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Constructorii și montorii de pe șantierele Combi

natului siderurgic-Galați au raportat ieri un re
PRODUSE

marcabil succes
PETROLIFERE

PESTE PLAN

REALIZAREA INTEGRALA
A PLANULUI ANUAL,
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@ Adunarea de constituire a Acade
miei de Științe Agricole și Silvice 

© Cenaclul literar — un univers 
cu prea multe aproximații

@ Cercetarea pedagogică univer
sitară si îndatoririle ei neonorate

IN PAG. A V-A

COMUNICAT COMUN 
CU PRIVIRE LA VIZITA 
IN REPUBLICA SO
CIALISTĂ ROMÂNIA 

A PRIMULUI MI
NISTRU AL REPU
BLICII CONGO (BRA
ZZAVILLE)

Echivalentul linii a trai milioane de oi:

noul produs ieșean TEROM
lui de partid, tovarășul 
Mircea Gheorghiu, adaugă :

— Afară era frig. Se des- ' 
chideau florile de gheață 
în ferestre. Florile de ghea
ță sînt glastrele pionieri
lor... Dar atunci ne-a fost 
tare cald.

Acolo unde altădată 
cursese Bahluiul, la 
8 februarie 1969, adi

că cu opt luni mai devre
me față de proiect, se ob
ținea prima șarjă indus
trială românească de fibre 
poliesterice, pe baza in
dustrializării — pe cea mai 
înaltă treaptă a tehnicii 
mondiale — a materiilor 
prime livrate de la Combi
natul petrochimic Brazi. 
Acest lucru are mare im
portanță pentru lărgirea 
continuă 'a industriei noas
tre de bunuri de consum. 
Producția anuală de zece 
mii tone fibre poliesterice 
se poate echivala cu firul 
obținut de la o turmă de 
trei milioane de oi. în a- 
n'estec cu lîna sau bumba
cul, din această cantitate 
de fibre poliesterice s-ar 
putea produce 25 milioane 
de fuste plisate, sau 65 mi
lioane bluze, sau 9.5 milioa
ne costume bărbătești ne- 
Ș'fonabile.

Metaforic 
cialiștii de 
vin, astfel, 
ductivi și
bili „crescători 
țara noastră.

Recent, cînd 
uzina, după ce în prealabil 
Ia comisia economică a co- 
mitg-tului județean de par-

(Continuare în pag. a H-a)

tone de ciment și circa 
12 000 tone de diferite me
tale și sticlă, încorporate 
tn construcția instalațiilor 
și a clădirilor complexe. 
Lungimea 
montate în ingenioase dan
telării argintii reprezintă 
mai bine de 350 km, iar a 
cablurilor — aproape 530 
km. Dacă constructorii și 
montorii ar fi făcut atunci 
o elementară socoteală, re
ieșea că din devansarea cu 
oîteva luni a termenelor 
din plan, ei restituiseră ast
fel statului zeci de milioa-

șeful șantierului, ideea de 
a demonstra că, dacă e 
vorba de științe exacte, 
constructorii își pot permi
te să aibă și alte opinii de
cît cele ale proiectanților 
în privința etapelor și a 
termenelor strînse, de exe
cuție, a acestei uzine.

Și n-au trecut nici do! 
ani de atunci, de la des
chiderea șantierului, cînd 
constructorii i-au chemat 
pe beneficiari și, ascunzîn- 
du-și zîmbetul, le-au spus :

— Puteți începe rodajul 
mecanic...

Sîntem pe vechiul făgaș, 
pe unde odată a curs 
Bahluiul. Mai exact, 

tn epicentrul platformei 
industriale a lașului. De
rulăm un film turnat aici 
de peste două mii de oa
meni pe cea mai sensibilă 
și emoționantă în timp 
peliculă, pe „memoria" o- 
chilor. E 11 aprilie 1969. 
Momentul acesta devansea
ză — dar nu surprinde — 
cu șase luni calculele de 
pe fișele și hîrtiile de calc 
ale proiectanților de la 
IPROSIN-București Jur 
împrejur, aerul este cald 
de răsuflarea fierbinte a 
oamenilor. Rotocoale mici, 
aburinde. se înalță spre vi- 
nețiile cerului; pe lingă si
luetele argintii, inoxidabile, 
aeriene, ale instalațiilor de 
la noua Uzină de fibre și 
fire sintetice Iași, deocam
dată cea mai tînără și mai 
modernă unitate a indus
triei chimice românești.

Imaginara noastră peli
culă se străduiește să re
constituie și să rețină cit 
mai fidel, totul. Pentru ca 
să se ajungă la această zi, 
la acest moment inaugural, 
de intrare efectivă în pro
ducție, mai întîi — era 
prin noiembrie 1966 — au 
sosit aici proiectanții, ex- 
cavatoriștii, constructorii. 
Li ș-au repartizat 16 hec
tare înnămolite, cu bălării 
și gropi destule ; și un 
braț de planuri care, in
tr-un punct terminus, de 
'a geneză la simbioză tre
buiau transouse în viață, 
finalizate pînă în trimes
trul trei 1969. Atunci, pro
babil, a încolțit în mintea 
inginerului Gavril Bălan,

Un recent bilanț al realizări
lor obținute în domeniul pre
lucrării țițeiului relevă faptul 
că în perioada ianuarie-oc- 
tombrie rafinăriile din țară au 
realizat o producție suplimen
tară evaluată la 70 milioane 
lei. S-au obținut, astfel, peste 
prevederile planului, 140 000 
tone de benzină, motorină, u- 
leiuri minerale, aromate și al
te derivate din țiței. In mare 
măsură, sporirea producției se 
datorează creșterii productivi
tății muncii. Ca urmare a pre
ocupărilor pentru prelucrarea 
superioară a resurselor petro
lifere, valoarea produselor re
zultate dintr-o tonă de țiței 
este acum de două ori mai 
mare față de realizările anu
lui 1965.

Concomitent, s-a înregistrat 
o reducere a cheltuielilor pla
nificate, pe ansamblul centra
lei rafinăriilor, cu 6,62 lei la 
1 000 lei producție-marfă. A- 
ceasta s-a concretizat în 
35 446 000 lei economii supli
mentare la 
proape tot 
peste plan, 
gajamentul

conductelor

Comitetului Central

al Partidului Comunist Român,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Telegrama adresată

că

Ctt 45 DE ZILE MAI DEVREME
4?

St

ixtul activității clocotitoare 
oamenii muncii din fabrici 
de pe șantiere, o desfășoară 
ideplinirea planului din a- 
constructorii și montorii de 
erele Combinatului siderur- 
iți au trăit ieri, 14 noiem- 
:uria unui succes de presti- 
ortind realizarea integrală a 
r de plan ce le-au revenit 
an hotăritor al actualului 
In legătură cu munca des- 
și semnificația acestui a- 

iportant in îndeplinirea pla- 
nual obținut de colectivul a- 
nari unități de construcții in- 
e din țara noastră, am avut o 
lire cu tov. ing. CORNEL 
t, directorul general al între
it de construcții și montaje 
gice Galați.
— V-am ruga să ne vorbiți 
ispre principalii factori ce au 
mtribuit 
nportant 
rept, se
1000 de constructori și mon- 
jri ai întreprinderii. - .
Minte de toate, ,la .baza a- 
succes stă organizarea temei- 

i activității întreprinderii încă 
ina octombrie anul trecut, pen- 
putea face față sarcinilor de 

pe 1969. Am utilizat, în acest 
metode moderne de organizare 

. mificare a muncii, din care aș 
era cîteva. Mai întîi, stabilirea 
răspunderi precise la toate ni- 

lle — maistru, inginer etc. — 
tgătură cu execuția lucrărilor, 

urmărirea permanentă a rea- 
I sarcinilor de plan, defalcate 
os în programe de lucru tri- 
•iale, lunare și decadale, pro- 
e care au cuprins cu prioritate 
rile la obiectivele direct pro
ve ale combinatului, pentru care 
n îngrijit din vreme să le a- 
ăm baza tehnico-materială ne- 
■ă. De mare însemnătate a fost 
ea politică-educativă desfășurată 

de organizațiile noastre de partid, 
sindicale și de U.T.C., care a' fost o- 
rientată precis spre obținerea unor 
rezultate economice superioare. Cu 
sprijinul efectiv al organizațiilor de 
partid, am luat măsuri pentru mobi
lizarea muncitorilor, inginerilor șl 
tehnicienilor, lucrînd în unele peri
oade în program prelungit de lucru, 
pentru a recupera întîrzierile provo
cate de anumite întreruperi în exe
cuția lucrărilor, ca urmare a neli- 
vrării la timp, de către cei care a- 
veau această sarcină, a unor con
strucții metalice, utilaje etc. La lu
crările direct productive, cunoscînd 
cerințele de metal ale țării, am or
ganizat lucrul cu un număr sporit 
de oameni, luînd măsuri ca produc
tivitatea muncii să fie realizată si 
chiar depășită, asigurînd astfel 
scurtarea termenelor de execuție. In
tr-un cuvînt, ne-am străduit să a- 
plicăm perseverent în viață indica
țiile conducerii de partid șl de stat 
de a asigura ritmicitatea execuției 
lucrărilor, ceea ce ne-a permis să

