îndepli
nirea riguroasă a planului pe acest 
an la toți indicatorii, inclusiv la cei 
financiari. Intervențiile imediate tre
buie împletite cu măsuri care să 
aibă ample efecte de perspectivă, 
vizînd ridicarea necontenită a gra
dului de rentabilitate a producției. 
Sarcini importante revin, în acest 
sens, aparatului financiar-bancar, 
care trebuie să sprijine din plin, 
mai mult decît pînă acum, prin con
trol și analize, înlăturarea cauzelor 
tuturor deficiențelor, ca și fructi
ficarea rezervelor existente în uni
tățile economice, menite să contri
buie la realizarea nivelului planifi
cat al beneficiilor și acumulărilor 
bănești, la instaurarea unui climat 
de ordine, disciplină și înaltă răs
pundere pentru cheltuirea fonduri
lor materiale și bănești.

Eforturile conjugate ale colecti
velor din întreprinderi, centrale in
dustriale și ministerele de re
sort, ale aparatului financiar-ban
car trebuie să se materializeze 
în realizarea și depășirea in
dicatorilor financiari prevăzuți pen
tru anul 1969, pregătindu-se, tot
odată, condițiile pentru aborda
rea, cu deplin succes, a importan
telor sarcini stabilite pentru anul 
viitor, a celor prevăzute de Direc
tivele Congresului al X-lea al P.C.R.

oameni cu o pregătire slabă, îndoiel
nică. Directorul adjunct al Direcției 
regionale a' transporturilor auto- 
Oradea, tov Valeriu Chișiu, ne spu
nea cu amărăciune că șoferii pierd 
cite 1—2 ore zilnic pînă să descarce 
sfecla din-autocamioane, fapt care le 
diminuează cîștigul și generează scă
derea randamentului în utilizarea a- 
cestor mijloace tehnice.

Am vizitat și platforma de depozi
tare a pietrei de var î aici există un 
pod rulant care trebuie să transporte 
la cuptoare circa 150 tone piatră de 
var în 24 de ore. Dar grinzile de 
rulare — din prefabricate — nu au 
fost fixate pe axa stîlpilor și, ca ur
mare liniile nu sînt paralele ; din a- 
ceastă cauză, podul mai mult stă 
decît funcționează. De multe ori, un 
număr de 30—38 muncitori sînt ne- 
voiți să transporte, cu coșurile, piatra 
de var la etajul IV Cuptorul nr. 1 
este fisurat pe orizontală, iar axele 
de la elevatoarele de var din secția 
unde se prepară laptele de var s-au 
rupt unul după altul.

Din depozit, sfecla ajunge în fa
brică, printr-un canal de apă. Pot 
acționa deodată cel mult trei jeturi 
cu apă, care împing sfecla în canal 
și, de aici, ea este antrenată în insta
lațiile de preluorare. Chiar în timpul 
cind ne aflam acolo, doi specia
liști au venit să ia măsuri pen
tru... oprirea apeL deoarece venea 
prea multă și dauna procesului de 
producție. în prinzătorul de pietre, 
apa se ridica la circa doi metri peste 
nivelul admis Aceasta se întîmplă 
destul de des, ceea ce a făcut ca lan
țul de la prinzătorul de pietre să s» 
rupă în repetate rînduri. Constructo
rul trebuia să termine de mult lucră
rile la uscătorul de borhot, stația de 
condens și platforma de borhot ; dar 
nici acum nu sînt gata, pentru că, pe 
acest șantier, lucrează zilnic abia 
cîțiva oameni. La uscătona de borhot 
nu am găsit, pe nimeni. Șeful șantie
rului 1 018, ing Filip Dragnea, arun
că răspunderea pe beneficiar, iar in
ginerul șef adjunct și maistrul 
Ștefan Raț o imputau constructorului. 
Mai mult chiar, maistrul Ștefan Raț 
pretindea constructorului pentru 4 
ore de muncă (pe care să le presteze 
după program) o retribuție egală cu 
cea pe care o primește de la fabrica 
de zahăr, pentru 8 ore de muncă 
Oamenii se tîrguiau aici ca la piață, 
iar fabrica pierde zilnic milioane de 
lei. L-am auzit pe maistrul Raț spu- 
nînd : „Am să fac racordurile de aer 
la injectoare, dar mai departe nu ne 
Interesează" Acest maistru nu se 
alătură celor care stau acolo și după 
orele de program, care se frămîntă și 
îi doare inima că fabrica nu func
ționează cum ar trebui.

Am văzut în fabrică 
curg Dar cei care ar 
vadă treo nepăsători 
I-am arătat șefului de 
menea conductă. Intîi _ ______ __
demonstreze că apa se scurge de la 
etaj, unde s-a spălat pe jos, dar, după 
ce a fost dat la o parte materialul 
izolant, a văzut și el că apa curgea 
mai abitir decît printr-un robinet 
Ne-a spus atunci, zîmbind : „Se mai 
întîmplă, așa este la început". Nu
mai că acest „început" durează de 
pește un an, iar prin țevile din fa
brică se pierde atît apă fierbinte, 
cît și sirop și, culmea, chiar și zahăr 
tos. Zahărul se scurge nu numai prin 
țevi, dar se Irosește și prin conduc
tele de evacuare. Unul din conducă
torii fabrioii ne spunea, fără pic de 
ezitare, că „nu se pierde nimic, to
tul intră la retopit". Din păcate, lu
crurile nu stau așa. Pentru că în fa
brică se înregistrează o pierdere de 
5 la sută și numai pentru 0,5 la sută 
se cunosc cauzele. Inginerul șef ad
junct ne relata : „Aici, la Oradea, za
hărul este amar". Și, pe bună drep
tate. Anul trecut, fabrica a avut un 
plan de producție de 84 milioane lei. 
Nu l-a făcut Anul acesta, planul este 
de 176 milioane lei | cei cu care am 
discutat au apreciat că planul nu se 
va realiza nici de astă dată.

In depozit stau în stoc mii de tone 
de sfeclă de zahăr, iar alte mii de 
tone sînt în cîmp, așteaptă să le 
vină rîndul la prelucrare. Cînd am 
întreprins investigațiile, în fabrică 
erau imobilizate, de mai multe zile, 
110 vagoane. Tov Teodor Stana, se
cretar al Comitetului județean Bihor 
al P.C.R., ne spunea : „Pierd coope
rativele agricole de producție, pierde 
economia națională..."

Pînă cînd va suporta statul 
consecințele nepăsării unor oa
meni iresponsabili? Cît timp se 
va mai tolera, la Ministerul In
dustriei Alimentare, această situa
ție ? De ce nu se inițiază o anchetă 
de către organele în drept, pentru 
a trage la răspundere pe cei vino- 
vați de daunele aduse economiei 
naționale ? Cum se explică faptul că 
tovarășii de la Comitetul județean 
Bihor al P.C.R 
multă hotărîre 
ceasta stare

Nu în puține cazuri 
s-a demonstrat ce re
zultate economice im
portante se pot obține 
prin organizarea supe
rioară a producției și a 
muncii și cît de opor
tun este să se inten
sifice acțiunea de ela
borare și aplicare a 
studiilor in fiecare 
întreprindere indus
trială. Iată încă două 
exemple semnificative 
in acest sens. La Fa
brica de conserve din 
Buftea a fost elaborat 
studiul „Reașezarea 
fluxului tehnologic și 
a transporturilor in
terne in secția de pre
lucrare a cărnii", prin 
a cărui aplicare se 
estimează un spor la

productivitatea muncii 
de 60 la sută și o re
ducere a prețului de 
cost al produselor fi
nite cu 231 de lei pe 
tonă. O înaltă efi
ciență se obține prin 
aplicarea studiului pri
vind optimizarea lu
crărilor de întreținere 
și reparații la între
prinderea de morărit 
„Dîmbovița" din Capi
tală : producția globa
lă crește cu 19,8 mili
oane lei, iar volumul 
beneficiilor cu 1,6 mi
lioane lei pe an. Pe 
cind asemenea vești 
din alte întreprinderi 
similare, care ar putea 
fructifica această ex
periență valoroasă deja 
ciștigată ?

conducte 
trebui să 
pe lingă 
șantier o 
a încercat să

județean 
nu intervin cu mai 
pentru a curma a- 
lucruri ?

★
timp, directorul 
a fost înlocuit;

In ultimul 
treprinderii 
Ioța este acum noul director, 
brica continuă să meargă prost. Din 
39 000 tone zahăr cît se prevăzuse 
pînă la 1 noiembrie a.c. nu s-au 
realizat decît 4 200 tone. Considerăm 
că stă în puterea colectivului fa
bricii, a organizației de partid de 
aici, a comitetului de direcție să 
redreseze neîntîrziat activitatea eco
nomică. să accelereze ritmul recu
perării restanțelor la producția da 
zahăr, să pună stavilă pierderilor.

Aurel POP 
corespondentul „Scînteii*

Nu de mult, la Fa
brica de industriali
zare a legumelor și 
fructelor din Băicu- 
lești, județul Argeș, a 
fost dată în folosință 
o linie de suc concen
trat preparat din 
mere. In procesul in
dustrial rezultă ca 
deșeu resturile de 
fructe sub formă de 
pastă, care este hrăni
toare pentru animale. 
Conducerea întreprin
derii a făcut apel la 
unitățile agricole din 
jur pentru a o ridica 
ți folosi în furajarea

animalelor.
prezent n-a venit de- 
cît IAS Curtea de Ar
geș, dar n-a putut 
lua decît o parte 
din aceste deșeuri. Co
operativele agricole, 
deși au deficit, de fu
raje, rămîn nepăsă- 
toare față de această 
ispititoare ofertă. Așa 
se face că mari canti
tăți de această pastă 
se aruncă în rîul Ar
geș. Oare în coopera
tivele agricole din jur 
nu se găsesc cornute 
care să ia în coarne pe 
cei nepăsători ?

Aflmdu-ne p< 
tierul fabricii d 
din Sebeș, în 
moment am fost plă
cut impresionați de 
ordinea care domneș
te în majoritatea de
pozitelor de materiale 
de construcții, ca ji 
pe cea mai mare par
te din incinta șantie
rului. Notă distonantă 
face doar depozitul 
de materiale al între
prinderii 3 izolații din 
Capitală, care are de
tașat aici un lot de e- 
xecuție. Materialele 
erau aruncate în cea 
mai „perfectă" neo- 
rînduială; butoaiele 
cu bitum, claie peste 
grămadă, la fel și blo
curile de beton celu
lar autoclavizat. Pe 
unde am trecut pe 
șantier am întâlnit

Anadnei. 
lungi de zeci de 
tri, vizibile pretutin
deni, poți reconstitui 
fără dificultate tra
seele pe care le-au 
parcurs izolatorii. La 
fel stau lucrurile și 
cu cartonul asfaltat, 
cu bitumul și alte 
materiale. Risipa de 
pe șantierele între
prinderii 3 izolații a 
făcut in mai multa 
rînduri obiectul ob
servațiilor critice din 
presă, dar se vede că 
conducerea întreprin
derii continuă să ră- 
mînă... Izolată de rea
litățile, de aspectele 
critice care ii sînt se
sizate.

• Apropierea iernii
privită cu... răceală

Toamna aceasta blîn- 
dă ne-a făcut să stăm 
mai mult cu soarele-n 
ochi. Bunul gospodar 
nu s-a lăsat însă a- 
mețit, știind ce ur
mează după toamnă... 
Și iată că vremea mo- 
horîtă, ploioasă și rece 
a intrat în drepturi. 
Animalele s-au întors 
de la pășune și își 
iau locurile în graj
duri. Bineînțeles, acolo 
unde grajdurile au fost 
pregătite. La coope
rativa agricolă din 
Avrig, județul Sibiu, 
grajdurile n-au fost 
pregătite pentru sezo
nul rece : ușile și ies- 
lele nu sînt reparate, 
prin geamurile sparte 
suflă vîntul, noroiul 
gros acoperă podeaua,

pereții nu sînt văruiți. 
Așa că, ori în noroiul 
din grajd, ori în cel de 
afară, animalele se 
simt la fel. De aseme
nea, saivanul pentru 
oi, început anul trecut, 
nu a fost terminat nici 
acum. Să fi uitat coo
peratorii din Avrig 
pățania de anul trecut, 
cînd un mare număr 
de oi au murit deoa
rece nu au fost adă
postite corespunzător ? 
Cu toate că iarna se a- 
propie, consiliul de 
conducere al coopera
tivei agricole nu se 
grăbește să „încăl
zească atmosfera" prin 
cîteva măsuri urgente 
Pesemne că vor să o 
facă din nou... de oaie.

întreprinderea 
fabricare a mobilei 
„11 Iunie" din Cara
cal are încheiate pen
tru acest an cu O.C.L. 
Caracal contracte de 
desfacere pentru 2 800 
garnituri de mobilă. 
Rină aici, nimic deo
sebit. Numai că în
tre cele scrise pe hîr- 
tie și ceea ce se în
tîmplă în realitate 
este o diferență. O di
ferență de cîteva mi
lioane de lei. Iată 
cum stau lucrurile. 
Furnizorul n-a livrat 
pînă la începutul 
cestui trimestru 232 
garnituri de mobilă. 
De cel Nu le-a pro
dus. Dar, nici O.C.L. 
Caracal nu oftează du
pă ele, căci, 
său, nu s-a 
să ridice din 
cotă 260 de 
de mobilă. Cum 
vede, 
prin excelență la ca
pitolul indisciplină 
contractuală. Lucru-

la rîndul 
prezentat 

aceeași 
garnituri 

se 
reciprocitate

rile nu se opresc 
aici, pentru că 
lași beneficiar a 
tărit să renunțe 
întreaga producție 
trimestrului IV. „ 
se mai cer", pretinde 
O.C.L. Caracal, 
produce alte 
dar luați-le pe 
tea, pe 
plătit", 
nizorul. 
tinuă. 
neexpediate zac 
tutindeni in 
că. S-au mobilat 
ele toate secțiile, toa
te locurile de muncă. 
Un lux orbitor... pe 
punga statului. Pro
ducția este stânjeni
tă și în curînd n-o 
să mai fie nici un loc 
de trecere... nemobi
lat. Culmea este că 
Direcția județeană a 
IMCOOP se plîn- 
ge că nu poate 
fată solicitărilor 
mai mari pentru 
ceste produse.