Convorbire realizată de t 
Stelian SAVIN 
corespondentul „Scînteii*

la obținerea acestui 
succes, cu care, pe 
pot minări cei peste
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După ce se relevă că întregul colectiv al întreprinderii de Construcții 
și Montaje Siderurgice Galați — unitate angajată in acest an cu cel 
mai mare volum de lucrări în planul de investiții a! țării — este hotărîl 
să acționeze cu abnegație și însuflețire în vederea înfăptuirii mărețului 
program de înflorire multilaterală a patriei noastre socialiste, elabo
rat de cel dc-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, în tele
grama semnată de directorul general, ing. Cornel Cazan, secretarul 
comitetului de partid, A. Meltic, președintele comitetului sindical, V. 
Stănescu și secretarul comitetului U.T.C., N. Crețeanu, se arată că 
s-a realizat integral planul de.construcții-montaj al întreprinderii pe 
anul în curs, la 14 noiembrie 1969, cu un gvans de 45 de zile.

In continuare, telegrama arată : Aplic,înd in practică indicațiile con- 
și de stat privind ritmicitatea producției) ca urmate 

a măsurilor luate pentru organizarea corespunzătoare a execuției lu
crărilor, am reușit ca sarcinile de plan să le realizăm și depășim nu 
numai lună de lună, dar și în fiecare decadă a anului în curs. Aceasta 
ne-a permis să devansăm termenele de dare în exploatare a unor im
portante obiective prevăzute în planul de stat, cum ar li: punerea în 
funcțiune. înainte de termen cu 62 dc zile a convertizorului nr. 3 de 
la ojelărie, care permite dublarea producției de oțel a combinatului, 
devansarea cu 45 de zile a termenului de punere în funcțiune ;> furna
lului nr. 2 de 1 700 mc, ceea ce a creat condiții să se obțină 80 000 tone 
de fontă peste sarcina de plan, recuperarea unor întîrzieri și asigu
rării intrării în funcțiune a unor noi obiective importante.

Pornind de la tradiția unor astfel de realizări și fructificînd din plin 
capacitatea de muncă, priceperea și entuziasmul colectivului de con
structori — se spune în încheiere — ne angajăm în fața conducerii 
partidului și statului nostru, față de conducătorul nostru iubit, secre
tarul general al Partidului Comunist Român — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — în fața întregului nostru popor, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru transpunerea în viață a sarcinilor trasate de Congresul 
a] X-lea al Partidului Comunist Român, că vom munci în continuare 
cu și mai multă însuflețire pentru a ne aduce aportul la prosperitatea 
națiunii noastre socialiste, pentru bunăstarea și fericirea tuturor celor 
ce muncesc.
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(Continuare în pag. a III-a)

reportaj de Sever UTAN

prețul de cost și a- 
atîtea beneficii 

sume ce întrec an- 
anual.

(Agerpres)

Era tn 16 octombrie 
1968. Dimensiunile 
motiei Dlenare ei 

mari, 1 
atît mai 
această 
prezent 
ral al 
tru, tovarășul 
Ceaușescu. Zboară sus de 
tot vulturii Carpaților mol
doveni ; dar și mai sus, 
sore azururile celor mai 
Uerbinți simțăminte de 
dragoste și recunoștință fa
ță de partid se înălțau, în 
acele clipe, gîndurile oa
menilor de aici.

Rodajul mecanic a în
semnat prima etapă din tî- 
năra biografie a acestei u- 
zine ; pentru construirea 
uzinei, s-au folosit — prin
tre altele — peste 40 000

e-
moției plenare erau 

fără margini, 
mult cu cit 

zi în 
secretarul 
partidului

cu 
în 

uzină era 
gene- 

nos- 
Nicolae

ne de lei necheltuite. De a- 
semenea, că au pus în stare 
de funcționare peste 2100 
tone dintre cele mai mo
derne utilaje folosite pînă 
acum în lume pentru fabri
carea fibrelor poliesterice. 
TEROM, tip de fire bum
bac și lină, prin înregistra
rea oficială a acestei mărci 
la organismele internațio
nale de specialitate de la 
Haga — devenise corespon
dentul românesc a ceea ce 
la englezi înseamnă terile- 
nă, sau la francezi tergalul.

— Cum a fost atunci ? 
l-am întrebat pe directorul 
general al uzinei, inginerul 
Ioan Staicu.

— Al naibii, cald era | 
foarte cald.

Zîmbește într-un fel mo
dest ; secretarul comitetu-

vorbind, spe- 
la TEROM de- 

cei 
cei

mai pro- 
mai renta- 
de oi“ din

am vizitat

A

ROMÂNIA PROMOVEAZĂ
r

u

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit vineri după-amiază pe Jozsef 
Vince, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Ungare la București, în legă-

tură cu plecarea sa definitivă din 
țara noastră.

La întrevedere, desfășurată în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească, a participat Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. (Agerpres)

Combinatul
Vedere de

siderurgic Galafi. 
la platforma fur
nalelor

Foto : Gh. Vințilă Probleme actuale
Telegramă ale aprovizionării

în ziarele de ieri a fost publicată 
Hotărîrea Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, luată 
în ședința din 13 noiembrie, privind 

aprobarea activități’ desfășurate de 
delegația română, condusă de minis
trul afacerilor externe, la Consfătui
rea de la Praga a miniștrilor aface
rilor externe ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, consacra
tă discutării unor probleme legate 
de pregătirea conferinței general- 
europene.

Exprimînd poziția guvernului ro
mân față de aceste probleme, atît 
activitatea delegației române, care a 
format obiectul informării prezen
tate, cit și hotărîrea adoptată sint 
inspirate de linii generală și princi
piile politicii externe a României, 
pusă consecvent în slujba păcii și so
cialismului, destinderii, înțelegerii și 
cooperării internaționale. Ele reflectă 
preocuparea constantă a conducerii 
statului și partidului nostru de a 
contribui activ la înfăptuirea unor 
condiții de pace și securitate pe 
continentul european, care să permi
tă fiecărui popor să-și consacre — 
liber și nestingherit, la adăpost de 
pericolul unui nou război mondial — 
munca sa creatoare progresului ma
terial și spiritual. Pornind de la a- 
ceastă năzuință vitală a poporului 
român și a tuturor popoarelor conti
nentului, a păcii generale, Româ- 

acționează neobosit, _în spiri- 
Declarației de la 

iulie 1966, al

CELUI DE-AL 31-LEA CONGRES AL PARTIDULUI
MAREA BRITANIECOMUNIST DIN

LONDRA
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central 

tuturor comuniștilor din România, 
gaților la cel de-al 31-lea Congres al Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie și prin dv.. tuturor comuniștilor britanici, un cald salut frățesc și 
urări de succes în desfășurarea lucrărilor Congresului.