„Vom 
tipuri, 
aces- 

care le-ați șl 
insistă fur- 
Disputa con- 

Și mobilele 
pre

fabri
ca
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CERCETAREA Ș
al Republicii Socialiste Româ-

»! n) :

Recital comemorativ
cinema

doi ani în urmă 
vechea secție de

a luat 
econo-

festivitate au luat parte Pom-
Macovei, președintele C.S.C.A., 

; al

institu- 
Le-am 

că 
îu-

„Aurul vikingilor

cuvîntul prof. Sven 
genera] al 

___ : r__e- 
relațiile existente între Româ- 
Suedia, ilustrate și prin or-

șl TV) 
20.

io ; so.

Vernisajul expoziției

Cu vreo 
ființă, din 
mie agrară existentă in cadrul In
stitutului central de cercetări agri
cole, Institutul de cercetări pentru 
economia agrară. Crearea institutu
lui a constituit o expresie a aten
ției acordate de partid și de stat, în 
ansamblul cercetărilor din științele 
economice, celor de economie agrară, 
ca factor important de dezvoltare a . 
agriculturii românești, de creștere a 
eficienței activității în această ra
mură de bază a economiei naționa
le. Aceeași atenție s-a reflectat in 
modul în care Institutul a fost în
zestrat cu cadre, precum și cu baza 
materială necesară cercetărilor. în 
prezent, in cadrul institutului lu
crează circa 50 de cercetători, din
tre care mulți avînd o îndelungată 
experiență de cercetare, precum și 
97 de operatori, calculatori și alt 
personal auxiliar. El dispune de un 
centru de calcul propriu, înzestrat 
cu mașini electromecanice și cu un 
calculator electronic Dacice—200, — 
ceea ce a creat condiții pentru o 
considerabilă sporire a productivi
tății muncii de cercetare.

Institutul și-a elaborat un pro
gram pe o perioadă mal îndelunga
tă, pe baza căruia s-au stabilit pla
nurile anuale pe 1968, 1969 și 1970. 
în prefața la program, directorul in
stitutului, tov. D. Dumitru, sublinia 
că institutul își propune „să depă
șească stadiul actual de interpreta
re descriptivă și să dea soluții pen
tru luarea de decizii de politică e- 
conomică... Pe baza studierii expe
rienței activității economice, conco
mitent cu studiile de prognoză, cer
cetările vor trebui să dea soluții pen
tru înfăptuirea obiectivelor stabilite 
prin planul de stat". O orientare 
clară, în concordanță cu scopurile 
pentru care a fost creat institutul 
și cu întreaga concepție a partidu
lui privind cercetarea științifică în 
domeniul științelor sociale. Prin toa
te acestea s-au creat premisele u- 
nor cercetări rodnice, care să slu
jească efectiv dezvoltării construc
ției noastre socialiste.

întrebarea pe care ne-o punem 
este : în ce măsură programul pro
pus a fost adus la îndeplinire, care 
este coeficientul de utilitate practică 
al cercetărilor de economie a- 
grară efectuate ptnă acum 7

încă de la primul contact cu ac
tivitatea Institutului, apare clar că 
o bună parte a forțelor de cerce
tare sînt absorbite de teme mari, de 
anvergură, vizînd dezvoltarea în pers
pectivă a agriculturii în țara noas
tră- Așa este de pildă tema „Pro
blema agrară șl rolul agriculturii în 
dezvoltarea economică a României", 
care și-a propus să elucideze locul 
agriculturi) în procesul reproducției 
lărgite a economiei naționale, direc
țiile principale ale dezvoltării el în 
viitor. Sau temele: studiul econo
mic al zonelor actuale de produc
ție. costurile de producție și renta
bilitatea, organizarea în sistem ciber
netic a circuitului informațional tn a- 
gricultură, etc.

Prin însăși natura lor, prin sfera 
largă de cuprindere, aceste teme so
licită un timp îndelungat de stu
diu. De altfel în planul institutului 
pe anul 1969 pentru nici una din 
teme nu s-au prevăzut termene mai 
scurte decît doi-trei ani. Ceea co 
s-a realizat pînă acum se situează, 
în cele mal multe cazuri, în sfera 
elaborării metodologiilor de cerceta
re, a calculării de coeficienți, cu alte 
cuvinte a făuririi instrumentelor cu 
care abia se poate porni la drum. 
„Abordînd problemele 
optimizării proceselor 
unitățile socialiste din 
ne spunea tov. ÎON 
cercetător în institut 
vit de anumite impedimente, ne-au 
lipsit metodele, un mod cibernetic 
de abordare; dacă vrem ca cerce
tările noastre să fie la nivelul 
cetărilor moderne, nu se poate 
ra cu metode ordinare. Deci a 
buit să ne concentrăm asupra 
pectelor metodologice...".

Intențiile sînt, fără îndoială, pozi
tive, interesul pentru metodele mo
derne de cercetare lăudabil, dar 
oare pot toate acestea să suplineas
că acele rezultate concrete, acele so
luții pentru probleme stringente, de 
actualitate, ale practicii, în care tre
buie să-și găsească finalizarea cerce
tările de economie agrară 7

Că asemenea rezultate nu s-au 
făcut simțite pînă acum tn viață, 
o recunosc înșiși cercetătorii insti
tutului. Vorbindu-ne despre efici
ența cercetărilor, despre modul de 
valorificare, ei n-au putut, în cea mai 
mare parte, să se refere decît Ia... 
prezentarea unor lucrări sau referate 
în sesiuni. „Rezultatele cercetărilor
— ne-a spus dr. I. VEVERCA, șef 
de secție în institut — s-au concre
tizat intr-o sesiune de comunicări 
științifice (n. n. e vorba de sesiunea 
festivă organizată cu ocazia aniver
sării a 25 de ani de Ia eliberarea ță
rii). Aici s-a putut vedea că insti
tutul nostru a știut să-și axeze 
tivitatea pe nevoile practice, de 
din economic, ale agriculturii..."

Departe de noi intenția de a 
nimaliza importanța sesiunilor . 
ințlfice, ca mijloace de afirmare, de 
comunicare a rezultatelor unor cer
cetări, dar a reduce la sesiuni festive 
valorificarea acestor rezultate în
seamnă a uita scopul esențial al cer
cetării, a pierde din vedere, că cer
cetarea își îndeplinește funcția socia
lă numai dacă concluziile ei sînt a- 
plicate în activitatea practică și— -----probleme-

modelării și 
tehnologice in 
agricultură —
PADURARU, 

— ne-am lo-

cer-

ac- 
or-

ml- 
ști-

contribuie la soluționarea 
lor ridicate de aceasta.

Firește că valorificarea 
de numai de cercetători, 
să organizeze utilizarea

nu depln- 
In măsură 

__=_____  ... efectivă a
rezultatelor cercetării sînt cei în 
folosul cărora ea se face, așa-numi- 
ții beneficiari. în cazul nostru or
ganele și unitățile agricole. Faptele 
arată că în practica acestora nu și-a 
găsit încă înrădăcinare și deplină 
cristalizare principiul conlucrării 
strînse cu cercetarea științifică, al 
formulării de comenzi pentru studiul 
unor probleme care se cer soluțio
nate. Oricum însă, pentru ca să va
lorifici. să experimentezi și să 
generalizezi rezultatele unei 
cetări. trebuie înainte de 
să existe asemenea rezultate.
în ce privește Institutul de cercetări 
pentru economia agrară se poate 
aprecia că dînd o prea mare ponde
re cercetărilor ample, cuprinzătoare,

să 
cer- 

toate 
Or,

de perspectivă, a pierdut din vedere 
problemele prezentului care solicită 
o rezolvare urgentă.

Desigur însă că cei mal autorizați 
să-și spună cuvîntul în această pri
vință sînt „beneficiarii", organele 
care conduc agricultura. Să le dăm, 
așadar, lor cuvîntul :

Tov. I. STANCIU, ministru ad
junct al agriculturii și silvicultu
rii : „Consider că institutul și-a dis
persat forțele pe un număr prea 
mare de teme — dintre care unele 
nu sînt urgente și strict necesare 
producției — și a programat stu
dierea acestora pe o perioadă prea 
lungă, îneît la finalizarea lor, unele 
dintre acțiunile pentru care au fost 
concepute sînt practic încheiate și 
nu mai pot beneficia de rezultatele 
cercetării. In prezent, sîntem pe ca
le să încheiem contracte cu 
tul pentru anumite lucrări, 
expus punctul nostru de vedere 
noi sîntem interesați în acele 
crări care pot fi de o reală utilitate 
producției. Dacă unii cercetători vor 
totuși să se ocupe în continuare de 
teme cu caracter general, neapli
cativ, le pot eventual contracta cu 

Consi- 
una 
tre- 
din 

urni 
află

vreo editură, dar nu cu noi. 
der că in perioada următoare, 
din temele centrale către care 
buie concentrate o mare parte 
forțele institutului, pentru a o 
din faza incipientă în care se 
de prea mult timp, o reprezintă zo
narea producției agricole, 
misă fundamentală pentru 
și specializarea unităților.

Dr. NICA SABIN, de la 
Națională a Cooperativelor 
de Producție : „Este știut că în coo
perativele agricole de producție exis
tă importante resurse materiale și 
umane nefolosite. Mobilizarea lor im
pune o serioasă îmbunătățire a or
ganizării, conducerii și gospodăririi 
agriculturii noastre cooperatiste — 
sarcină care a fost subliniată de alt
fel cu toată tăria în Raportul tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Congresul 
al X-lea. Tocmai aici cred că există 
un vast cîmp pentru cercetările de 
economie agrară — domeniu în care, 
trebuie s-o spunem — s-a făcut foarte 
puțin pînă acum. Studii care să sta
bilească care e optimul de dezvol
tare economică a cooperativelor a- 
gricole, să ofere modele de structu
rare a ramurilor și culturilor, in 
funcție de condițiile specifice diferi
telor zone, modele care să fie expe
rimentate în diferite unități sub di
recta îndrumare și supraveghere a 
cercetătorilor institutului — iată ceea 
ce ar putea fi de cea mal mare uti
litate.

O problemă de mare actualitate 
este, de asemenea, eficiența investi
țiilor. Știu că tema intră în preocu
pările institutului, care 
studii privind eficiența

ca o p re
profilarea

Uniunea 
Agricole

a început 
..... . . . Investiții

lor în irigații. în prezent însă, cînd 
în cooperative ne fntîlnim frecvent 
cu o fărîmițare a fondurilor de in
vestiții, cînd adesea lipsesc discer- 
nămîntul și finalitatea în folosirea 
lor, ar fi, cred, mult mai folositoare 
studii care să orienteze cooperati
vele în cheltuirea fondurilor de in
vestiții. »â le arate cum să ierarhi
zeze aceste cheltuieli spre a fi ren
tabile. în ce privește retribuirea 
muncii in cooperativele de produc
ție, institutul a abordat această te
mă în 1967, propunîndu-și să o fina
lizeze... în 1970. N-ar fi fost oare cu 
mult mai profitabil ca tema să fie 
abordată pe sectoare, de pildă, for
mele de retribuire în legumicultură 
sau î" zootehnie, îneît cercetările să 
poată îi finalizate mai rapid în pro
puneri eu caracter practic 7

Tov. DUMITRU MOIANU, secre
tar general în Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii : „Practica eco
nomică în agricultură ridică mereu 
alte probleme care se cer rezolvate. 
Or. în absența unor studii, a unor 
cercetări aprofundate cu privire la 
aceste probleme, organele agricole 
sînt puse în situația de a acționa 
empirip, pragmatic, și de ce să nu o 
recunoaștem, nu totdeauna just. Tn 
prezent, de pildă, în sectorul între
prinderilor agricole de stat se ridi
că problema rentabilizării unor sec
toare încă nerentabile, cum ar fi 
fermele de lapte sau fermele de în- 
grășare a taurinelor. Ne lipsesc însă

studii care să abordeze aceste as
pecte Asemenea studii ar fi, desi
gur mai puțin spectaculoase decît 
cercetarea vastă pe care și-a pro
gramat-o institutul pe termen de trei 
ani despre ansamblul problemei cos
turilor de producție și rentabilității 
în agricultură, dar pentru noi cu 
mult mai utile".

Aducînd asemenea opinii în fața 
cercetătorilor institutului, am întîlnit 
la unii o oarecare reticență, motivată 
prin teama că o astfel, de orientare 
a activității ar putea diminua rolul 
său ca instituție de cercetare știin
țifică. „Cercetarea nu poate să facă 
fotografii la minut — spunea tov. 
Păduraru. Goana după rezultate 
imediate ar putea fi in detrimentul 
cercetărilor de perspectivă, incit să 
constatăm la un moment dat că nu 
mai putem surmonta acest handicap".

Dar oare este cazul să-și facă ci
neva griji pentru consecințele „goa
nei după rezultate imediate", cînd 
deocamdată spre aceste rezultate nu 
s-au făcut încă decît pași de melc 7 
în loc să se înțeleagă caracterul ne* 
realist, „aerian", al unor studii în
treprinse, ne întîlnim 
cări de justificare a 
menea orientări Oare 
țeles criticile formulate 
cu privire la rămînerea 
cercetării științifice față de cerin
țele vieții, așa s-a înțeles exigența 
ca această cercetare să-și aducă con
tribuția la soluționarea problemelor 
mersului nostru înainte 7
„Institutul nostru — era de părere 
tov. Veverca — nu trebuie să se 
lase dominat de acele cerințe ale 
practicii care nu sînt de nivelul său". 
Desigur că nu este de nivelul in
stitutului să caute modalități de a- 
sigurare a... igienei grajdurilor, cum 
i s-a solicitat la un moment dat. în 
această privință sîntem de acord cu 
tov Veverca. Dar totuși, să clarifi
căm ce înseamnă „de nivelul insti
tutului" 7 Dacă prin acest nivel se 
înțelege o orientare exclusivă spre 
probleme esoterice, o atitudine de 
sus față de problemele practice 
pe care le ridică perfecționarea re
lațiilor din agricultură, folosirea e- 
ficientă a sistemului pînghiilor eco
nomice, îmbunătățirea structurării 
ramurilor și a culturilor etc. atunci 
firește că nu mai putem fi de acord. 
Este timpul ca Institutul de cercetări 
pentru economie agrară, așezîndu-se 
cu picioarele pe pămînt, simțind 
pulsul vieții, să proporționeze în mod 
judicios diferitele tipuri de cercetări, 
să adopte un stil de muncă eficient 
operativ, apt să răspundă ne
voilor reale ale agriculturii noastre.

Se vă spune, poate, că este greu, 
numai ou colectivul institutului, să 
poată fi acoperite toate problemele 
care se cer studiate. Dar frontul 
cercetării în domeniul economiei 
agrare este, tn realitate, mult mai 
larg. O colaborare între Institutul 
de cercetări pentru economia agrară 
și catedrele de economie agrară 
din învățămîntul superior ml se pare 
absolut necesară — ne sounea cont 
univ. dr. MARIN POPESCU de la 
Academia .Ștefan Gheorghiu" S-ar 
putea realiza în acest fel o concen
trare de forțe în jurul unor lucrări 
de maxim interes s-ar înlătura pa
ralelismele și încetineala în mersul 
unor lucrări, și chiar multe din pe
tele albe care există în acest dome
niu la ora actuală Forțele de cer
cetare ar putea fi, de asemenea, con
siderabil sporite prin atragerea spe
cialiștilor care lucrează nemijlocit tn 
agricultură.

Nu putem încheia fără să relevăm 
îndatoririle ce revin în orientarea 
și valorificarea cercetării științifice 
din domeniul economiei agrare, 
organelor și unităților agricole, în 
primul rînd Ministerului Agricultu
rii și 
Uniunii 
velor Agricole de Producție, 
nînd capăt tendințelor 
cumscrie conlucrarea 
tarea în sfera simplelor declarații, 
aceste organe au datoria să formu
leze cereri precise față de cercetare, 
să țină seama de rezultatele ei, să 
fructifice acește rezultate în măsuri 
și acte concrete de conducere.

Ada GREGORIAN

«Filarmonica George
Enescu* (sala Ateneului Român) : 
Concert simfonic pentru studenții 
Centrului universitar București — 
20. Dirijor : Mihai Bredlceanu. Solist: 
Alexandru Demetrlad. « Opera Ro
mână : Frumoasa din pădurea ador
mită — 19,30. « Teatrul Național 
din Weimar (în sala Teatrului Glu- 
lești) : Aula — 19,30. ® Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : O scrisoare pierdută — 19,30 ; 
• Teatrul de comedie : croitorii cel 
mari din Valahia — 20. « Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra” (sala din 
bd. Schitu Măgureanu) : Nepotul lui 
Rameau — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Photo Finish — 20. « Tea
trul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Vijelie în crengile de sassafras — 
19,30 ; (sala Studio) : Enigmatica
doamnă „M« — 20. « Teatrul Mic : 
Carlota — 20. $ Teatrul „Ion Crean
gă" : Năzdrăvăniile lui Păcală — 16. 
e Teatrul evreiesc de stat : Recita) 
de lieduri, arii șl sonate — 20. • Tea
trul „Țăndărică* (sala din Calea Vic
toriei) : Elefănțelul curios — 15 ;
(sala din str. Academiei) : Căluțul 
cocoșat — 17. a Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca
feaua cu lapte de adio — 19,30 ; (sala 
din Calea Victorie! nr. 174) : Femei, 
femei, femei — 19,30. • Teatrul do 
revistă ș! comedie „Ion Vasllescu" : 
Un asasin ciudat — 19,30. ® Circul de 
stat : Ritmurile arenei — 19,30.

cu încer- 
unel ase- 

așa s-au in
ia Congres 
tn urmă a
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0 Femela îndărătnică i PATRIA — 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, SALA 
PALATULUI 17,15 (seria de bilete 
2 881) ; 20,15 (seria de bilete — 2992).
• Căldura : REPUBLICA
11,45 ; 14 ; 18,15 ; 18,30 ; 21.
o Beru șl comisarul san 
FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ;
18.30 ; 21, FAVORIT — 10 ;
18 ; 20,30.
• In împărăția leului do argint 1 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 1 
16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI
13.30 ; 16,15 ; 18,45 ; 31.
O Galileo Galilei: VICTORIA — 8,45 
11 ; 13,30 ; 16 ■, 18,30 ; 20,45.
• Vlridlana : CENTRAL — 8,30
11,45 ; 14 î 16,15 : 18,30 ; 20,45, CINE
MATECA (în sala cinematografului 
Union) : — 10 ; 12,30.
• Mîna cn briliante i LUMINA — 
9,30—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,45.
• La nord prin nord-vest: GLORIA 
— 9; 12; 15, FLAMURA — 9; 12; 15.
• Program pentru copii : DOINA — 
9 ; 10.
• Baltagul : DOINA — 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45, GLORIA — 18,15 : 
20,30, FLAMURA — 18,15 ; 20,30.
ta Graiul animalelor; Comorile mînă- 
stirll Rlla ; Cîntecele Renașterii : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare. 
® Mal periculoase decît bărbații : 
FEROVIAR — 9 ; 11 Î 13,15 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 9 ; 11,15: 
13,30 ; 16 ; 16,15 ; 20,30.
« Testamentul doctorului Mabuse i

EXCELSIOR — 8 ; ; 13,30 ; 16 , \
18.15 ; 20,30, TOMIS • 11,15 ; 13.30 : /
15,45 ; 18,15 ; 20,30. ț
O Corabia nebunilor : GRIVIȚA — i 
9,15—12,15 în continuare ; 16,15 ; 19,30. '■ 
AURORA — 9.30 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
e La est de Eden : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15 ; 17,45 ; 20. 
0 Omul momentului BUZEȘTI —
15.30 ; 18.
0 Cele trei nopți ale uno! Iubiri : 
BUZEȘTI — 20,30.
0 Angelica șl sultanul : DACIA — 
8,30—21 în continuare, RAHOVA — 
16 ; 18.
0 Lupii albi : BUCEG1 — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASCA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 *, 20,30, 
ARTA — 9,30—15.45 în continuare ;’
18.15 ; 20,30.
« Atentatul de la Sarajevo : UNI
REA - 15.30 ; 18 ; 20,15, VITAN —
15.30 ; 18 ; 20.30.
e Stelele din Eger : LIRA — 15,30; 19. 
< Omul care valora miliarde : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. VIITO
RUL — 15,30 ; 18.
0 Tata : VIITORUL — 20,30.
® Paria : GTULEȘT1 — 15,30 ; 18 ; 
20,30, VOLGA - 9,30—18 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Familia noastră trăsnită : COTRO- 
CENI — 18. FERENTARI — 15,30 : 
13 ; 20,15.
« Domnișoarele din Rochefort I CO- 
TROCENI — 15,30 ; 20,30.
0 Vîrsta Ingrată : PACEA — 15,45 ; 
18 ; 20,15.
0 A trăi pentru a trăi : CRINGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Război șl pace (seriile 1 
MOȘILOR — 15,30 ; 19.
0 Război șl pace (seriile m 
MIORIȚA - 9,30 ; 13 ; 16,30 ;
0 Tigrul : MUNCA - 16 : 
PROGRESUL — 15,30 ; 18.
0 Dragostea unei blonde : PROGRE
SUL — 20,15.
® Un glonte pentru general : FLA
CĂRA —
0 Moartea
— 15,30 ; 18 
« Soarele
— 15,30 : 18 
n Contemporanul

15,30 ; 18 ; 20,30.
unul birocrat: POPULAR 

; 20,15.
vagabonzilor i

; 20,15.
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I

ț
I
I
I
l J 
I 
ț

I

I
i 
i

„Aurul vikingilor" se intitulează o 
interesantă expoziție deschisă luni, 
sub auspiciile Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, la Muzeul de 
Artă ‘ ~ ........ ~ .
nia.

La
piliu , _____ .... .
Octav Livezeanu, vicepreședinte 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, academicieni, directori de 
muzee, alți oameni de cultură și artă.

Au fost prezenți baron Cari Rappe, 
ambasadorul Suediei la București, 
alți șefi de misiuni diplomatice acre
ditați în țara noastră și membri al 
corpului diplomatic.

Inaugurînd expoziția, acad. Emil 
Condurachi, directorul Institutului 
de arheologie al Academiei, a arătat, 
printre altele, că expoziția se înscrie 
printre manifestările destinate să 
contribuie la o cunoaștere reciprocă 
mai profundă a popoarelor român și 
suedez

A luat apoi c ‘ '
B. F. Jansson, director £__ .l]
Antichităților Regatului Suediei, 
vocînd 
nia și

ganizarea acestei expoziții, precum țî 
a celei românești ce urmează să se 
deschidă anul viitor în țara sa, vorbi
torul și-a exprimat mulțumirea de a 
putea prezenta amatorilor de artă din 
13ucurești și apoi celor din Cluj cîteva 
din operele cele mai prețioase reali
zate de vikingi în primul mileniu al 
erei noastre.

într-o interesantă expunere sînt 
prezentate aproape 250 de lucrări : 
obiecte de podoabă — fibule, aplice, 
brățări, inele, coliere, butoane, lu
crate în aur, argint, bronz, piese de 
harnașament. arme, precum și unelte 
utilizate de meșterii vikingi la pre
lucrarea metalelor prețioase. Expozi
ția, care a fost prezentată ptnă acum 
în S.U.A., Anglia, Cehoslovacia, R.F. a 
Germaniei, Franța și Italia, impresio
nează nu numai prin bogăția sa, dar 
și prin iscusința deosebită cu care 
este lucrat metalul, prin varietatea 
motivelor ornamentale, complexitatea 
tehnicilor folosite. Expoziția este în
tregită cu imagini fotografice și pro
iecții despre alte obiecte de artă 
aparținînd vikingilor.

★
înainte de festivitatea deschiderii 

expoziției, prof. Sven B. F. Jansson 
s-a întîlnit ou reprezentanți ai pre
sei din Capitală. (Agerpres)

Petofi Sandor
Lunl

maghiar de stat din Cluj, în cadrul 
manifestărilor culturale prilejuite de 
împlinirea a 120 de ani de la moar
tea poetului și luptătorului pentru 
libertate, Petdfi Sandor, un recital 
comemorativ intitulat „Dragoste și

seara a avut loc la Teatrul libertate". Și-au dat concursul ac
torii de teatru șl cinema Sinkovits 
Imre și Major Tamas, laureați ai 
Premiului Kossuth, de la Teatrul 
Național din Budapesta. Recitalul 
s-a bucurat de un frumos succes.

(Agerpres)

Silviculturii, precum și 
Naționale a Cooperati- 

‘ ■ Pu-
de a cir- 

cu cerce-

In memoria

Antonio i
13,30 ; 16 ;
13 ; 15,30 î

RAHOVA

lui Anton Pann

Spectacol
concert educativ

trecut o . bună parte din viață 
meleagurile vîlcene, punîndu-și 
lentul și eforturile în slujba pro
pășirii culturii românești.

(Agerpres)

Lumea copiilor. Intre cu
buri șl creioane. 18,20 — Film : vi
taminele. 18,30 — Alma Mater — emi
siune pentru studentl : „Bobocii". 
19,00 — Telejurnalul de seară. 19,20 — 
Intermezzo muzical. 19,30 — Ce știm și 
ce nu știm despre om 2 Prima emi
siune dintr-un ciclu de cultură știin
țifică se Întitulează (I) Memoria a 
două treimi de secol. Realizator A. 
Bacalu. 20,00 — Film artistic. „Caut 
o nevastă" — comedie muzicală, pro
ducție a studiourilor sovietice. 21,30 
— Reflector — Telefolleton cotidian. 
21,40 — Teleglob : Imagini din Sue
dia. 22,00 — Toamna muzicală clu- 
Jană — Reportaj muzical. .22,35 — 
Telejurnalul de noapte. 22,50 — An
tologie lirică. Poezie românească cla
sică șl contemporană în interpreta
rea actorilor Leopoldlna Bălănuță șl 
Ludovic Antal, închiderea
emisiunii.

Primul curs post
universitar pentru 
directorii de liceu

Simpozion
Gh. Asachi

La Centrul de documentare peda
gogică din București s-a inaugurat 
luni dimineața primul .curs post-uni- 
versitar pentru directorii de liceu din 
Capitală. Timp de trei săptămîni, 
participanții la acest curs — care 
se va desfășura sub egida Institutului 
central de perfecționare a persona
lului didactic din învățămîntul de 
cultură generală — vor aprofunda 
cunoștințele despre conducerea și 
planificarea muncii instructiv-educa- 
tive și organizarea acțiunilor cu ca
racter extradidactic, pedagogia, so
ciologia educațională, docimo-logia — 
știință nouă, care se ocupă cu stu
diul notării cunoștințelor elevilor la 
diferitele discipline care se predau 
tn școală. Prelegerile vor fi susținute 
de corpul profesoral de specialitate 
al Universității din București.

(Agerpres)

Cu prilejul comemorării unui secol 
de la moartea marelui cărturar ro
mân Gheorghe Asachi, luni a fost 
organizat la Iași un simpozion, în ca
drul căruia cercetători de la Biblio
teca centrală universitară și Arhivele 
statului din Iași au prezentat expu
neri privind activitatea de.șfăsurată 
de Gheorghe Asachi la Iași, munca 
depusă pentru formarea unei biblio
teci pe lîngă Arhivele statului din 
Iași, activitatea lui ca arhivist în lu
mina realizărilor arhivistice de as
tăzi. în încheiere au rulat filmele „Ei, 
scrisul îl numeau icoană" și „Co
lumna". (Agerpres)

La Rîmnicu Vîlcea s-au încheiat 
luni manifestările consacrate ani- 
versării lui Anton Pann. Societatea 
cultural-științifică a elevilor din lo
calitate a organizat o seară literară 
în cadrul căreia au fost recitate 
versuri din opera poetului și inter
pretate unele din compozițiile sale 
muzicale. Manifestările prilejuite de 
împlinirea a 175 de ani de la naște
rea lui Anton Pann au constituit un 
cald omagiu adus celui care și-a pe-

ta-

Filarmonica de Stat din Satu Mare, 
dirijată de Alexandru Șumski, a sus
ținut luni seara, la Teatrul Drama
tic din_ municipiul Baia Mare, în 
premieră, un spectacol-concert edu
cativ. Programul a cuprins Con
certul în re major de Haydn, Sim
fonia a 2-a de Beethoven. Soliști, 
Ștefan Ruha din București și Wanda 
Duda din Baia Mare. (Agerpres)

Cred că nu ar trebui să 
mai pledăm pentru un gen 
care, în literatura noas
tră, a fost strălucit ilustrat 
și reprezentat : 
vem o bogată 
eseisticii. Al 
Vasile Pârvan, 
fopol Lucian 
Călinescu, Camil Petrescu, 
Mihai Ralea, Tudor Vianu 
sînt doar cîteva dintre nu
mele pe care le-am putea 
aminti dintr-o serie mult 
mai bogată. Sîntem con
vinși că o antologie a 
eseului, care ar cuprinde 
unele din 
cabile de 
scriitorilor 
altora, ar 
tența unei 
a geniului 
tru eseu.