Comuniștii români, alături de întregul nostru popor, urmăresc cu 
simpatie și interes activitatea partidului dv. pusă în slujba idealurilor 
democrației și socialismului, pentru bunăstarea și viitorul luminos al 
poporului britanic, precum și contribuția sa la lupta pentru pace și 
securitate în Europa și în întreaga lume, pentru independența și li
bertatea popoarelor. Partidul dv. își aduce, de asemenea, o importantă 
contribuție la refacerea și întărirea unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, pe baza principiilor marxist-leniniste, ale inter
naționalismului, egalității în drepturi și neamestecului in treburile in
terne ale altor partide.

Ne exprimăm convingerea că relațiile internaționaliste, de colabo
rare și prietenie frățească statornicite între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Marea Britanie se vor dezvolta continuu, tn 
interesul partidelor și popoarelor noastre, al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, al cauzei generale a socialismului.

al Partidului Comunist Român și al 
vă transmitem dumneavoastră, dele-

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN

populației cu produse
agro-alimentare

Răspunsuri date ziariștilor de factori de conducere ai forurilor 
centrale de resort, la conferința de presă de la Uniunea ziariștilor

Aflată tn centrul atenției condu
cerii partidului și făcînd obiectul 
preocupărilor imediate ale ministere
lor și organizațiilor de resort, apro
vizionarea populației pentru iarnă a 
determinat luarea unor măsuri con
crete care să permită ca piețele și 
magazinele de desfacere a produse
lor agro-alimentare să satisfacă ce
rințele oamenilor muncii.

Presa noastră s-a ocupat tn ulti
ma vreme cu intensitate de aceste 
probleme care preocupă masele largi 
de cetățeni. Astăzi, facem cunoscute 
cititorilor concluziile desprinse din 
tntîlnirea care a avut loc vineri, la 
sediul Uniunii ziariștilor, între

membri ai conducerii Ministerului 
Comerțului Interior, Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Consum, 
Consiliului popular al municipiului 
București și reprezentanți ai ziare
lor centrale și ai Radioteleviziunii, 
întilnire care a constituit o verita
bilă dezbatere pe marginea aprovi
zionării populației cu produse agro- 
alimentare în lunile ce urmează

După expunerile făcute de tova
rășii Nicolae Bozdog. ministrul co
merțului interior, Dumitru Bejan, 
președintele Centrocoop, Ion Cosma. 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului București, și 
Radu Abagiu, adjunct al ministru-

iul comerțului interior, ziariștii pi-e- 
zenți au pus numeroase întrebări cu 
privire la : asigurarea și gospodări
rea fondului de marfă la produsele 
agro-alimentare. în stare naturală, 
industrializate și semiindustrializate, 
valorificarea întregii producții de 
legume și fructe realizate anul a- 
cesta, repartizarea judicioasă a măr
furilor pe întreg teritoriul țării, 
organizarea unui flux mai rapid de 
circulație între producător, depozit 
și cumpărător, îmbunătățirea în an
samblu a activității de desfacere în 
această direcție.
(Continuare in pag. a II-a)

nia 
tul 
din 
de la Budapesta, pentru dezvoltarea 
relațiilor bi și multilaterale cu toa
te statele continentului, indiferent de 
orînduirea lor socială, se pronunță 
și acționează pentru pregătirea și 
convocarea unei conferințe general- 
europene. „Partidul Comunist Ro
mân și guvernul Republicii Socialis
te România — a declarat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul la 
Congresul al X-lea al P.C.R. — con
sideră că trebuie întreprinse noi ac
țiuni concrete pe calea securității 
în Europa, a dezarmării și asigurării 
păcii ; oricît de ntici ar fi progresele 
la început, trebuie să perseverăm

București 
Aoelul ti

pentru că numai astfel putem salv
garda pacea și securitatea popoare
lor. România va acționa cu toată 
consecvența în acest spirit, adueîn- 
du-și și în viitor contribuția Ia în
făptuirea acestor înalte deziderate 
ale poporului nostru, ale tuturor 
popoarelor".

în Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri se apreciază că declarația a- 
doptată de consfătuire reprezintă o 
nouă expresie a eforturilor constan
te ale țărilor socialiste din Europa, 
consacrată soluționării problemei 
securității europene — una din cele 
mai importante probleme ale vieții 
internaționale. Propunerea din de
clarație ca pe ordinea de zi a con
ferinței europene să figureze punc
tul privind renunțarea la folosirea 
forței și la amenințarea cu forța în 
relațiile reciproce dintre statele eu
ropene și punctul privind extinderea 
relațiilor comerciale, economice și 
tehnico-științifice. pe baza egalității 
în drepturi, în scopul dezvoltării co
laborării politice, oferă — după cum 
apreciază guvernul român — o bază 
serioasă pentru dezbaterile primei 
conferințe europene Intr-adevăr, 
aceste propuneri se disting prin ca
racterul lor realist și constructiv. 
Dat fiind că securitatea euro
peană nu poate fi concepută decît 
ca un proces evolutiv, spre care se 
poate înainta doar progresiv, pas cu 
pas, este deosebit de important ca 
întîlnirea europeană să dezbată 
cu precădere probleme vitale asupra 
cărora există un larg consens în opi
nia publică și în cercurile conducă
toare ale statelor europene, urmînd 
ca problemele mai controversate să 
fie abordate ulterior. în atmosfera 
de sporită încredere și înțelegere, 
creată de rezultatele pozitive obținu
te în soluționarea problemelor amin
tite.

România și-a exprimat în perma
nență părerea pe care o reafirmă șl

Ion HNTTNARU

(Continuare în pag. a V-a)

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Foarte mișcat de amabilul mesaj de felicitări pe care Excelența 

Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia celei de-a 46-a aniversări 
a Republicii Turcia, țin să vă exprim mulțumirile mele cele mai sin
cere și urările cele bune pe care le formulez pentru fericirea dv. perso
nală, precum și pentru prosperitatea și bunăstarea poporului român.

CEVDET SUNAY
Președintele Republicii Turcia
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Probleme adtsaie
ale aprovizionării
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I Vine... Luna
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Dragă cumetre, primăvara 
trecută, noi, cooperatorii din 
Poiana Blenchii, județul Sălaj, 
am solicitat întreprinderii de 
mecanizare a agriculturii Sur- 
duc să ne trimită un tractor pe 
șenile, pentru a ara cu el pe 
terenuri cu pante mari. S-a a- 
probat. După terminarea lucru
lui, tractorul a fost scos din 
brazdă și lăsat... alăturea, plin 
de pămînt. în toamna aceasta, 
am solicitat din nou tractorul, 
dar conducerea I.M.A. Surduc 
n-a zis nici da, nici ba. Trac
torul pe șenile (S—650) se află 
și acum imobilizat în curtea 
cooperativei noastre. Mă gîn- 
desc că voi tot aveți o grădi
niță, în spatele blocului. Zi
ceam să 1-1 aducă cumetrel, că 
tot se apropie Luna cadourilor. 
Prinde bine. Ai loc să întorci ?

Voiaj ratat
(urmare)

Relatam, deunăzi, că profeso
rului Mircea Cucu, inspector 
general al Inspectoratului școlar 
al municipiului București, i s-a 
contramandat călătoria in străi
nătate, deoarece la punctul de 
frontieră n-a putut justifica le
gal proveniența valutei străi
ne, aflate asupra sa. Minis
terul Invățămlntulul ne răspun
de : „în urma analizării cazu
lui respectiv, Consiliul popular 
al municipiului București l-a e- 
liberat pe prof. Mircea Cucu din 
funcția de inspector școlar ge
neral. Ministerul Învățămîn- 
tului și-a dat acordul pentru e- 
liberarea din funcție a sus-nu- 
mitului". Era și cazul. Fie și 
numai din motive de etică pro
fesională !