Dar nu numai cercetarea 
tezaurului nostru eseistic, 
ci și considerarea anumi
tor realități ce țin de sta
tutul actual a) culturii, al 
creației spirituale din țara 
noastră, ne îndeamnă să 
vorbim despre actualitatea 
eseului. Asistăm, incontes
tabil, la o efervescență 
creatoare pe toate tărîmu- 
rile literelor și artelor. 
Abundența creației deter
mină. firește, o diversifi
care, o adîncire a reflecției 
asupra creației A crescut 
mult interesul public pen
tru problemele literare și 
artistice Lucrările 
tică, de filozofie, 
sînt căutate doar 
cialiști Poate fi 
lată o sete autentică pen
tru o literatură de idei 
în aceste condiții, un revi
riment în domeniul eseis
ticii n-a devenit doar po
sibil. ci și necesar Există, 
într-adevăr, climatul spi
ritual necesar discuției fe
cunde, Or, eseul este toc-

eseul. A- 
tradiție a 
Odobescu, 

Paul Zari- 
Blaga, G.

scrierile remar- 
acest gen ale 
amintiți și ale 

demonstra exis- 
vocații speciale 
românesc pen-

de este- 
nu mai 
de spe- 
semna-

mai genul înzestrat cu va
lențe deosebite, care poate 
contribui la elucidarea 
ideilor pe calea discutării 
lor, cu competență și ri
goare, cu preocupare sta
tornică pentru finalitatea 
discuțiilor.

Dar ce este eseul ? Nu 
vom da o definiție riguroa
să unei specii literar-filo- 
zofice care permite spiri
tului atîtea peregrinări pe 
căile experienței umane. 
Căci, încercind să circum- 
scriem aria preocupărilor 
eseistice, trebuie să con
statăm, din capul locului, 
un fapt cert. Și anume : un 
vast cîmp al itinerariilor 
posibile se întinde în fața 
celor care se angajează în- 
tr-o explorare 
vastul cîmp al 
lor omului in 
diția umană e 
preocupărilor

eseistică, 
experiențe- 
lume. Con- 
în centrul 

,____ ,___ __ eseistului.
S-ar putea spune că nimic 
din ceea ce e uman nu-i 
poate fi străin. Născut în 
secolul al XVl-lea, la În
ceputurile erei moderne, 
într-un secol în care uma
niștii propuneau o viziune 
nouă asupra omului in 
univers, eseu) reprezintă o 
continuă reflecție a omului 
asupra sa însăși. Nu există 
act uman, pasiune, operă 
umană care să nu poată 
deveni subiectul unui eseu. 
Problemele eticii, esteticii, 
datele istoriei, ale antro
pologiei filozofice sînt cele 
care oferă eseistului teme 
de meditație, eseului ma
teria sa

De la începuturile sale ca 
gen literar, eseu) a pus în 
lumină marea varietate a 
experiențelor umane A 
experiențelor omului con- 
cret-istoric Critica marxis
tă, bazîndu-se pe rezulta
tele științei, a făcut un

pas hotărît tn eliminarea 
conceptului de 
umană unică, 
demonstrînd
„Omului" abstract al filo
zofiei idealiste. Unii din
tre marii eseiști ai trecu
tului au descris, în mod 
empiric, tocmai varietatea 
mare a experiențelor omu
lui concret-istoric.

„natură" 
imuabilă, 

inexistența

«îngeros, răvășit de pa
siuni. Scrie despre curaj, 
despre prudență, despre 
înțelepciune, despre edu
cația copiilor etc. Subiec
tele sale devin tot mai 
ample, dar ele continuă 
să se refere la universul 
moral al omului. Astfel 
iau naștere nu numai 
Eseurile Iul Montaigne, ci

au scris eseuri filozofic» 
— scurte dizertații ori chiar 
mai lungi expuneri făcute 
într-un med eseistic. Prin 
universul uman pe care-1 
explorează, eseistica e în 
permanentă legătură
axiologia, cu teoria valo
rilor, se referă neîncetat 
la sfera largă a valorilor. 
Există eseuri etice, este-

CU

orice, imagini noi ale u- 
niversului uman. Dar nici 
caracterul literar, creator 
al eseului nu poate fi con
testat. Chiar atunci cînd 
interpretează operele alto
ra, cînd le 
eseistul are 
spontaneitate, 
El este, fără 
creator, ca și

analizează, 
nevoie de 

de fantezie. 
Îndoială, un 
romancierul.

în țesătura lor reflecții 
morale, cugetări filozofice, 
largi pasaje cu un pronun
țat caracter eseistic. Fi
rește, un roman-eseu, o 
piesă de teatru-eseu sînt 
specii hibride, neviabile, 
oricîtă ingeniozitate ar do
vedi autorul lor ;' ooerele 
— — —‘ mai sus rămîn în

puncte de vedere

Actualitatea eseului
Sînt 400 de ani de cînd, 

retrăgîndu-se din viața 
publică, părăsind fastul și 
onorurile curții regale, 
Montaigne s-a retras în 
provincia sa și, instalîn- 
du-și o „librairie", — o 
cameră de lucru bibliotecă 
— într-un turn din curțile 
sale s-a dedicat lecturii, 
meditației și scrisului, 
„încercările" sale de a 
scrie, Eseurile, au apărut 
sub forma unor reflexii, a 
unor comentarii pe mar
ginea cărților îndrăgite de 
scriitor, printre care Vie
țile paralele ale oamenilor 
iluștri și Operele morale 
ale lui Plutarc. Gînditorul 
scria, astfel, pentru sine 
la început, încercînd să 
deslușească o lumină că
lăuzitoare a vieții sale, o 
lumină în privința condi
ției uman’e, într-un veao

Nicolae BALOTA

un gen nou literar, filozo- 
fic-științific, care va avea 
o strălucită carieră Eseul 
va păstra pînă in zilele 
noastre 
înțelept fondator, 
umanist ; ~z~z 1 
primat.

Eseistul este, de cele mal 
multe ori, un comentator. 
Materia asupra căreia el 
se apleacă o constituie, 
așadar, experiențele uma
ne, tot ce a fost gîndit, 
simțit, săvîrșit de om. O- 
perele de artă, literare, dar 
și faptele istorice, obiceiu
rile,

amprenta acestui 
, sensul 

pe care i l-a im-

tice, social-politice, 
tic-filozofice Nu 
eseu, în adevăratul 
al cuvîntului, in

al 
Mari

fenomenele psiholo- 
intreaga sferă a irio- 
intră în spațiul larg 
universului eseistic 
gînditori din trecut

teore- 
existfi 

înțeles 
care să 

nu se ia o atitudine in le
gătură cu vreuna din va
lorile care animă. care 
pasionează omul Aceasta 
indică polivalența axiolo
gică a genului, dovedind 
încă o dată centrarea' pre
ocupărilor 
omului ca 
toare.

Eseistica 
cunoaștere 
mai înalt 
Eseistul descoperă relații 
noi între fapte, descrie și 
analizează fenomene di
verse. stabilește adevăruri 
și propune, mai presus de

eseistice asupra 
ființă valoriza-

e literatură de
In sensul ce) 

a) cuvîntului

poetul ori dramaturgul. 
Creația ține de condiția e- 
seului. Desigur, eseistul 
creează pornind de la u- 
nele elemente care au tre
cut printr-un proces prea
labil de creație. Fapte a- 
parținînd culturii umane 
și, îndeosebi faptele isto
rice, operele literare și de 
artă, ideile filozofice intră 
în spațiu] 
eseistului.

Observăm în 
tre o tendință „ __
literare spre o apropiere 
de modalitatea eseistică. 
Mari romane apărute în 
secolul XX 
In căutarea 
dut al lui 
Omul fără 
Robert Mușii sau, la noi, 
Ultima noapte de dragos
te, întîia noapte de război 
— fără să fie eseuri, au

meditațiilor

zilele noas- 
a genurilor

— printre care 
timpului pier-- 

Marcel Proust, 
calități al lui

citate 
esența lor romane și din 
aceasta ..................
litatea
Eseul nu este i 
un gen hibrid — 
teratură și știință, 
proiectarea unor ....___
și căutarea adevărului. Ni
mic mai străin de spiritul 
autentic al eseului decît 
compromisurile ; romanța- 
rea istoriei, vulgarizarea, 
diluarea ideilor, literaturi
zarea nejustificată.

Eseul nu pretinde citi
tori specializați într-un 
domeniu sau altul. Nu ori
cine poate citi și înțelege 
un tratat de fizică nuclea
ră. Dar orice om înzes
trat cu receptivitate, inte
ligență. cultură medie ge
nerală poate savura o car
te de eseuri literare. De
sigur, diletantismul e o 
primejdie a eseisticii. Ese
istul nu e un simplu ama- 

superfi- 
riguroși

se reclamă viabi- 
formulei literare, 

nicidecum 
■ între li- 

între 
ficțiuni

tor, un diletant 
cial. Specialiști . __
într-un domeniu — filologi, 
istorici literari ori arheo
logi — au scris eseuri în 
care cunoștințele lor de 
specialitate erau folosite în 
elaborarea unei construc
ții literar-eseistice. Eseul 
este un gen literar accesibil 
fără să coboare nivelul 
expunerii, fără să renunțe 
la eventuale referiri sa
vante. Eseistul este un 
gînditor-scriitor care oferă 
o operă literară accesibilă 
oricui. O operă care este 
o construcție în sensul de-

plin al cuvîntului. A scrie 
un eseu înseamnă a edifica 
cu ajutorul datelor con
crete, al imaginilor, al pre
ceptelor, un tot unitar. 
Aparenta lipsă de rigoare 
a ideilor prezente în cu
prinsul unui eseu este doar 
un mod lipsit de pedan
terie de a trata un su
biect. Căci un eseu al lui 
G. Călinescu ori Tudor 
Vianu apare — atunci cînd 
îl „demontăm" printr-o 
analiză critică — tot atît de 
riguros ca un studiu al 
acelorași scriitori și cuge
tători. Eseul nu e lipsit de 
metodă și nu se slujește 
de o singură metodă. Toc- 

instru- 
se folo- 
care le 
caracte- 
slujește 
analiză,

mal pluralitatea 
mentelor de care 
sește, a căilor pe 
urmează îi este 
ristică. Eseistul se 
de descriere și de _____ ,
folosește deducția și induc
ția. Gen prin natura sa 
mobil, eseul pretinde o 
dialectică suplă a ideilor. 
In depistarea neadevărului, 
în critica raționamentelor 
false, a conținuturilor ne- 

' autentice, a formelor ne
adecvate, filozofia marxis
tă oferă creației și con
strucției eseistice îndrep
tarul necesar.

Formă activă de inves
tigare a realității și a con
științei, gen avînd bogate 
posibilități expresive, bucu- 
rîndu-se de o largă au
diență, eseul constituio 
azi, în cultura noastră, o 
prezență ce nu poate fi 
neglijată. în condițiile noi 
ale literaturii și gîndirii 
filozofice materialist-dia- 
lectice din țara noastră, 
eseul va cunoaște, fără în
doială, o înflorire pe linia 
bogatelor sale tradiții. ,
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VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
Mihai iira,

CALIFICAREA Șl PERFECȚIONAREA MUNCITORILOR Șl A PERSONALULUI 
CU PREGĂTIRE MEDIE

Consiliul de Miniștri a emis re
cent o hotărîre privind organiza
rea și funcționarea cursurilor pen
tru calificarea și perfecționarea 
muncitorilor și a personalului cu 
pregătire medie. Conform preve- 

. derilor hotărîrii, cursurile vor lua 
ființă în întreprinderi și alte or
ganizații socialiste, precum și în 
centre pentru pregătirea persona
lului necesar mai multor unități.

Cursurile de calificarea mun
citorilor vor fi organizate în unul 
sau două cicluri (grade), în func
ție de complexitatea meseriei. 
Prin cursurile de calificare de 
gradul I se vor asigura cunoștințe 
necesare executării unor lucrări 
mai simple, iar prin cele de gradul 
II, cunoștințe necesare executării 
de lucrări complexe.

Cursurile de calificare și de per
fecționare vor fi organizate și vor 
funcționa, de regulă, fără scoate
rea de la locul de muncă a celor 
care le frecventează. în mod ex
cepțional, pentru unele meserii 
(specialități sau funcții), care ne

cesită o pregătire complexă, ce nu 
poate fi asigurată concomitent cu 
activitatea în producție, sau pen
tru întreprinderile și secțiile noi, 
se vor putea organiza cursuri de 
calificare și perfecționare cu scoa
tere de la locul de muncă, cursan- 
ții respectivi încheind angajamen
te de școlarizare cu organizațiile 
socialiste.

La terminarea cursurilor se vor 
da certificate de absolvire.

în hotărîre se prevăd, de ase
menea, dispoziții referitoare la 
personalul didactic de predare și 
de instruire practică ce va func
ționa la cursurile de calificare și 
perfecționare a muncitorilor și a 
personalului cu pregătire medie ; 
personalul didactic va fi recrutat 
din rindul celor mai buni specia
liști din producție sau al cadrelor 
didactice de specialitate cu pregă
tire superioară. Instruirea practică 
la cursurile de calificare și per
fecționare va fi asigurată de cei 
mai buni muncitori, maiștri, teh
nicieni, ingineri și alți specialiști.

Hotărîrea reglementează, totodată, 
drepturile materiale și alte înles
niri ce se acordă cursanților ad
miși la cursurile de calificare sau 
de perfecționare.

Hotărîrea mai prevede șl posibi
litatea organizării de cursuri de 
recalificare pentru muncitorii și 
personalul cu pregătire medie, 
care, datorită unor măsuri teh- 
nico-organizatorice — schimbarea 
profilului sau reorganizarea uni
tății, introducerea mecanizării și 
automatizării, crearea unor noi ra
muri și subramuri industriale și a 
altor măsuri — trebuie să se pre
gătească într-o altă meserie sau 
specialitate. Totodată se dă posi
bilitatea calificării unor munci
tori în meserii simple sau în do
menii restrînse ale unei meserii 
(specialitate sau funcție), la care 
noțiunile teoretice pot fi însușite 
o dată cu deprinderile practice, 
prin practică la locul de muncă 
fără cursuri teoretice.

(Agerpres)

fi PLECAT ÎN REPUBLICA DEMOCRATĂ GERMANĂ
Mihai Marinescu, vicepreședinte al 

Consiliului da Miniștri, a plecat luni 
spre Berlin, unde va lua parte la 
cea . de-a treia sesiune a Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
economică între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, membri ai guvernului ți repre
zentanți ai unor instituții centrale,

precum și Ewald Moldt, ambasado
rul R. D. Germane la București.