Copiii și
trenul

De copii cuminți (șt de babe 
frumoase) nu prea întreabă ni
meni — bineînțeles, dacă intre 
giumbușlucurile infantile și 
zburdălniciile diurne există li
mite în genere acceptate. Nu așa 
cum se petrec lucrurile cu mulți 
copii din Ploieștiori și din Ble- 
joi, comune subordonate muni
cipiului Ploiești, lată faptele. 
Aproape de fiecare dată cind trec 
trenurile (de obicei supraaglo
merate) intre Mineciu și Plo- 
iești-Sud, acești copii, aflați cu 
vitele pe timp, aruncă, cu ce ni
meresc, in 
restre : cu 
lemne sau 
geamurile 
imaginația 
toate acestea sint 
zave", sint isprăvi. Nimerit 
ca școlile (și părinții) din comu
nele aflate pe traseul respectiv, 
să înceapă o acțiune coordonată 
de educare și comportament ci
vilizat. in orice împrejurare.

cetățenii aflați la fe- 
bulgări de pămînt, cu 
cu pietre (nu o 
au fost sparte).
(și-n neștiința 

„lucruri

dată

Cu... perdaf
Sibiul este cunoscut pentru 

construcțiile sale de însemnăta
te artistică și istorică. Lucrul a- 
cesta impune o și mai bună gos
podărire a fondului de valori 
culturale — și nu deteriorarea 
lor, așa cum s-a intimplat in 
cazul pe care vi-l relatăm. Pină 
nu de mult, intre clădirile de 
valoare (incluse pe lista mo
numentelor istorice) se număra 
și imobilul din Piața Republicii 
15. Iată insă că, fără a cere a- 
vizul Direcției monumentelor is
torice (obligatoriu in astfel de 
cazuri), autoritățile locale au 
dispus amenajarea, la parterul 
imobilului, a unei... frizerii. In 
consecință, la fața locului a a- 
părut o echipă de zidari care a 
reușit să distrugă bolțile datind 
de secole și să așeze in locul 
lor niște decorații lipsite de cel 
mai elementar bun gust. Desi
gur, nimeni nu obiectează îm
potriva amenajării de unități 
(magazine, instituții etc.) și in 
cadrul localurilor unor monu
mente istorice, dar o astfel de 
acțiune presupune, firește, dis
cernământ. Or. in cazul de 
față, respectul datorat — prin 
lege — monumentelor de artă nu 
s-a manifestat Este desigur ne
cesar să se vadă CINE se face 
vinovat de aceasta.

[ S-a petrecut
I la vînătoare

Un cetățean din comuna Țin
ea (județul Bihor) însoțit de un 
consătean au plecat la vînătoa- 
re de iepuri, cu motocicleta. în 
ataș aveau arma de vînătoare 
încărcată. La un moment dat — 
văzînd pe cîmp un iepure — 
s-au oprit, au scos arma și... în 
grabă, arma (neasigurată) s-a 
descărcat. Iosif Petrovici, con
ducătorul motocicletei, 
accidentat 
tragică — ca și alte accidente 
de vînătoare petrecute în ulti
ma vreme — constituie încă un 
avertisment asupra primejdiei 
pe care o prezintă armele de 
foc.

a fost
mortal. Intimplarea

mînuite neatent.

de i

cu
„Scînteii

Rubricâ redactată
Ștefan ZIDĂRIȚA 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților

agro-aiimentare
(Urmare din pag. I)

Ca o primă concluzie se poate a- 
firma că datorită măsurilor luate 
de organele centrale de stat, pe baza 
indicațiilor date de conducerea par
tidului, sînt create condițiile pentru 
asigurarea unei aprovizionări rit
mice a piețelor și magazinelor de 
desfacere pe întreaga perioadă a lu
nilor de iarnă.

Este știut că condițiile climatice 
din acest an — desprimăvărare 
tîrzie, ploi abundente în prima 
parte a anului și o secetă accen
tuată care. s-a prelungit pînă în a- 
ceastă perioadă — au influențat ne
gativ asupra producției agricole. 
Dacă la porumb, floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr, fructe și struguri, re
coltele au fost bune, îneît acoperă 
necesarul de consum al populației, la 
alte produse — unele legume 
și In special cartofi — produc
ția este nesatisfăcătoare. De altfel, a- 
ceastă situație este resimțită și în 
alte țări din Europa. Seceta din a- 
nul trecut ca și condițiile climatice 
din acest an au influențat și asu. 
pra producției zootehnice, fapt care 
se resimte mai ales în ce privește 
producția de carne de porc, iar în 
unele locuri, de lapte. Pentru ca și 
în aceste condiții să se asigure fon
dul central al statului, care să per
mită o aprovizionare corespunză
toare a populației, organele de par
tid și de stat au desfășurat o 
largă activitate în vederea îndepli
nirii sarcinilor contractuale de că
tre cooperativele agricole și livrarea 
suplimentară Ia contract a unor 
cantități cît mai mari de produse: 
porumb, cartofi, fasole, alte legume, 
carne, lapte etc. Ca urmare a su
plimentării contractelor și a măsu
rilor luate în vederea valorificării 
mai bune a producției, au putut fi 
constituite rezerve importante la ma
joritatea sortimentelor de produse a- 
gricole care să asigure aproviziona
rea populației pînă la noua recoltă.

Tn ultima vreme, în Capitală și 
în toate județele țării au avut loc 
analize aprofundate asupra necesa
rului de produse și posibilităților de 
satisfacere a nevoilor de consum, 
punindu-se de acord acțiunile organi
zate pe plan central, cu cele locale. 
Toate acestea se înscriu pe linia pre
ocupării consecvente a partidului și 
statului nostru pentru satisfacerea 

■ la un nivel tot mai ridicat a cerin
țelor întregii populații. Potrivit ce
lor înfățișate de către factorii de 
răspundere în domeniul comerțului 
orășenesc și sătesc se poate spune 
că, ținîndu-se seama de condițiile 
neprielnice ale acestui an, s-a des
fășurat și se desfășoară o intensă 
activitate organizatorică pentru re
zolvarea problemelor privind apro
vizionarea populației tn toate 
partimentele.

Răspunzînd unor întrebări 
vind resursele la principalele 
duse agroalimentare specifice 
nului rece, ministrul comerțului inte
rior a informat că dispunem de stocuri 
mai mari de produse în raport cu 
aceeași perioadă a anului trecut, în 
stare să asigure aprovizionarea cniar 
în condițiile unei ierni mai lungi. La 
toate grupele de produse alimentare 
fondul de marfă este însemnat. Cî- 
teva cifre .sînt concludente : în raport 
cu lunile noiembrie—decembrie ale 
anului trecut, avem cu 65 la sută mai 
multe păsări, cu 22 la sută mai mult 
pește, cu 20—26 Ia sută mai multe 
conserve de pește, cu peste 20 la sută 
mai multe grăsimi, cu 44 Ia sută mai 
mult unt și cu 48 Ia sută mai multe 
brînzeturi, cu 79 la sută mai multe 
conserve de legume și de două ori 
și jumătate mai multe conserve de 
fructe. Creșteri însemnate, față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, se înregistrează Ia paste făi
noase (13 la sută) și Ia orez (42 la 
sută), care ocupă un loc important în 
alimentația populației.

Care este situația la produsele a- 
gricole specifice consumului de iar
nă 7 La cartofii de toamnă, condi
țiile climatice nefavorabile din acest 
an au diminuat recolta, ceea ce a 
creat greutăți în aprovizionarea în
destulătoare a populației, cantitatea 
totală desfăcută pînă acum pe piață 
fiind mai mică decît în anii tre- 
cuți Cu toate acestea, în momen
tul de față se află însilozate, la dis
poziția comerțului. 100 090 de tone — 
cantitate similară celei însilozate tn 
anii trecuți Pe lîngă această can
titate, mai sînt resurse pentru 
a se livra la consumul curent, în 
perioada 15 noiembrie — 31 decem
brie, circa 1 000 tone zilnic. Este re
comandabil ca, în această perioadă, 
absența de pe piață a unor produse 
să fie suplinită, în alimentație, prin 
toate acelea care se găsesc în 
cantități îndestulătoare La ceapă, 
planul prevedea însilozarea a
21 000 de tone șl s-au realizat
22 000 tone, ceea ce reprezintă 
dublu în raport cu anul trecut. Pen
tru ca resursele de care dispunem 
să fie insă 
este util ca 
folosită, în 
și de apă, 
menea, în .
cantități importante și de bună ca-

com-

prl- 
pro- 

sezo-

cît mai bine gospodărite, 
în consumul curent să fie 
aceste zile, ceapa verde 
care se găsește, de ase- 
depozite și magazine, în

litate. De altfel, calitățile gustative 
și culinare pe care le are ceapa ver
de, precum și ceapa de apă, care 
este mai plăcută la gust, decît cea 
de arpagic, le fac mult mai apreciate. 
Datorită acestor calități, sortimentele 
respective ar putea fi solicitate mai 
mult. Interesant de subliniat este că 
și în momentul de față continuă achi
zițiile de ceapă de la producători, 
ceea oe completează, în continuare, 
fondul de consum.