★
în aceeași zi, Mihai Marinescu a 

sosit la Berlin. Pe aeroportul Schone
feld, oaspetele a fost întîmpinat de 
Kurt Fichtner, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane, și de alte persoane oficiale. A 
fost prezent, de asemenea, ambasado
rul Republicii Socialiste România în 
R. D. Germană, Nicolae Ghenea.

(Agerpres)

0 ddegafie militară română 
a plecat la Viena

tuni dimineața a plecat spre Viena 
o delegație militară condusă de ge
neral-colonel Ion Ioniță, ministrul 
Forțelor Armate ale Republicii Socia
liste România, care, la invitația mi
nistrului federal a! apărării, Georg 
Prader, va face o vizită oficială în 
Austria. Delegația a fost salutată la 
plecare, pe aeroportul Băneasa, de

general-colonel Ion Gheorghe, prîm- 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate și șef al Marelui stat major, 
adjuncți ai ministrului forțelor ar
mate, generali și ofițeri superiori. 
Erau de față Eduard Tschop, amba
sadorul Austriei, atașați militari, aero 
și navali, acreditați la București.

(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIEI ASOCIAȚIEI 
DE PRIETENIE SOVIETO - ROMÂNE

Delegația Asociației de prietenie 
sovieto-române, condusă de A. M. 
Jdanov, adjunct al ministrului petro
lului al U.R.S.S., a făcut luni o vizită 
în județul Argeș.

La Pitești, membrii delegației au 
avut o întâlnire cu Nicolae Mihăi- 
lescu, președintele Consiliului jude
țean Argeș al A.R.L.U.S., și Vasile

Negescu. secretar al Consiliului. Oas
peții au vizitat apoi Combinatul 
petrochimic din Pitești, Muzeul Go
lești și monumentele istorice din 
orașul Curtea de Argeș.

După-amiază, delegația Asociației 
de prietenie sovieto-române s-a îna
poiat la București.

Filarmonica din Leningrad 
și-a încheiat turneul in țara noastră

Luni a părăsit Capitala colectivul 
Orchestrei simfonice a Filarmonicii 
din Leningrad, care a fost oaspete al 
țării noastre în cadrul „Zilelor cul
turii sovietice". Sub conducerea ar
tistului poporului al U.R.S.S., Ev-

■A*
In cadrul „Zilelor culturii sovie

tice", la Casa tineretului și studen
ților din Iași a avut loc luni o șeză-, 
toare literară intitulată „Poeții cintă 
revoluția". Actori ai Teatrului na
tional „Vasile Alecsandri" au citit

gheni Mravinski, orchestra leningră- 
deană a marcat, prin cele patru con
certe prezentate la București și Cluj, 
unul din momentele importante ale 
actualei noastre stagiuni muzicale.

(Agerpres)
★

versuri de Blok, Esenin și Maia- 
kovski, precum și ale poeților ro
mâni Alexandru Philippide și Magda 
Isanos, închinate Marelui Octombrie.

(Agerpres)

Ședința Consiliului consultativ al Centrului 
de cercetări pentru problemele tineretului

în Capitală a avut loc luni ședin
ța Consiliului consultativ al Centru
lui de cercetări pentru problemele 
tineretului

în cuvîntul său, tovarășul Ion Ilies
cu, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comunist, minis
tru pentru problemele tineretului, a 
subliniat obiectivele și modalitățile 
de activitate ale consiliului consulta
tiv și a salutat prezența la ședință a 
specialiștilor și reprezentanților di
feritelor ministere, instituții, organe 
centrale. în cadrul ședinței, conf. dr.

Ovidlu Bădina, directorul Centrului, 
a prezentat informarea despre acti
vitatea desfășurată în cursul anului 
ce a trecut de la înființare. Au ur
mat discuții privind proiectul planu
lui de cercetare, de manifestări știin
țifice și activitate editorială al Cen
trului, pe perioada 1970—1971. In 
cursul dezbaterilor a fost eviden
țiată necesitatea lărgirii permanente 
a cooperării diferitelor instituții, or
ganizații centrale și specialiști pen
tru realizarea investigațiilor în pro
blemele actuale ale tineretului.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Așa arată acest Lotru splendid, a- 
dunat din toate dragostele și desti
nele nemiloase ale tuturor celor opt
zeci de riuri, sălbatec și fără alt su
flet in el decit curgerea eternă a 
valurilor, așa arată veșnica sfărimare 
a lui însuși in stinci și bolovani, 
goana lui, avind presimțirea că și el 
va dispare la fel de fără urmă și 
neobservat și in același chip in Olt...

A
cest Lotru, viteaz Făt-Fru- 
mos al munților, este acum 
prins in uriașul năvod de 
beton, de tuneluri, de baraje, 
de stații de pompare, de a- 
ducțiuni secundare și princi

pale — întinse asupra lui din 
toate părțile — întocmai ca laturile și 
fundul unui năvod și strîns intr-un 
lac de 340 milioane metri cubi, la 
înălțimea de I 300 de metri. Iar de 
acolo, prin aducțiunea principală 
lungă de circa 14 km, cu o cădere de 
800 ■ metri, va ajunge în uriașa ca
tedrală a centralei subterane și se va 
transforma in lumină. Abia in aceas
tă uriașă catedrală subterană, Lo
trul se va cununa cu toate cele 80 
de riuri pe care le-a ignorat pină 
acum și le-a înghițit nemilos și crud 
și lacom la sinul lui. De căderi mari, 
de viteze mari, de goană uriașă i-a 
fost drag — in cascade se va trans
forma, nevăzut de lumina soarelui — 
șl, in întunericul din adincul beto
nului, in lumină se va preface, in 
electricitate, el, cel plin de electrici
tate — el, Lotrul cel ca un uriaș ar
bore încărcat de fulgerele jucăușe, 
ale atitor riuri — el. împărăția 
fulgerelor. •

l-a fost dat Lotrului să se nască 
încă o dată, să retrăiască fierbinte, 
după sute de mii sau — poate 2 — 
milioane de ani, zilele covirșitoare, 
amețitoare, zilele fantastice ale în
ceputului de lume, cind totul — și 
pământul, și cerul, și apa, el însuși 
adică — năvălește in lume cu un 
strigăt primordial : „Exist !“ Este a 
doua geneză a rîului, care se înfăp
tuiește astăzi potrivit cutezătoarelor 
planuri de electrificare a țării inițiate 
de partid. Sistemul de amenajare și 
hidrocentrala reprezintă o operă deo
sebit de ingenioasă și pe măsura fru
museților întregii zone, pe măsura 
strălucirii și temperamentului năval
nic al acestui Lotru, împărat al mun
ților. Și dacă natura a creat aici o 

' capodoperă a ei, constructorii creea
ză, la rindul lor, o capodoperă de

arhitectură hidroenergetică : unică in 
sistemul energetic al României, prin 
concepție, prin îndrăzneală, prin so
luțiile tehnice, prin uriașa suprafață 
a bazinului hidrografic pe care il cu
prinde in sistem — prin incă multe 
semne ale experienței bogate, ale 
maturității creatoare.

La înălțimea de 1300 m, intr-un 
punct unde valea Lotrului se strîm- 
tează mult, între doi masivi, se ri
dică in calea Lotrului un baraj. De 
la baraj in amonte, valea rîului se 
lărgește mult, ușor șerpuitoare prin
tre culmi împădurite și piscuri și 
pajiști montane, luminișuri, cu iarbă 
bogată. La înălțimea de 1 300 m, in
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Sosirea unei delegații
a Institutului 

de marxism - leninism 
de pe lingă C.C. al P.S.U.G.

Luni a sosit în Capitală o delega
ție a Institutului de marxism-leni
nism de pe lîngă C.C. al P.S.U.G., 
condusă de prof. dr. Heinrich Gem- 
kow, director adjunct, care, la in
vitația Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., va face o vizită de schimb 
de experiență în țara noastră La a- 
eroport, delegația a fost întâmpinată 
de Nicolae Goldberger, prim-adjunct 
al directorului Institutului de studii 
istorice și social-politice. (Agerpres)

in cadrul ,,Expoziției Reali-

★

VIENA 10. — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Luni dimineața, ministrul Forțelor 
Armate ale României, general-co
lonel Ion Ioniță, a sosit la Viena 
într-o vizită oficială, la invitația 
ministrului austriac al apărării, 
Georg Prader.

La sosirea pe aeroportul Wien- 
Schwechat, oaspetele român a fost 
întîmpinat de ministrul federal al 
apărării, Georg Prader, de ofițeri 
superiori ai armatei austriece.

ft
Au fost, de asemenea, prezenți 

Dionisie Bircea, însărcinat cu afa
ceri ad-interim, și alți membri ai 
Ambasadei române.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, a fost trecută 
în revistă compania de onoare, ali
niată pe aeroport.

în după-amiaza aceleiași zile, 
ministrul Forțelor Armate ale Ro
mâniei, Ion Ioniță, împreună cu 
ofițerii superiori care-1 însoțesc, a 
vizitat Academia Militară Terezia- 
nă din Wiener-Neustadt.

Sesiunea științifică a Institutului

oncologic din Cluj

zărilor Economiei Naționale

— România 1969”

Ultima tragere 
dotată 

cu premii
La 10 noiembrie a avut loc ultima 

tragere dotată cu premii, în cadrul 
„Expoziției Realizărilor Economiei 
Naționale — România 1969“. In urma 
trierii biletelor participante au ieșit 
cîștigătoare următoarele numere : 
1 003 475, 947 253, 1 051 219, 971 304, 
960 886, 1 028 282, 977 420, 15 747, 
1 003 529, 32 562, 174 298, 1 050 282,
937 573, 967 661, 449 535, 427 216, 219 452. 
1 027 688. 128 740, 1 037 016, 34 247,
399 857, 1 036 411, 32 548, 496 716, 485 065, 
103 414, 990367, 946 685, 412 224, 976 986, 
998 775, 1 002 509, 994 559, 213 897, 
215 716, 1 006 494, 507 564, 410 387, 
951 079.

Biletul cu nr. 1 003 475 a obținut 
premiul I — autoturism „Dacia 1 100“. 
S-au atribuit, de asemenea, televi
zoare, frigidere, magnetofoane, ma
șini electrice de spălat și de cusut, 
aparate de radio, pik-up-uri, bici
clete, aparate foto, etc.

s s a @ @ @ b

ta Cluj au început luni lucrările 
celei de-a doua sesiuni științifice a 
Institutului oncologic din localitate, 
manifestare științifică de prestigiu la 
care iau parte numeroși academi
cieni, profesori universitari, specia
liști în diferite domenii ale medi
cinii, cadre de cercetare din toate 
centrele medicale ale țării, precum 
și oameni de știință din Bulgaria, 
Franța, R. D. Germană, R. F. â 
Germaniei și R. P. Ungară. La 
festivitatea de deschidere au luat 
cuvîntul Aurel Duca, președintele 
Consiliului popular județean, acad. 
Aurel Moga,. președintele Academiei 
de științe medicale, acad. Constantin 
Daicoviciu, consilier tn Ministerul 
învățămîntului. prof. dr. docent' Oc
tavian Fodor, membru corespondent 
al Academiei, rectorul Institutului 
de medicină și farmacie din Cluj, 
prof. dr. docent Ștefan Pascu, mem
bru corespondent al Academiei, rec
torul Universității Babeș-Bolyai, dr. 
Vasile Dragon, de la Institutul de 
oncologie din București. Din partea

oaspeților din străinătate sesiunea 
a fost salutată de către prof. Pierre 
Denoix, directorul Institutului „G. 
Ronssy" — Villejuif (Franța), pre
ședintele secției clinice a Uniunii 
internaționale contra cancerului, prof. 
Henri Redon, membru al Academiei 
franceze de chirurgie, profesor la 
Facultatea de medicină din Paris, 
prof. Sandor Eckhardt, președintele 
Societății maghiare de oncologie, prof. 
I. Christov, șeful secției de chimio
terapie de la Institutul oncologic 
din Sofia, și prof. Widow Wilhelm, 
șeful secției de chirurgie a Institu
tului de cancer din Berlin — R. D. 
Germană.

în ședința plenară a sesiunii, pro
fesorul francez Henri Redon a sus
ținut comunicarea „Tumorile paro- 
tidei" ; conf. univ. dr. Ion Chincuță, 
directorul Institutului oncologic din 
Cluj, și colaboratorii săi au prezen
tat apoi referate privind cercetările 
originale ale acestui colectiv.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilelo 

de 12, 13 și 14 noiembrie. în 
țară : vreme în răcire ușoară, cu 
cerul variabil. Vor cădea ploi 
locale, mai ales sub formă de 
averse, iar în regiunea de mun

te și nordul țării se vor trans
forma în lapoviță și ninsoare. 
Vînt potrivit din nord-vest, cu 
unele intensificări. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse în
tre . minus 6 și 4 grade,, izolat 
mai coborîte, iar maximele între 
3 și 13 grade. Ceață slabă. In 
București : vreme în curs de ră
cire ușoară. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea ploi sub formă 
de averse. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere ușoară.

Plecarea la Moscova 
a președintelui Comitetului de Stat 

al Planificării, Maxim Berghianu
Luni la amiază a plecat spre Mos

cova. președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Maxim Berghia- 
nu, pentru a participa la ședința 
grupei de lucru pentru problemele 
coordonării planurilor din cadrul 
C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți membri ai conducerii 
C.S.P., precum și A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești

(Agerpres)

ȘEDINȚE ALE UNOR COMISII 
PERMANENTE C. A. E. R.
@ Comisia pentru 

problemele economice
MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc cea de-a XlX-a 
ședință a Comisiei Permanente 
C.A.E.R. pentru problemele eco
nomice.

Au participat delegații ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. . Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. L. Germană, Mon
golia, Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S.

Potrivit acordului existent între 
C.A.E.R. și guvernul R.S.F. Iugosla
via, cu privire la participarea Iugo
slaviei la lucrările organelor consi
liului, la ședința comisiei a partici
pat o delegație din R.S.F.I.

Ca observatori, la ședință au luat 
parte delegați din R. D. Vietnam.

Comisia a discutat probleme legate 
de îndeplinirea sarcinilor trasate de 
cea de-a XXIII-a sesiune (specială) 
a C.A.E.R., a stabilit ordinea abordă
rii problemelor respective, a trecut 
în revistă mersul lucrărilor de ana
liză a indicatorilor dezvoltării cola
borării economice, a analizat aspec
tele economice generale ale speciali
zării internaționale și ale cooperării 
producției.