Referindu-se la alte produse spe
cifice, ministrul comerțului interior a 
arătat că la rădăcinoase cantitățile 
existente sînt foarte mari, acoperind 
din plin cerințele de consum. Și la 
fasole - care urmează a fi livrată 
pe piață începînd din următoarele 
săptămîni — cantitățile le depășesc 
considerabil pe cele puse în vînzare 
anul trecut, îneît sînt posibilități să 
fie onorate solicitările tuturor jude
țelor.

Vor fi satisfăcute toate cererile de 
ulei și zahăr ale populației?

La această întrebare, ministrul co
merțului interior a precizat că în 
acest an a fost o producție toarte 
bună de floarea-soarelui și sfeclă 
— materii prime care permit aco
perirea integrală a nevoilor pieței in
terne la ulei și zahăr, asigurînd chiar 
disponibilități pentru export. Dato
rită însă unei aprovizionări neritmi
ce a unor localități sau magazine, 
a apărut, la unii cetățeni, tendința 
de a se aproviziona în mod exage
rat, peste nevoile unui consum nor
mal, tendință cu nimic justificată, 
ținind seama de posibilitățile de a 
acoperi cererea de consum. Minis
trul comerțului interior a subliniat 
că organele comerciale se vor stră
dui să asigure o aprovizionare cît 
mai ritmică, îneît să nu se mai pro
ducă derută în rîndul cumpărători
lor.

Deși producția de varză nu s-a ri
dicat la nivelul anului trecut, există 
cantități importante care vor fi pre
luate de la C.A.P.-uri și de la mem
brii cooperatori de către organele de 
valorificare. Ele pot satisface cere
rile populației atît pentru con
sumul imediat, cît și pentru con
servare. ~ 
fie 
mai 
s-au 
suri .
produs, îneît să fie asigurată aprovi- 
zionarea întregii populații.

Ce măsuri s-au luat pentru ca în 
silozuri să fie asigurată conserva
rea produselor în condiții cît mai 
bune, îneît să se evite orice risipă 7

Este o întrebare importantă și 
văd că mai mulți tovarăși sînt pre
ocupați de această problemă — e 
spus ministrul comerțului. Conserva
rea tn bune condiții a produseloi 
stă permanent în atenția conducerii 
ministerului și trebuie să stea, cel 
puțin în aceeași măsură, și în aten
ția consiliilor populare, a întreprin
derilor și organizațiilor comerciale 
Deoarece avem puse la însilozare 
sute de mii de tone de produse, este 
necesar să se facă trierea și sorta
rea lor zilnică, aceste operațiuni 
fiind cu atît mai necesare in condi
țiile menținerii timpului călduros. 
Totuși, așa cum au fost făcute silo
zurile, în locuri ferite de umiditate 
și cu produse uscate, există condiții 
ca, respectîndu-se indicațiile date, 
perisabilitățile să nu depășească limi
tele admise

Va fi asigurată aprovizionarea tn 
bune condiții a localităților înde
părtate, a centrelor miniere și fores
tiere, a șantierelor situate la dis
tanțe mari de orașe 7

Președintele Centrocoop a subli
niat că s-au luat măsuri pentru i 
se asigura cantitățile de produse ne
cesare acestor centre, că se depun 
eforturi pentru a se îmbunătăți a- 
provizionarea la nivelul 
stabilite.

Legat de acoperirea 
acestor localități, a fost 
altă întrebare : cum se face, In ge
neral, distribuirea mărfurilor pe te
ritoriul județelor 7 Atît conducăto
rul M.C.I., cît și al Centrocoop au 
subliniat că gospodărirea fondului de 
marfă cade în sarcina forurilor lo
cale — consiliile populare, direcțiile 
comerciale — că depinde de spiritul 
gospodăresc al acestora ca distribui
rea să se facă într-un mod cît mai 
judicios, în raport cu interesele reale 
ale populației.

Pentru ca fondul de marfă stabilit 
să fie repartizat potrivit nevoilor pe 
Întregul teritoriu al țârii, este nece
sar — cum a subliniat pe drept cu
vînt ministrul comerțului interior — 
ca toți furnizorii să-și onoreze cu 
rigurozitate obligațiile, livrînd 
dusele la termenele stabilite 
cantitățile contractate. Pentru 
Înlesni circulația mărfurilor 
consumatori, la transportarea 
din fabrici spre magazine trebuie să 
fie antrenate și mijloacele comerțu-

lui, astfel ca aprovizionarea să se 
realizeze cît mai operativ, ca nici un 
fel de produse să nu stea în fabrici 
sau depozite mai mult decît este 
strict necesar.

Răspunzînd la o întrebare privind 
ritmul desfacerilor pe piață a unor 
produse, ministrul comerțului a spus : 
Așa cum ș-a subliniat, la unele sor
timente nivelul producției n-a fost 
mulțumitor,, nefiind deci posibilă sa
tisfacerea din plin a cerințelor unei 
aprovizionări abundente și în peri
oada de toamnă. De aceea, eforturile 
organelor de stat, ale comerțului sînt 
îndreptate spre o cît mai bună gospo
dărire a fondului de produse, îndeo
sebi a celor deficitare, ceea ce a im
pus eșalonarea desfacerilor. Acestea 
vor crește începînd din a doua ju
mătate a lunii decembrie, ceea ce 
va permite ca în toată perioada de 
iarnă, pînă în primăvară, să se poa
tă asigura o aprovizionare ritmică și 
îndestulătoare

în cursul discuțiilor au fost puse 
mai multe întrebări privind aprovizio
narea cu combustibil și activitatea 
depozitelor, pe drept cuvînt criticate 
de cetățeni, ca și de presă. în răs
punsul dat, tovarășul Ion Cosma s-a 
referit la măsurile luate în acest sec
tor pentru mai buna aprovizionare a 
populației, mărturie stînd cantitățile 
desfăcute. Numai în Capitală sînt 
puse la dispoziția cumpărătorilor, în 
acest an, peste 1 milion tone de 
combustibil. De la 1 ianuarie și pînă 
ia începutul acestei luni s-au vîndut 
bucureștenilor cu 120 000 tone de com
bustibil în plus față de perioada co
respunzătoare a anului trecut. Tot
odată, au fost formulate critici severe 
la adresa Ministerului Industriei 
Lemnului pentru lipsa de ritmicitate 
în furnizarea lemnului de foc, de 
îmbunătățirea activității în acest 
domeniu depinzînd onorarea 
gajamentului luat de a
cheia livrările pînă la 15 decembrie. 
Este necesar ca întreprinderile furni
zoare să depună eforturi susținute în 
această direcție, eforturi care, con
jugate cu cele ale întreprinderilor 
„Combustibilul", să ducă în cel mai 
scurt timp la achitarea obligațiilor 
față de cetățeni

★
Măsurile la care s-au referit repre

zentanții forurilor centrale prezente 
angajează desigur răspunderea lor 
pentru îndeplinirea integrală a celor 
stabilite, solicitînd eforturi sporite pe 
toate verigile, pentru ca aproviziona
rea în lunile de iarnă să se desfă
șoare în condiții cît mai bune

an- 
în-

La 18 noiembrie

Pentru că unele județe 
că au obținut o producție 
slabă, fie că nu cultivă varză, 
luat și se iau în continuare mă- 
pentru redistribuirea acestui

graficelor

cerințelor 
pusă și o

pro- 
și în 
a se

spre 
lor

Tragerea excepțională LOTO

La agențiile LOTO PRONO
SPORT din întreaga țară s-au 
pus în vînzare biletele pen
tru tragerea excepțională 
LOTO din 18 noiembrie. Pre
miile ce vor fi atribuite, în nu
măr nelimitat, constau în a- 
partamente cu 3 sau 2 camere
— Ia alegere — și diferența în 
numerar pînă la 100 000 lei, 
autoturisme de diferite mărci
— la alegere — și excursii de 
2 locuri și de 1 loc la Brașov,

cu petrecerea revelionului. 
Vor mai fi acordate, de ase
menea, 5 autoturisme prin tra
gere la sorți, premii în nume
rar de 10 000 lei ș.a.

Pentru stabilirea numerelor 
cîștigătoare se vor efectua 5 
extrageri a cîte 12 numere din 
90.

Se vor atribui premii și pen
tru 2 numere cîștigătoare. Pre
țul biletelor este de 10, 15 și 
25 lei.

Experiența acestui an de muncă și, 
tn mod deosebit, lunile din urmă, 
caracterizate printr-o activitate am
plă și complexă, ne-a demonstrat din 
nou cît este de important ca în mun
ca de partid să se îmbine strîns ac
țiunile de natură organizatorică cu o 
susținută muncă politică-educativă. 
Putem afirma că rezultatele dobîndite 
depind în mare măsură de felul în 
care se ține seama de acest dezide
rat, satisfacerea lui constituind un in
diciu convingător al progreselor rea
lizate în însușirea artei și științei 
conducerii, despre care documentele 
Congresului al X-lea subliniau că tre
buie să fie temeinic însușite de toate 
organele și organizațiile de partid. De 
la aceste considerente a pornit 
comitetul județean de partid, bi
roul său, atunci cînd, în cam
pania agricolă de toamnă, con
comitent cu măsurile organizato
rice menite să pună în valoare 
eforturile creatoare ale celor ce mun
cesc pe ogoare, a acționat mai mult 
ca altădată, în vederea atingerii o- 
biectivelor stabilite prin folosirea 
intensă a tuturor mijloacelor muncii 
politico-educative.

în aceste zile, etnd campania de 
recoltare a principalelor culturi s-a 
încheiat, toate organele și organiza
țiile de partid din satele județului 
nostru au fost, dacă pot să mă ex
prim astfel, îndreptate cu fața spre un 
alt obiectiv fundamental : îndeplini
rea și depășirea obligațiilor contrac
tuale de către cooperativele agricole 
de producție, considerînd că princi
palul criteriu de apreciere a calității 
muncii politico-educative îl consti
tuie capacitatea acesteia de a con
vinge pe toți țăranii cooperatori să 
contribuie, prin vînzări către stat, 
într-o măsură cît mai mare, la consti
tuirea fondului central de produse 
agricole.

Pe baza unei analize concrete, e- 
fectuate la indicația comitetului ju
dețean de partid, de organele agri
cole județene., împreună cu comi
tetele de partid comunale și condu
cerea fiecărei cooperative agricole 
de producție în parte, s-au examinat 
și reevaluat, cu spirit de răspundere, 
toate posibilitățile și s-au luat măsu
rile organizatorice și politice nece
sare pentru ca obligațiile față de stat 
să fie onorate în mod corespunză
tor. Apoi, s-a desfășurat o intensă 
muncă politică în cadrul căreia s-au 
explicat, cu date concrete, obli
gațiile cetățenești ale țărănimii tn 
raport cu sprijinul multilateral 
pe care statul socialist îl 
cordă dezvoltării agriculturii, co
operativelor de producție, strînsa 
interdependență între interesele so
cietății și cele ale țăranilor coopera
tori.

Despre ajutorul acordat de către 
stat agriculturii din județul nostru 
vorbesc limpede cele 1 200 de trac
toare, miile de alte mașini agricole, 
cei 350 de specialiști salariați de stat.

Constantin POTÎNGÂ 
șecretar al Comitetului județean 

Neamț al P.C.R.

creditele acordate cooperativelor a- 
gricole, care numai în 1969 au fost 
de 10 500 000 lei, cei 13 500 000 lei 
cheltuiți în acest an pentru combate
rea dăunătorilor, cele 6 430 tone în
grășăminte chimice. Subliniind aceste 
elemente dintre multe altele în ca
drul adunărilor de partid, ca și în 
adunările generale ale cooperatorilor, 
în întîlnirile cu țăranii muncitori în 
brigăzi și echipe, în convorbirile de 
la om la om se demonstrează, o dată 
în plus, că aportul sporit al țărăni
mii la aprovizionarea populației cu 
produse agricole și a industriei prin 
respectarea și suplimentarea contrac
telor făcute reprezintă nu nu
mai îndeplinirea unei îndatoriri

viața de partid

a-

□ B
Construcții noi la Băile Herculane Foto : S. Cristian

Juridico tn propriul ei avantaj, 
întrucît conduce la asigurarea de 
importante venituri, dar, în ace
lași ^timp, împlinirea unei obli
gații morale, reflectînd conștiința 
civică ou care țărănimea își îndepli
nește îndatoririle față de societate, 
o contribuție la dezvoltarea econo
miei naționale, a industriei, care 
furnizează satelor o mare diversitate 
de produse necesare îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și de trai ale 
țărănimii.

Trebuie să subliniem C3 la munca 
politică ce se desfășoară în aceste zile 
la sate iau parte, aproape fără excep
ție, toți membrii comitetului jude
țean de partid, activul de partid și de 
stat, lucrătorii organelor agricole ; 
această muncă de convingere des
fășurată prin intermediul organiza
țiilor de partid, se dovedește eficientă 
mai ales acolo unde comuniștii de la 
sate sînt ei înșiși exemplu demn de 
urmat pentru ceilalți țărani coope
ratori.

Cu toate că. din cauza condițiilor 
climaterice nefavorabile, ca și a unor 
lipsuri în organizarea muncii, în exe
cutarea lucrărilor de însămînțare și 
întreținere a culturilor, producția 
medie pe județ în acest an a fost în 
cooperativele agricole mai mică față 
de plan la grîu, porumb, sfecla de 
zahăr și la cartofit recvaluîndu-se 
condițiile și posibilitățile, numeroase 
cooperative agricole de producție au 
hotărît nu numai să-și achite obliga
țiile contractuale, dar să și livreze 
importante cantități de produse agri
cole suplimentare pentru fondul cen
tra] al statului. Este un rezultat eloc- 
vent’al muncii politice desfășurate în 
ultimul timp de organizațiile de 
partid, faptul că angajamentele coo
perativelor agricole de producție din 
județ, de a preda la fondul central 
peste 23 000 tone grîu, 18 000 tone 
cartofi, au fost realizate și depă
șite, existînd totodată condiții pentru 
depășirea angajamentului de a preda 

tone porumb. Coo- 
Moldoveni au vîndut 
prevederile contractu- 
de grîu, 48 tone de 

la Țibucani — 120 tone 
tone de grîu, 12 tone 
tone de fructe, 70.0 h!

peste 15 000 
peratorii din 
statului, peste 
ale, 170 tone 
cartofi, cei de 
de cartofi, 20 
de ceapă, 140 ue uuvic, 
de lapte, 6 tone de carne; cei la 
Bărgăoani au livrat peste prevederi 
50 tone de porumb și 35 tone de grîu- 
secară; Girov (50 tone de porumb ți 
7 tone de grîu); Hoisești (20 tone de 
porumb și 70 tone de cartofi); Petri- 
cani (50 tone de grîu) ; Miron Costin 
(14 tone de grîu și 34 tone de cartofi); 
Davideni (30 tone de ceapă); Horia 
(10 tone de grîu și 10 tone de cartofi).