Comisia a precizat principalele 
probleme ale activității ei pentru pri
mul semestru al anului 1970 și a sta

bilit temele și termene pentru ține
rea unor conferințe științifice inter
naționale.

In cadrul ședinței comisiei a avut 
loc și o consfătuire a directorilor In
stitutelor de cercetări științifice în. 
domeniul economiei din țările mem
bre ale C.A.E.R

Ședința comisiei și consfătuirea di
rectorilor s-au desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și de colabora
re frățească.

® Comisia pentru 

industria carboniferă
BERLIN 10 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc ședința Comisiei Per
manente C.A.E.R. pentru industria 
carboniferă A fost prezentată o in
formare cu privire la desfășurarea 
consultărilor bilaterale referitoare la 
colaborarea economică și tehnico- 
științifică în Industria cărbunelui în 
perioada 1971—1975. Comisia a adoptat 
un număr de recomandări referitoare 
la dezvoltarea mecanizării complexe 
a industriei carbonifere și la unifi
carea unor indicatori tehnico-econo- 
mici de bază. Au fost adoptate, tot
odată, o serie de recomandări de 
standardizare și s-a aprobat planul 
de lucru pe anul 1970.

Cronica zilei
Luni dimineața acad. Ilie Murgu- 

lescu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, președintele Grupu
lui parlamentar pentru relațiile de 
prietenie România-Franța, a primit 
pe deputatul Xavier Deniau, vice
președinte al Comisiei pentru aface
rile externe a Adunării Naționale 
Franceze, aflat în vizită în țara noas
tră. La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a 
participat Piărre Pelen, ambasadorul 
Franței la București.

★
Camera poloneză de comerț exte

rior, în colaborare cu Camera de Co
merț a României, organizează la 
București, între 10 șl 14 noiembrie, o 
serie de conferințe tehnice în cadrul 
„întîlnirii economice poloneze". Con
ferințele tehnice, care vor fi prezen
tate din domeniile electronicii, elec
trotehnicii, automatizării și industriei 
chimice a R.P. Polone, vor avea loc 
în această perioadă în saloanele Ho
telului Nord.

★
Luni seara s-a înapoiat în Capi

tală Mihai Suder, ministrul industriei 
lemnului, care a făcut o vizită în 
Suedia la invitația ministrului sue
dez al agriculturii, Ingemund Bengts
son, La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, erau prezenți membri ai con
ducerii Ministerului Industriei Lem
nului, precum și baron Cari Rappe, 
ambasadorul Suediei la București.

Luni seara a plecat în R.S.F. Iu
goslavia tovarășa Ionela Cornescu, 
care va reprezenta Consiliul Națio
nal al Femeilor la Seminarul inter
național pe tema „Planificarea fa
miliei", ce se va desfășura la Bel
grad între 12 și 14 noiembrie a. c.

în cadrul mar 
turale recomand 
Mondial al Păc 
loc la Casa d' 
— sub egida 
pentru Cultur. 
tului Național 
cii — o mai 
plinirii a 10C 
antropologul- 
cehă, Ales Hruu. 
reprezentanți ai Comito 
pentru Cultură și . Artă,

ate d 
. luni s
- d.urii 
imitatul ui

-ul-

la r.așfi.
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Comitetului Național pentru Apa,.-, 
rea Păcii, cercetători științifici, oa
meni de cultură, un numeros pu
blic. Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei R. S. Cehoslovace la 
București. Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de prof. dr. Ilie Diculescu, 
membru al Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii. în continua
re, dr. Cantemir Riscuția, cercetător 
științific, a vorbit despre viața și o- 
pera lui Ales Hrdlicka. A fost pre
zentat apoi filmul artistic cehoslovac 
„Maraton".

(Agerpres)

științe avansate și merită descrieri 
și poeme pe măsura lor și a oame
nilor ce le înfăptuiesc.

N
imic din ceea ce este spec
taculos pe cele mai mari 
șantiere ale țării; nimic 
chiar din ceea ce se con
struiește și există in această 
operă temerară nu se arată 

privirilor pină acum — și îmi 
vine să cred că nu se va arăta aproa
pe niciodată, chiar după ce marea 
hidrocentrală va intra in funcțiune. 
Priveliștea frecventă pentru călător, 
în orice direcție a șantierului ar 
merge, este o splendidă zonă turis-

oameni cu dinamită, cu buldozere, cu 
cazmale, cu compresoare să deschidă 
drumul; din loc in loc întilnim ma
șini uriașe, inalte cit niște cetăți, 
urcind sau coborind cu mers de 
melc — excavatoare gigantice — a- 
tingind cu șenilele lor stînca munte
lui și buza prăpastiei. Din loc in loc 
izvoare, șuvoaie limpezi cad din 
munte șl taie ca niște fierăstraie 
drumul. Oameni construiesc poduri, 
construiesc ziduri, încing muntele cu 
ziduri de piatră, construiesc ziduri de 
piatră intre drum și prăpastie.

In dreapta sau in stingă apare me
reu Lotrul, grăbit, năvalnic sau 
un afluent al lui. Ore in șir de

LOTRUL nu mai este singur
mijlocul unui peisaj de o rară fru
musețe, cu uriașe pante pentru 
schiuri, se realizează astfel un lac 
imens. Din acest lac, din apropierea 
barajului pornește aducțiunea prin
cipală, un tunel betonat. Dar debitul 
Lotrului la barajul Vidra este mic, și 
deci timpul de acumulare a lacului 
ar fi foarte încet. Și atunci se creează 
aducțiunile secundare — nord, vest 
și sud — care vor capta toate apele 
din bazinul superior al Lotrului și 
chiar o serie de riuri din bazinele 
învecinate. In acest scop, întreaga 
zonă e împinzită cu un sistem de 
galerii; tunete de aducțiune, baraje, 
lacuri de acumulare, stații de pom
pare — funcționind ca un uriaș an
grenaj — vor reuși /tă capteze aceste 
ape și să aducă in lacul Vidra încă 
un important debit. Rețeaua de ga
lerii și aducțiuni secundare cutreie- 
rind prin adincul munților, pe sub 
riuri și pentru interceptarea acestor 
riuri măsoară vreo 125 km. Se con
struiesc citeva zeci de baraje.

Desigur, problemele tehnice, con
strucția sînt infinit mai complicate 
decît am încercat să sugerez aici cu 
uneltele ne specialistului. Fiecare 
parte a sistemului — baraj-castel- 
centrala subterană — sint adevărate 
capodopere ale construcției, ale unei

tică; amenajată in viitorii ani, ea 
va fi unul dintre colțurile cele mal 
căutate ale vetrei de frumuseți a 
Carpaților. Ceea ce m-a impresio
nat in fermecătorii munți ai Lotru
lui a fost lupta cu drumurile. Pretu
tindeni, ca intr-un uriaș labirint, am 
văzut atitea deschideri de drumuri, 
atita sete de drumuri, atita luptă cu 
drumul ! Peste tot am intilnit a- 
ceastă frenetică acțiune umană : ne
voia de a croi într-una drumuri noi, 
de a le întări pe cele cucerite, de a 
arunca punți peste prăpăstii, de a 
trece pe sub stinci; puterea de a în
drăzni cu tenacitate, puterea de a în
drăzni cu înverșunare, puterea de a 
îndrăzni cu competență.

O lume întreagă își deschide dru
muri printr-un univers sălbatec de 
uriașe priveliști și frumuseți. Dru
murile sînt incă aspre, grele, abia 
tăiate in piatră. In unele locuri tre
buie să oprim, să sfărimăm o stincă; 
oprim pină buldozerele imping In 
prăpastie sfărimăturile de stincă, pină 
ce oamenii descarcă un camion ie 
piatră sau termină de așternut citeva 
roabe de asfalt ; in multe locuri, în
dată in urma noastră se prăbușesc- 
stinci, se surpă maluri, inchizind din 
nou drumul și trebuie să vină iarăși

călătorie avem în față firul drumului 
și firul rîului și firul cerului și firele 
albastre ale unor linii de înaltă ten
siune apărind și dispărind dincolo 
de culmi, in toate direcțiile. Din loc 
în loc, in luminișuri, contrastivă viu 
cu verdele pădurii, intilnim frumoase 
așezări, adevărate aglomerări de ca
bane care umanizează și înveselesc, 
împodobesc plăcut singurătatea scli
pitoare a munților. întreprinderile tu
ristice ar putea fi de zece ori geloase, 
Invidioase pe aceste stiluri de con
strucții, cabane îmbietoare, conforta
bile, civilizate. Din loc în loc se văd 
in coasta muntelui gura unui tunel, 
semnele unor galerii, uriașe mușu
roaie, deschiderile galeriilor ca niște 
ochi ai muntelui; din loc in loc, 
muntele desfășurat pină la jumătate, 
defrișări ca niște mari bulevarde pe 
unde urcă piramidele metalice ale li
niilor de înaltă tensiune.

N
umai după aceste guri de tu
neluri, guri de galerii, după 
răscolirea de material prăvă
lit pe coasta defrișată — în
țelegi că sub munți există o 
Imagine asemănătoare cu cea 

de deasupra că o lume subterană 
muncește in adine pentru tăierea 
altor drumuri. Prin urmare, și in

adincul munților se desfășoară — dar 
mult mai spectaculos decit la supra
față — acel tablou uriaș, acel fan
tastic labirint in care o lume de mi
neri și constructori de tunele, con
structori de cetăți subterane se în
verșunează, minați de dirzenia și pa
siunea de a deschide drumuri prin 
munți, prin adîncimile munților. 
Drumuri și mai greu de tăiat, dru
muri și mai aspre, mai temerare de
cit acelea pe care alți oameni le 
deschid la suprafață. Și in adincul 
munților, pe acele drumuri in zidul 
de stincă, se muncește cu mașini, cu 
agregate, utilaje ingenioase, cu bul
dozere și excavatoare, cu multă di
namită.

A
proape trei sferturi din oa
menii de pe întreaga rețea 
de șantiere ale Lotrului sînt 
veniți cu experiența Bicazu- 
lui și a Argeșului. Jumătate 
din muncitorii întregului 

complex de șantiere lucrează 
in subteran, hidrocentrala Lotru in- 
semnind in primul rind construcții 
subterane. La Bicaz a fost nevoie de 
4,8 km tunel, la Argeș s-au săpat 
48 km galerii, iar aici se întreprinde 
o călătorie prin adîncimile munților 
lungă de 150 km.

Oamenii au venit aici tn vagoane 
pe roți, în rulote, au defrișat pădu
rea ca să poată să-și așeze taberele, 
să se folosească de grupuri electro
gene Și acum, întreaga zonă este 
împinzită de o rețea de drumuri : 
drumuri la suprafață, drumuri subte
rane, drumuri aeriene — rețeaua 
de înaltă tensiune. Ele toate leagă 
intre ele șantierele, punctele de lu
cru, așezările de cabane și blocuri. 
Intr-o zonă care se întinde pe citeva 
sute de kilometri pătrați de munți 
și văi, prăpăstii și platouri inalte și 
in care odinioară pătrundeau doar 
ciobanii, culegătorii de fragi și afine, 
tăietorii de lemne — sint astăzi ne
numărate șantiere și așezări alcă
tuite din cabane și blocuri, maga
zine, școli elementare, liceu la Voi- 
neasa, cantine, cluburi.

Intr-o zonă în care numai Lotrul 
cu rîurile lui și haiducii de pe tim
puri știau să se descurce prin labi
rintul verde al munților, lucrează tn 
prezent, cu mașinile și utilajele lor 
uriașe, vreo cinci mii de oameni 
care. împreună cu familiile lor, al
cătuiesc o colectivitate de aproxima
tiv cincisprezece mii de oameni. Lo
trul nu mai este singur.

TENIS

Tiriac - Năstase in semifinalele 
turneului „Open“ de la Paris

Cuplul român ion Țiriac — Ilie 
Năstase s-a calificat în semifinalele 
probei de dublu bărbați din cadrul 
turneului internațional „Open" . de 
tenis care se desfășoară în prezent 
în sala Coubertin din Paris. în 
„sferturile" de finală ale probei, pe
rechea română a eliminat în două 
seturi : 6—4, 6—4 cuplul Cliff Drys
dale (Republica Sud-Africană) — 
Roger Taylor (Anglia). într-o altă 
partidă, Buchholz (S.U.A.) — Moore 
(Republica Sud-Africană) a întrecut 
cu 4—6 6—3. 8—6 pe Barthes 
(Franța) — Pilici (Iugoslavia).

Finala probei de simplu masculin 
se va disputa între olandezul Tom 
Okker și americanul Earl Buchholz. 
Confirmînd forma bună din acest se
zon, Okker l-a eliminat în semifina
le cu 6—2, 6—3, 6—3 pe redutabilul 
jucător profesionist australian Tony

Roche. în cealaltă semifinală, 
Buchholz a dispus cu 9—7, 6—1, 4—6,
6— 3 de compatriotul său Marty 
Riessen.

★

în finala probei de dublu din ca
drul competiției internaționale de te
nis denumită „Trofeul Așilor", pe
rechea Gimeno (Spania) — Stolla 
(Australia) a învins cu 2—6, 7—5, 
3—6. 8—6, 7—5 cuplul australian E- 
merson — Laver. în semifinalele 
probei individuale, Andres Gimeno 
a obținut o surprinzătoare victorie 
CU 10-8, 2—6, 3—6, 6—4, 6—1 în 
fața australianului Rod Laver, prin
cipalul favorit al competiției. în 
finală Gimeno îl va întîlni pe Emer
son, care l-a eliminat cu 6—3, 6—2,
7— 5 pe Stolle.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ECHIPELE DE HANDBAL JU

NIORI ALE ROMÂNIEI, care între
prind în prezent un turneu în R.D. 
Germană, au jucat la Aue și Leipzig 
cu selecționatele similare ale țării 
gazde. în toate cele trei partide dis
putate pînă acum victoria a revenit 
gazdelor cu 11—5 (5—3)\și 10—7 (3—3) 
la feminin și cu 15—9 (8—3) la mas
culin. A doua întîlnire dintre echi
pele masculine se va desfășura as
tăzi la Potsdam.

FOSTUL CAMPION MONDIAL 
DE BOX La categoria semimijlocie, 
italianul Sandro. Lopopolo, și-a fă
cut reintrarea după o îndelungată 
absență. El l-a învins la puncte 
după 10 reprize pe senegalezul Mi- 
loud N’Diaye.