Sigur, departe de noi gîndul de a 
afirma că în întregul județ munca 
politică s-a desfășurat la nivelul co
respunzător, că peste tot rezultatele 
au fost cele scontate. în multe coope
rative agricole de producție, cum 
sînt cele de la Rediu, Români, Bîra, 
Tg. Neamț, Dragomirești ș.a., dato
rită activității nesatisfăcătoare a or
ganelor locale de partid, achitarea 
obligațiilor contractuale a fost lăsată 
pe ultimul plan. Abia la intervenția 
biroului comitetului județean de 
partid unități dintre cele menționate 
și-au achitat în bună parte sau în în
tregime obligațiile asumate față de 
stat. Asemenea situații, ca și cele din 
alte unități (Borlești, Cîndești, Costi
șa sau Căciulești), unde în tot timpul 
anului agricol rezultatele au fost ne
mulțumitoare, își au cauza — de ce 
să nu recunoaștem ? — în aceea că și 
biroul comitetului județean de partid

a pus, abia tn ultimul timp, accentul 
necesar pe munca politică în vederea 
sporirii contribuției țărănimii la asi
gurarea fondului central de produse 
agricole al statului — și aceasta la in
dicația conducerii partidului.

Eforturile depuse acum ar fi fost, 
desigur, mult mai rodnice, dacă atît 
în anul trecut, cît și în ceilalți ani, 
activitatea politică și culturală de 
masă ar fi fost mai bine axată pe 
explicarea valențelor economice, po
litice, juridice, morale ale relațiilor 
contractuale ale țărănimii cu statul, 
dacă în planurile organelor și orga
nizațiilor de partid, ale așezămintelor 
culturale, organizațiilor de masă și 
obștești ar fi fost prevăzute și s-ar 
fi realizat acțiuni care să demonstre
ze concret, pe bază de calcule, înfă- 
țișînd concluziile care decurg pen
tru interesele economiei naționale și 
ale țărănimii, necesitatea asigurării 
fondului central de produse agro-a- 
limentare. Am examinat, retrospec
tiv, planurile de muncă ale unor că
mine culturale din anul trecut și din 
acest an. Rare sînt cazurile în care 
au fost prevăzute conferințe, consul
tații, seri de calcule, întîlniri ale coo
peratorilor cu reprezentanții institu
țiilor de stat specializate sau cu ac
tiviști de partid, >în oare să se abor
deze problemele importanței și a- 
vantajelor contractării și vînzării că
tre stat a produselor agricole, ca și 
deosebita răspundere a îndeplinirii 
obligațiilor contractuale. Din păcate, 
atît comitetul județean de partid, bi
roul său, cît și comitetele comunale 
de partid au trecut cu oarecare ușu
rință peste această importantă pro
blemă, activitatea desfășurată iarna 
trecută de organele comerciale ne- 
fiind însoțită de munca politică-edu
cativă necesară ; faptul, după cum se 
vede, ne-a impus acum eforturi în 
plus.

Firește, din această situație noi am 
desprins concluzii privind organiza
rea temeinică și orientarea mai bună 
a aotivit.ății politice și culturale de 
masă la sate în timpul iernii care se 
apropie, în așa fel îneît să se aibă 
în vedere nu numai actualitatea strin
gentă a punerii unei baze temeinice 
recoltei anului viitor, ci și asigurarea 
în perspectivă a fondului central al 
statului.

O concretizare a acestor concluzii 
constă în aceea că, în consfătuirile 
de lucru cu intelectualii satelor, 
care se desfășoară, pe măsura înche
ierii lucrărilor agricole, în toate cele 
70 de comune, un accent deosebit se 
pune pe contribuția acestora la 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
maselor. Planurile de desfășurare a 
muncii politice și culturale de 
masă în perioada de iarnă, a- 
doptate cu acest prilej, au în vedere 
înlăturarea anomaliei semnalate a- 
nul trecut.

La aceste consfătuiri de lucru se 
subliniază, în spiritul documentelor 
Congresului al X-lea al P.C.R., ne
cesitatea creșterii rolului muncii de 
propagandă, al activității politice și 
culturale de masă, desfășurate de or
ganele și organizațiile de partid și, 
sub conducerea acestora, de așeză- 
mintele culturale, organizațiile de 
masă și obștești, consiliile de condu
cere ale C.A.P., în scopul dezvoltării 
conștiinței socialiste a maselor, m 
sprijinul unor importante acțiuni 
cum este aceea care privește asigu
rarea fondului central al statului etț. 
Această subliniere se impune cu atît 
mai mult cu cît. în rîndurile unor 
activiști de partid, dar mai ales ale 
multor lucrători ai U.J.C.A.P., s-a 
format părerea cu totul greșită că din 
moment ce existența determină con
știința, munca politică și culturală de 
masă ar avea un rol secundar. Nu se 
poate să nu stabilim o relație între 
o asemenea părere și modul inadmi
sibil de slab în care Uniunea jude
țeană a C.A.P., marea majoritate a 
consiliilor de conducere ale coope
rativelor agricole, chiar unele co
mitete comunale de partid își 
îndeplinesc răspunderile educative 
în rîndul țăranilor, ceea ce în unele 
cazuri are consecințe negative și în 
viața economică a unităților respec
tive.

Măsurile luate de comitetul jude
țean de partid, la indicația conduce
rii partidului, pentru ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a muncii politico- 
educative la sate — împletite mal 
strîns cu cele organizatorice — în 
sprijinul îndeplinirii sarcinilor eco
nomice actuale și de perspectivă — 
amplifică și adîncesc o serie de im
portante acțiuni întreprinse deja pen
tru dezvoltarea conștiinței socialiste 
a țărănimii și sperăm că ele nu vor 
întîrzia să-și arate roadele, reflectate 
în sporirea aportului ei la făurirea 
societății socialiste multilateral 
voltate în patria noastră.

dez-

(Urmare din pag. I)

tid mi s-a spus că cei de la 
TEROM au pășit de la bun 
început „cu dreptul", din 
discuțiile ' purtate la co
mitetul de direcție al între
prinderii am înțeles ce în
seamnă că „au pășit cu 
dreptul". La 25 septembrie 
a.o., colectivul de aici în
deplinea cu mai bine de un 
trimestru înainte sarcinile 
de plan pe anul 1969.

— Să rețineți, mi-a cerut 
directorul general, că, deși 
noi am realizat întreaga 
producție stabilită pentru 
anul în curs, luat însă prin 
surprindere de această an
ticipare, Ministerul Comer
țului Exterior n-a prevăzut 
din vreme și beneficiarii 
pentru desfacerea întregu
lui plus de producție dis
ponibil pentru export. A- 
vem asigurări că problema 
se va rezolva operativ.

— La cît apreciați că 
se va ridica valoarea pro
duselor realizate peste 
plan, pînă la finele anului 7 
l-am întrebat pe directorul 
general al uzinei

— La 200 milioane lei.
Secretarul comitetului de 

partid completează •
— Aceasta va însemna o 

depășire, exclusiv pe sea
ma creșterii productivității 
muncii, cu peste 60 mi
lioane lei a angajamentului 
luat iniția] în cinstea Con
gresului al X-lea al P C.R 
și a celei de-a XXV-a ani
versări a eliberării patriei • 
Mai adăugați economiile la 
prețul de cost, care însu
mează 73 milioane lei.

E cazul aici să ne amin
tim și de cele spuse de di
rectorul sucursalei jude
țene a Băncii Naționale :

— La Uzina de fibre șl 
fire sintetice Iași se obți
ne o înaltă eficiență eco
nomică. Cheltuielile la mia 
de lei producție marfă sînt 
de numai 255,5 lei ; restul, 
acumulări care intră în bu
getul statului. în cinci luni 
de activitate, colectivul a-

argonauților, 
punte tot în 
glumește însoțitorul 
inginerul Mihail Spiru, a- 
rătîndu-mi încotro 
luăm apoi.

Iată-ne ajunși tn camera 
de comandă a secției poli- 
condensare. Vreo douăzeci 
de elevi-ucenici învățau 
aici semnificația celor pes
te cinci sute de beculețe 
roșii, albe și verzi de pe

scara 
spirală

spre 
era, 

meu,
s-o

loc pentru supravegherea, 
conducerea și dirijarea au
tomată a întregului proces 
de fabricație, milioane de 
elemente active — tranzis
tor!, diode și altele. Fie
care operațiune și etapă de 
producție este cronometra
tă, tranzistorizată, are co
menzi imprimate în carte
lele program

— în această uzină, toate 
sînt dirijate 
murmură 
Din că

de 
inginerul

știință, 
Marin

TEROM
cesta minunat a realizat — 
din datele ce le deținem 
— cele mai mari acumulări 
din județ, pentru bugetul 
statului.