IN „CUPA MEDEKA" la fotbal, 
echipa Birmaniei a învins cu severul 
scor de 9—0 echipa Singapore. La a- 
ceastă competiție participă 8 echipe

CELEBRUL CICLIST FRANCEZ 
JACQUES ANQUETIL își va lua joi 
adio de la publicul spaniol El va 
evolua în cadrul unei reuniuni care 
va avea loc pe velodromul din Ma
drid. Anquetil, împreună eu vest- 
germanul Altig, va participa la un

omnium alături de spaniolii Peru- 
rena și Rodriguez. După cum se știe, 
Anquetil se va retrage din activita
tea competițională la sfîrșitul aces
tui an.

LA BERLIN S-A DISPUTAT RE
TURUL meciului dintre echipa loca
lă Dynamo și formația norvegiană 
B.S.I. Bergen, contînd pentru „CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI" LA 
HANDBAL MASCULIN. Victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 25—15 
(12—7). învingătoare și în primul 
joc (scor 24—20), echipa Dynamo 
Berlin s-a calificat pentru sfertu
rile de finală ale competiției.

CONCURSUL AUTOMOBILISTIC 
De VITEZĂ desfășurat pe circuitul 
de la College Station (Texas) a fost 
cîștigat de cunoscutul campion neo
zeelandez Bruce McLaren care, con- 
curînd pe o mașină „McLaren-Che- 
vrolet", a parcurs 388 km cu o me
die orară de 175,553 km Pe locu
rile următoare s-au clasat în ordine 
canadianul George Eaton pe : McLa
ren Chevrolet, australianul Jack 
Brabham pe „Ford McLaren", elve
țianul Jo Siffert pe „Porsche" șl 
americanul Chuck Parson pe „Lola 
Chevrolet".
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viața internațională
O- w- V- înlăturarea practicilor 
discriminatorii din comerțul 

internațional — condiție a bunelor 
relații dintre state

® INTERVENȚIE ROMÂNEASCĂ IN COMITETUL 
PENTRU PROBLEMELE ECONOMICE

i NEW YORK 10. — Coresponden
tul Agerpres C. Alexandroaie trans- 

, «nite; Comitetul pentru problemele 
| economice ți financiare al Adunării 
, generale a O.N.U. și-a încheiat dez- 
, baterile asupra raportului anual al 
, consiliului pentru comerț și dezvol

tare, organism al Conferinței Națiu
nilor Unite pentru comerț ți dez
voltare (UNCTAD).

Marea majoritate a vorbitorilor au 
aubliniat necesitatea urgentă a înlă
turării tuturor barierelor vamale și 
practicilor discriminatorii din calea 
extinderii comerțului internațional, 
principal instrument al lărgirii co
laborării dintre toate statele lumii 
indiferent de sistemul lor social, po
litic, al îmbunătățirii atmosferei in
ternaționale.

Lui nd cuvîntul la dezbateri, dele- 
®?itul -român, Constantin Niță, a sub
liniat aportul adus de organizație la 
identificarea problemelor majore ale 
cooperării și colaborării între state, 
la soluționarea acestora.

Relevînd poziția consecventă a 
României de dezvoltare a relațiilor 
ei economice cu toate statele lu
mii, vorbitorul a arătat că această 
poziție se reflectă și în participarea 
activă a țării noastre la lucrările 
UNCTAD. în cadrul cărora a pre
zentat propuneri care au întrunit a- 
precierea pozitivă a marii majorități 
a statelor, cum ar fi promovarea 
formelor moderne de cooperare e-

PIAȚA COMUNĂ»

Condiții prealabile pentru tratativele 
privind aderarea Marii Britanii

BRUXELLES 10 (Agerpres). — 
Statele membre ale Comunității Eco
nomice Europene au hotărît că tra
tativele cu Marea Britanie privind 
cererea sa de aderare la Piața co
mună vor fi posibile numai după 
realizarea unui acord definitiv pri
vind finanțarea comună a agricul
turii. La această concluzie au ajuns 
miniștrii de externe ai „celor șase" 
în cursul reuniunii lor de luni de 
Tă''-Bruxelles.. Reuniunea a avut ca 
scop pregătirea conferinței la nivel 
înalt a statelor membre ale C.E.E., 
prevăzută pentru începutul lunii de
cembrie.

Ministrul francez de externe, Mau
rice Schumann, a declarat ziariști
lor că nimeni nu trebuie să se aș
tepte că vor putea exista tratative

agențiile de presă transmit: în legătură cu situația 
din Orientul Apropiat

Delegația sovietica Ia discuțiile preliminare sovieto- 
americane de Ia Helsinkiva condusă de viadimir semionov, locțiitor 
al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S. ’După cum s-a mai anunțat, la 
sfîrșitul lunii octombrie, guvernele U.R.S.S. și S.U.A. au căzut de acord să 
înceapă convorbiri referitoare la limitarea cursei înarmărilor strategice. Discu
tarea preliminară de către reprezentanții celor două țări a problemelor legate 
de aceasta va începe, după cum se așteaptă, la 17 noiembrie în capitala Finlandei.

Todor Jivkov șl nlțl conducători de partid și de stat 
Bulgari au vfzitat duminică Tîrgul internațional al cărții de la Sofia. La 
standul țării noastre, conducătorii bulgari au fost întîmpinați de ambasadorul 
României la Sofia, Nicolae Blejan, și de reprezentanți ai întreprinderilor româ
nești participante la tîrg, care le-au prezentat exponatele.

Un acord în baza căruia Un* 
garia va acorda în anul 1970 ajutor 
material Republicii Democrate Viet
nam a fost semnat la Budapesta în 
urma tratativelor care au avut loc 
între delegațiile guvernamentale ale 
R. D. Vietnam și R. P. Ungare. Cu 
același prilej, a fost semnat și acordul 
referitor la schimburile de mărfuri și 
de plăți între cele două țări pe anul 
1970.

Conferința generală a 
F.fî.0. (Organizația Națiunilor Unîto 
pentru Alimentație și Agricultură), care 
și-a deschis luni lucrările, a primit 
încă două țări ca membre ale orga
nizației : Cehoslovacia și Yemenul de 
Sud. Admiterea s-a făcut prin vot 
secret După intrarea celor două state 

Echipajul navei spațiale ,,Apollo-12' și-a reluat luni antrenamentele în ve
derea misiunii pe care o va începe la 14 noiembrie. Cei trei astronauți au 
efectuat exerciții de salvare la bordul simulatorilor modulului de debarcare 
ji ol cabinei de comandâ. în fotografie: în timpul unuia din exerciții

conomică, industrială și tehnică, pre
gătirea de cadre în domeniul co
merțului exterior etc. Vorbitorul a 
arătat că Romănia se pronunță îm
potriva tuturor barierelor și discri
minărilor ridicate de diferite state 
în calea extinderii schimburilor co
merciale interstatale și cere desfiin
țarea acestora, în vederea creării de 
condiții reciproc avantajoase în re
lațiile economice dintre state. El a 
evidențiat, de asemenea, preocuparea 
României pentru extinderea relații
lor sale comerciale reciproc avan
tajoase cu toate țările lumii, subli
niind însemnătatea acordurilor de 
lungă durată în stabilitatea schim
burilor comerciale dintre statele lu
mii.

Comitetul pentru dezarmare de la 
Geneva a trimis Adunării Generale 
a O.N.U. raportul anual asupra lu
crărilor sale. Printre rezultatele în
scrise în acest document de 274 de 
pagini se află și proiectul de Tra
tat sovieto-american privitor la in
terzicerea amplasării de arme nu
cleare și a altor arme de distru
gere în masă pe teritoriile subma
rine. Raportul subliniază că Comi
tetul celor 25 pentru dezarmare de 
la Geneva intenționează să acorde 
cea mai mare însemnătate identifi
cării acelor măsuri în măsură să 
ducă la micșorarea pericolului nu
clear care planează asupra omenirii.

de aderare fără ca mai înainte să se 
rezolve problema finanțării agricul
turii. La rîndul lui, reprezentantul 
Olandei. Hans de Koster, a precizat 
că partlcipanții la viitoarea confe
rință de la Haga ar putea să întoc
mească o declarație potrivit căreia 
tratativele vor începe de îndată ce 
vor fi îndeplinite anumite condiții, 
.care constau în rezolvarea problemei 
agrare și adoptarea unei poziții co
mune față de problemele de fond pe 
care le implică aderarea Marii Bri
tanii la C.E.E. Referindu-se la vii
toarea conferință la nivel înalt, mi
nistrul vest-german al afacerilor ex
terne, Walter Scheel, a declarat că 
el așteaptă de la această reuniune 
hotărîri politice de principiu privind 
schimbarea actualei politici a C.E.E.

în F.A.O., această organizație numără 
119 țări membre și două asociate — 
Qatar și Bahrein.

Reprezentanți ai Iranului 
și Irakului se vor întîlni în 
următoarele zile la Amman 
pentru a examina posibilitățile de re
glementare a disputei dintre cele două 
țări în privința delimitării drepturilor 
de navigație în apele estuarului Shatt 
El Arab, a declarat Abdel Moneim El 
Rifai, vicepremier și ministru al aface
rilor externe al Iordaniei.

Cereri privind Interzi
cerea P.O. Federația sindicatelor 
vest-germane a cerut din nou guver-
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© A FOST ALEASĂ DIREC
ȚIUNEA Șl UN NOU SECRE
TAR NAȚIONAL AL P.D.C.

ROMA 10. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea. transmite : Lucrările 
Consiliului național al Partidului De- 
mocrat-Creștin din Italia — începute 
joi după-amiază — au luat sfîrșit du
minică noaptea prin alegerea noului 
secretar național al partidului, în per
soana lui Arnaldo Forlani și a Direc
țiunii P.D.C. Arnaldo Forlani, în 
vîrstă de 43 de ani, ministru de stat 
în actualul cabinet, condus de Ma
riano Rumor, a întrunit consensul 
larg al reprezentanților celor nouă 
curente din cadrul democrației creș
tine.

Quasi-unanimitatea obținută de el 
este rezultatul a patru zile de dezba
teri și tratative intense. Considerînd 
„în ansamblu pozitivă" intervenția 
lui Forlani, reprezentanții autorizați 
ai curentelor din P.D.C. au lăsat însă 
să se înțeleagă că adeziunea lor se 
referă doar la persoana secretarului 
național, nu și la conținutul și meto
dele preconizate pentru realizarea 
unei noi platforme de acțiuni pro
gramatice a partidului. De altfel, din 
cuvîntările rostite de exponenții de 
frunte ai partidului rezultă că „ade
vărata . olarificare" a fost din nou 
amînată.

Comunicat comun 
algeriano-iugoslav
BELGRAD 10 (Agerpres). — In 

comunicatul comun, dat publicită
ții după vizita președintelui Iosip 
Broz Tito în Algeria, se subliniază 
că, în cursul convorbirilor cu pre
ședintele Houari Boumediene, au 
fost abordate probleme internațio
nale de interes reciproc, printre ca
re cele referitoare la situația din 
Orientul Apropiat și din Vietnam.

Părțile au discutat, de asemenea, 
aspecte ale dezvoltării relațiilor de 
prietenie dintre Iugoslavia și Al
geria.

Cei doi președinți au reafirmat 
politica de nealiniere a statelor 
lor și și-au exprimat convingerea 
că pacea va putea fi asigurată nu
mai în condițiile cînd relațiile in
ternaționale se vor baza consec
vent pe principiile respectării su
veranității și independenței, nea
mestecului în treburile interne ale 
altor țări, dezvoltării economice 
armonioase a comunității interna
ționale.

nului de la Bonn să interzică Parti
dul Național-Democrat de extremă 
dreaptă. într-o declarație dată publici
tății se amintește de apelul celui de-al 
VlII-lea Congres, care a avut loc în 
luna mai a acestui an, și în care sin
dicatele ceruseră interzicerea neîntîr- 
ziată a activității Partidului Național- 
Democrat.

In capitala Coreei de Sud 
a avut loc un miting al stu- 
denților Facilității de Drept, anunță 
agenția A.C.T.C. într-o declarație a- 
doptată cu acest prilej, ei și-au expri
mat hotărîrea de a continua lupta 
politică împotriva guvernului de la 
Seul, protestînd totodată împotriva a- 
restării și maltratării a 20 de studenți, 
participanți la marile demonstrații 
populare împotriva acestui regim. De
clarația adoptată de studenții Facultă
ții de Drept exprimă opoziția lor față 
de amendamentul adus constituției de 
către regimul sud-coreean, act ca
lificat ca „o sfidare la adresa unei 
mari părți a opiniei publice sud-co- 
reene .

Biroul politic al Partidu
lui Socialist Desturian,reunit 
duminică seara, sub președinția lui 
Bahi Ladgham, secretar general al 
partidului și prim-ministru al guver
nului tunisian, a hotărît excluderea lui 
Ahmed Ben Salah — anunță agenția 
France Presse. în urma apariției unor 
deosebiri de vederi între el și ceilalți 
membri ai guvernului și ai conducerii 
partidului în legătură cu politica în

R. P. MONGOLĂ'

Ziua presei revoluționare
ULAN-BATOR 10 (Agerpres). — în 

R. P. Mongolă s-a sărbătorit la 10 
noiembrie Ziuă presei revoluționare. 
Cu 49 de ani în urmă, un grup de 
revoluționari mongoli, sub conduce
rea lui Suhe Bator, au editat primul 
număr al ziarului „Unen“. organ al 
C.C. al P.P.R.M.

în anii puterii populare, presa a 
cunoscut o puternică dezvoltare. în 
prezent, ziarul „Unen" apare zilnic 
într-un tiraj de peste 100 000 exem
plare. în Mongolia se tipăresc 60 de 
ziare și reviste centrale și locale, cu 
un tiraj total de peste un milion 
exemplare.

O puternică ciocnire între poliție și tinerii sosiți din diverse localități japoneze pentru a protesta împotriva 
prezenței bazelor americane, s-a produs duminică în centrul administrativ al insulei Okinawa — Naha. Mai 
multe persoane au fost rănite, iar 23 arestate. In fotografie : O recenta demonstrație a populației din Naha la 
care s-a cerut retragerea imediată a trupelor americane din insulă, abrogarea tratatului de securitate japono- 

american

VIETNAMUL DE SUD

Acțiuni ofensive 
ale forțetor patriotice

SAIGON 10 (Agerpres). — O u- 
nitate a forțelor patriotice sud-vi- 
etnameze a pătruns în zorii zilei de 
luni în interiorul importantei ba
ze aeriene americane de la Ban 
Me Thuot, din zona platourilor cen
trale. Acțiunea s-a soldat cu dis
trugerea mai multor vehicule blin
date și scoaterea din luptă a 15 mi
litari americani. în regiunea de 
deltă, un convoi saigonez de blin
date a căzut duminică într-o am
buscadă. în ciuda acoperirii aeriene 
americane, trupele saigoneze au 
suferit pierderi grele. Șase vehi
cule blindate au fost distruse.

în cursul nopții de duminică 
spre luni, unitățile patriotice de ar
tilerie au bombardat 16 obiective 
americano-saigoneze, nouă dintre 
aceste atacuri fiind calificate de un 
purtător de cuvînt militar ameri
can de la Saigon drept importan
te. Bombardierele B-52 au efec
tuat în aceeași perioadă trei misi
uni, care au avut ca obiectiv o se
rie de zone ale provinciilor Phuoc 
Long și Tay Ninh, situate la nord- 
vest de Saigon, unde comandamen
tul american presupune existența 
unor concentrări ale forțelor patrio
tice. Oficialitățile militare ale

domeniul agriculturii, Ben Salah a 
pierdut la 8 septembrie a.c. portofoliul 
Ministerului Planului și Economiei, 
iar apoi, cu ocazia remanierii guver
namentale de la sfîrșitul săptămînii 
trecute, pe cel al Ministerului Educa
ției Naționale.

0 scrisoare în care se 
cere reconsiderarea cazului 
ziaristului francez Regis 

vian, a fost adresată de Andre Malraux, 
Franțois Mauriac și Jean Paul Sar
tre președintelui Boliviei, Alfredo 
Ovando Candia. Cereri similare au fost
făcute în ultimul timp de numeroase 
alte personalități din Franța, precum și 
de către Uniunea scriitorilor, care l-a 
ales pe Regis Debray ca membru al 
său.

Debray, condamnat la 30 de ani în
chisoare de un tribunal militar boli

O nouă lovitură de teatru ? — au 
fost tentați să se întrebe majoritatea 
observatorilor politici la aflarea re
centei remanieri a cabinetului spa
niol. Este cunoscut că o serie de per
sonalități, considerate drept „stîlpt 
ai regimului", vechi membri ai Fa
langei, printre care ministrul de ex
terne, Fernando Maria Castiella, mi
nistrul informațiilor și turismului, 
Manuel Fraga Iribarne, ministrul de 
interne, Camilo Alonso Vega și alții, 
au fost înlocuiți. în mare parte, suc
cesorii acestora sînt personalități _ a- 
parținînd organizației proclericale'cu 
puternice veleități politico-economice 
„Opus Dei", sau în cîteva cazuri, in
dependenți. Ce se ascunde în spatele 
acestei remanieri ministeriale ?

Asistăm, după părerea observatori
lor politici, la unul din cele mai sem
nificative episoade ale luptei tot 
mai acerbe pentru succesiunea — 
care oricînd poate deveni iminentă 
— a lui Franco, ajuns azi la o vîrstă 
înaintată. Echilibrul precar pe care 
s-a străduit să-1 mențină șeful statu
lui spaniol între cele două forțe an
tagoniste ; Falanga și „Opus Dei", a 
fost rupt. „Tehnocrații au cîștigat" 
sublinia în acest sens cotidianul „Le 
Figaro".

Este știut că în iarna anului trecut, 
într-o încercare zadarnică de a pune 
capăt valului crescînd al acțiunilor 
populare organizate de forțele de
mocratice și progresiste, conduse de 
P.C. din Spania — acțiuni ce au cu
prins persoane de aproape toate ten
dințele politice și categoriile sociale 
din Spania — oficialitățile de la Ma
drid au declarat starea excepțională. 
Măsura s-a soldat, însă, printr-un 
eșec. Falimentul tentativei de a im- 

■ pune starea excepțională a însemnat

S.U.A. de la Saigon au făcut cunos
cut, totodată, că în ultima săptă- 
mînă trupele americane au pier
dut pe teritoriul sud-vietnamez 13 
elicoptere.

MUNCĂ INTENSĂ ÎN RE

GIUNILE ELIBERATE
Agenția „Eliberarea" a furni

zat o serie de informații in le
gătură cu măsurile adoptate în 
regiunile eliberate de organele 
puterii populară revoluționare 
din Republica Vietnamului de 
Sud. Comitetele populare revo
luționare — se arată în aceste 
informații — și-au concentrat a- 
tenția mai ales asupra înfăp
tuirii reformei agrare. Pă
mântul este confiscat de la ma
rii latifundiari și împărțit gra
tuit țăranilor.

In domeniul industriei au fost 
luate Tiiăsuri pentru dezvoltarea 
întreprinderilor populare, care 
reprezintă‘sectorul de stat în e- 
conomia republicii. .<

In regiunile eliberate func
ționează, de asemenea, institu
ții speciale de învățământ pe
dagogic și medical.

® CONFERINȚA ARABA LA NIVEL ÎNALT 
CONVOCATĂ PENTRU LUNA DECEMBRIE

CAIRO 10 (Agerpres). — Consi
liul Apărării al Ligii Arabe. întru
nit la Cairo în prezența miniștrilor 
apărării, afacerilor externe și ai șe
filor de state majore din țările mem
bre, cu excepția Tunisiei, au conti
nuat dezbaterile asupra problemelor 
înscrise pe ordinea de zi. După cum 
transmite agenția M.E.N., Consiliul 
apărării a hotărît convocarea unei 
conferințe la nivel înalt a țărilor 
arabe care să aibă loc la jumătatea 
lupii decembrie. Hotărîrea a fost 
anunțată de ministrul marocan al 
afacerilor externe, Abdel Hadi Bout- 
aleb.

în numărul său de luni, ziarul „Al 
Ahram" anunță că textul ultimelor 
propuneri americane pentru regle
mentarea crizei din Orientul Apro
piat a fost remis guvernului egip

o înfrîngere pentru elementele „ul
tra", resprezentanți ai Falangei în 
cabinetul spaniol. Tehnocrații din 
„Opus Dei“ au încercat să profite de 
această situație pentru a-și întări 
poziția în sînul guvernului. în acest 
context trebuie interpretată și hotă
rîrea lui Franco privind desemnarea 
prințului Juan Carlos de Borbon ca 

Un nou episod 
al luptei pentru succesiune

succesor la tronul Spaniei. Fără în
doială această hotărîre, așa după cum 
se arăta într-o declarație a P.C. din 
Spania, nu avea alt scop decît „să 
asigure supraviețuirea t'ranchisrnului 
ca regim, după dispariția lui Franco", 
însă, în același timp, ea constituia o 
victorie a lui „Opus Dei". Confrun
tarea pentru putere dintre cele două 
grupuri, grefată pe o situație econo
mică precară, a căpătat noi dimen
siuni, o dată cu descoperirea unui șir 
de fraude din fondurile statului, în- 
cepînd cu așa-numita „afacere a Casei

R. A. YEMEN

Programul 
guvernamental 

preconizează creșterea 
rolului statului 

iu economie
SANAA 10 (Agerpres). — Consiliul 

național al Republicii Arabe Yemen 
a acordat votul său de încredere gu
vernului condus de premierul Abdul
lah Al-Kurshumi, anunță postul de 
radio Sanaa.

Premierul Kurshuml a prezentat 
după aceea un program de dezvoltare 
pe cinci ani în scopul redresării si
tuației economice a Yemenului. Pla
nul menționează că statul va prelua 
controlul asupra comerțului exterior 
și investițiilor și va promova o po
litică de reducere a cheltuielilor mili
tare și importurilor, în vederea asi
gurării stabilității financiare. Tot
odată, se prevăd instituirea unei 
bănci centrale a Yemenului care va 
efectua toate operațiunile financiare, 
modernizarea agriculturii și dezvol
tarea economiei.

în domeniul politicii externe, 
premierul Abdullah Al Kurshumi, a 
subliniat că vor fi adoptate măsuri 
pentru consolidarea și dezvoltarea re
lațiilor cu statele arabe.

tean de către S. Vinogradov, amba
sadorul U.R.S.S. la Cairo. Ziarul citat 
reamintește că planul american fu
sese transmis guvernului sovietic de 
către A. Dobrînin, ambasadorul 
U.R.S.S. la Washington, și precizează 
că un exemplar al acestui text a fost 
remis, de asemenea, lui Salah Go- 
har, subsecretar de stat la Ministerul 
egiptean al Afacerilor Externe de 
către șeful serviciului american de 
pe lingă Ambasada Spaniei din ca
pitala R.AU., care reprezintă Intere
sele S.U.A. la Cairo

TEL AVIV. — Președintele Zal
man Shazar a cerut lui Golda Meir 
să formeze noul guvern al Israelu
lui. Premierul desemnat va începe 
consultările cu liderii partidelor din 
coaliția guvernamentală.

de credit popular din Catalonia", 
cînd fostul guvernator civil al Barce
lonei, falangist, a delapidat 800 mi
lioane de pesetas și terminînd cu 
„afacerea Matesa", firmă producă
toare de mașini pentru industria tex
tilă, în care „Opus Dei" deținea poziții 
puternice și care și-a însușit zece mi
liarde de pesetas din fondurile statu- 

lui. Falangiștii au căutat să exploa
teze cît mai mult acest din urmă 
scandal — fără precedent — pentru 
a submina organizația rivală „Opus 
Dei". Pînă la urmă însă, după cum se 
vede, Franco a hotărît să mizeze to
tuși pe aceasta din urmă.

Situația actuală se caracterizează 
însă și prin altfel de elemente. In a- 
ceste zile, în întreaga Spanie, comi
siile muncitorești (sindicate declarate 
ilegale de autorități) desfășoară o in
tensă activitate pentru a denunța, 
proiectul de „lege sindicală", care 

X

Semnificația 
alegerilor 

comunale si 
municipale 

din landul Renania 
de nord-Molia

Duminică au avut loo alegeri 
comunale și municipale în landul 
Renania de nord-Westfalia. Avînd 
populația cea mai numeroasă din 
R. F. a Germaniei, acest land a 
fost totdeauna considerat ca fiind 
un adevărat barometru privind 
raportul de forțe pe arena politică 
vest-germană.

Deși pe listele electorale au 
fost înscrise 9,5 milioane persoa
ne, participarea la vot a fost mai 
redusă decît la scrutinul anterior, 
din 1964, fapt pus, în parte, pe 
seama timpului nefavorabil (du
minică asupra acestui land s-a 
abătut o puternică furtună).

CORESPONDENȚA 
DIN BONN 

DE LA M. MO ARC AȘ

Desfășurate la numai șase săp- 
tămîni de la confruntarea elec
torală pentru Bundestag, alege
rile din Renania de nord-West- 
falia au confirmat poziția predo
minantă a Partidului Social-Demo
crat, căruia i-au revenit 46,1 la 
sută din numărul voturilor expri
mate. Uniunea Creștin-Democra- 
tă, aflată în prezent în opoziție, 
a înregistrat un ușor spor, de 2,2 
la sută, față de alegerile din 1964, 
adjudecînau-și 45,3 la sută din 
voturi.

Partidul Liber-Democrat, care 
face parte din noua coaliție, îm
preună cu social-democrații, a pri
mit 6,1 la sută din voturi, cu 1,9 
la sută mai puțin decît în 1964. 
Procentajul obținut este totuși su
perior rezultatelor obținute la 
scrutinul din 28 septembrie a.c. 
peiitru Bundestag.

Pentru prima oară de la con
stituirea și recunoașterea oficială 
a Partidului Comunist German, 
acesta și-a prezentat proprii săi 
candidați în mai multe orașe și 
comune ale landului. In locali
tatea Bottrop, din marele bazin 
al Ruhrului, oraș ce numără a- 
proximativ 200 000 locuitori, co
muniștii au obținut 5,28 la sută 
din voturi, puțind astfel să-și tri
mită doi reprezentanți în consiliul 
municipal. Acest succes al Parti
dului Comunist German este evi
dențiat de numeroase ziare din 
Germania federală. Se subliniază, 
totodată, că în alte centre indus
triale, unde organizații ale P.C.G. 
nu au avut candidați pe listele 
separate, s-a dat cuvînt de or
dine membrilor partidului să vo
teze pentru social-democrați.

In legătură cu succesul înregis
trat de forțele anticonservatoare 
din landul Renania de nord- 
Westfalia, ziarul „Die Welt“ pu
blică în prima sa pagină o scurtă 
declarație a președintelui consi
liului de miniștri al landului, 
Heinz Kuhn. Asaltul asupra pri
măriilor cu majoritate social-de- 
mocrată în consiliile municipale, 
anunțat de Uniunea Creștin-De- 
mocrată, ca și eliminarea Parti
dului Liber-Democrat din consi
liile orășenești, reprezintă tot 
atîtea planuri care au eșuat, a 
spus acesta.

interzice dreptul de asociere, de 
grevă, de întrunire și de exprimare. 
In același timp, continuă acțiunile 
revendicative în diferite ramuri alo 
economiei, cum ar ti, de pildă, greva 
declarată la sfîrșitul lui septembrie 
de peste 10 000 de mineri asturieni 
sau grevele perlate ale funcționari
lor bancari. Un fenomen nou, semni
ficativ pentru starea de spirit a în
tregului popor spaniol, îl constituie 
formarea de comisii țărănești, după 
modelul celor muncitorești. Astfel 
de organizații au luat ființă în Cata
lonia, Andaluzia, Valencia, precum 
și în nordul Spaniei,

_ Existența unor largi forțe de opo
ziție, care desfășoară o susținută 
luptă pentru democrație și progres, 
în frunte cu P.C. din Spania, „sin
gurul partid politic din opoziție care 
dispune de o forță reală și o struc
tură" („Lș Figaro"), pune în lumină 
în dimensiunile ei adevărate, ală
turi de disensiunile din cadrul con
ducerii actuale a statului, criza prin 
care trece regimul lui Franco.

P.C. din Spania a arătat, în re
petate rînduri, că singura soluție 
pentru obținerea unei democrații 
reale, pentru libertate și progres 
social este convergența tuturor for
țelor democratice și progresiste în
tr-un front de luptă comun. Comu
niștii, împreună cu Partidul Socia
list Unificat din Catalonia, au adre
sat un apel tuturor forțelor demo
cratice pentru crearea unul „pact, 
al libertății", care să reunească, fără 
discriminare, ansamblul forțelor de
mocratice, pentru a opune o rezis
tență hotărîtă regimului, în vederea 
unei schimbări politice fundamentale 
în Spania. _

Dan MUNTEANU
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