După atari elogii am în
țeles mai bine despre ce 
temperatură înaltă și la ce 
se referea directorul gene
ral al uzinei, atunci cina a 
fost fabricată prima șarjă 
de TEROM.

Alte și alte date, imagini 
și fapte s-au adunat 
carnetul de 
Unele, luînd 
de ele pentru prima dată, 
ni s-au părut o clipă 
aidoma desprinse din lec
turi științifico-fantastice. 
Iată-ne ureînd pe o scară 
metalică în spirală.

— Poate că și pe corabia

în
însemnări, 
cunoștință

schemele unui mare perete 
cu tablouri de comandă. în
cercarea de a le cuprinde 
cu vederea pe toate, dintr-o 
dată, sclipirile de frac
țiuni ale atîtor sute de li
căriri colorate, creează 
pentru o clipă senzația unui 
fantastic joc de artificii.

— Becurile albe indică 
motoarele electrice în func
țiune ; cele verzi sau roșii : 
închiderea sau deschiderea 
ventilelor din instalațiile 
liniilor tehnologice în func
țiune, ni se explică

Ca o completare, tînărul 
inginer electronist 
Dincă avea să-mi 
ceva mai tîrziu, că 
trei săli de comandă ale u- 
zinei se utilizează la un

Marin 
spună, 

în cele

rilor și tehnicienilor de aici 
la realizarea unui vo
lum tot mai mare de 
bunuri materiale, e de- 
ajuns să arătăm că produc
ția globală anuală a uzinei
— a cărei piatră de teme
lie a fost pusă de tovarășul 
Nicolae Ceausescu — va fi 
de aproape patru ori mai 
mare decît întreaga pro
ducție industrială a județu
lui Iași, în anul 1950 ; și că 
această producție se reali
zează azi eu un colectiv de 
muncă avînd vîrsta medie 
sub 25 de ani în această 
atmosferă de tinerețe, in 
care fiecare salariat, în 
medie, cheltuiește circa 30 
de lei lunar pentru cărți — 
cum ne-a informat secreta
rul comitetului de partid
— titlurile științifice de 
doctoranzi și doctor în ști
ințe au devenit, cum se zice, 
„la ele acasă".

— Nu-i de mirare, dacă 
socotim că aici își desfă
șoară activitatea peste 120

fizi-de ingineri, chimiști, __
cieni, urmînd ca în viitor 
să avem și psihologi, ne-a 
spus tovarășul Ioan Staicu.

Constructorul n-a pără
sit șantierul. Conti
nuă etapa a doua de 

dezvoltare a uzinei, lucră
rile găsindu-se într-un sta
diu avansat, zilnic înca
drate în termenele din gra
fice. Peste 65 la sută din 
construcții sînt ridicate la 
roșu. Se preconizează ca, 
pînă la căderea zăpezii, toa
te construcțiile noi, din e- 
tapa a doua, să fie închise 
și acoperite, permițînd ast
fel un ritm intens la lucră
rile de montaj a utilajelor, 
din care o mare parte au și 
sosit Etapa a doua va fi 
terminată în trimestru] pa
tru anul viitor Darea ei în 
funcțiune va spori produc
ția uzinei cu încă 3 050 tone 
de fire poliesterice. textile 
și tehnice pe an

— Dorim încă de pe a- 
cum ca sarcina de produc
ție de pe trimestrul patru 
1970 să o depășim, ne-a 
spus tovarășul Mircea 
Gheorghiu. însă, pentru a- 
ceasta i-am ruga pe tova
rășii noștri de la Uzina „Ni
cotină" Iași să devanseze 
cu un trimestru termenul 
de livrare a unor con
strucții metalice pe care 
le execută pentru noi.

...Cînd am părăsit uzina, 
lașul era scăldat în lumi
na feerică a lui Edison. Era 
seară Uzina, turlele și co
loanele ei mi se păreau un 
imens izvor alb, de legen
de contemporane.



SCINTEIA—sîmbătâ 15 noiembrie 1969 PAGINA 3

TREBUIE
Primăvara, devreme, după o peri

oadă destul de lungă în care legu
mele proaspete au lipsit din alimen
tație, verdețurile sînt foarte solicitate. 
Iată de ce încă de pe acum se iau 
măsuri în vederea asigurării unor 
cantități cît mai mari de spanac, sa
lată, ceapă verde, ridichi și, ceea ce 
este esențial, măsuri pentru ca ele 
să fie produse cît mai devreme. 
Pe lingă cele care se cultivă obiș
nuit în sere sau în răsadnițe calde, 
bună parte din legume și zarzavaturi 
se produc direct în cimp. In a- 
cest scop sînt însămînțate sau plan
tate încă din toamnă. Primăvara, 
după ce vremea se mai încălzește, ele 
pot fi livrate pieței. Este un avantaj 
atît pentru consumatorii care benefi
ciază de aceste trufandale, cît și pen
tru unitățile agricole producătoare 
tntrucît încasează sume importante 
de bani. S-a prevăzut ca, în această 
toamnă, să se însămînțeze 8 500 hec
tare cu legume-ve.rdețuri în coopera
tivele agricole și 1 077 ha in între
prinderile agricole de stat. Din ulti
ma situație existentă la Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii rezultă 
că, in general, semănatul și plantatul 
In grădini este avansat, realizîndu-se 
91 la sută în cooperativele agricole 
și 59 la sută în întreprinderile agri
cole de stat. La minister se făcea a- 
firmația că, timpul fiind favorabil, 
lucrarea se va încheia pe toate su
prafețele. Deci din acest punct de 
vedere — al realizării suprafețelor 
prevăzute a se cultiva cu legume- 
verdețuri — putem fi liniștiți. Dar 
și în ceilalți ani suprafețele pre
văzute a se cultiva cu legume- 
verdețuri se realizau, însă pri
măvara producția era mică, insu
ficientă. Se arunca vina pe condițiile 
meteorologice, pe neajunsurile în e- 
fectuarea luorărilor agricole, pe alți 
factori. Și nu trebuie să facem alt
ceva decît să răsfoim colecțiile zia
rului în care se consemnează, aproa
pe cu regularitate, faptul că planul la 
culturile extratimpurii-nu s-a reali
zat. Iată de ce acum am devansat 
dih primăvară în toamnă raidul nos
tru pentru a vedea cum se pun ba
zei? viitoarei producții de legume- 
verdețuri. Pentru zona de aprovizio
nare a Capitalei am vizitat aceleași 
cooperative agricole care făcuseră și 
în alți ani obiectul analizelor Cu 
unele excepții, situația este ca și in 
ceilalți ani.

în articolul : „Legumele timpurii 
apar cu întîrziere pe piață" publicat 
în primăvara anului 1967 (Scînteia nr. 
7 336) consemnam părerea tov. Victor 
Buliga, inginer agronom la coopera
tiva agricolă 30 Decembrie : „Spana
cul a avut de suferit din cauza ge
rului. Dacă în toamnă l-am fi irigat, 
obțineam rezultate mai bune. Acum 
este întîrziat în vegetație, iar recolta 
— mică". Cum se stă acum 7 Ceva 
s-a învățat din neajunsurile de a- 
tunci. Pe tov. Buliga îl întilhim la 
•grădina de legume. „Am semă
nat 7 hectare cu spanac, două 
cu salată și am plantat un hec
tar cu ceapă — ne spune dîn- 
sul. învățînd din experiența celorlalți 
ani, întîi am irigat terenul și numai 
apoi am semănat spanacul. Acum 
plantele au răsărit și sperăm să avem 
o producție bună. De altfel, noi mai 
producem legume-verdețuri și în ră
sadnițe care vor putea fi livrate mult 
mai devreme". Și intr-adevăr, cultu
rile atît cele din cimp, cît și din ră
sadnițe se prezintă destul de trine și 
se întrevede posibilitatea realizării 
unei producții bune. Aceasta, bineîn
țeles, cu condiția irigării, în conti
nuare a culturii. La cooperativa a- 
gricolă din Daia, pe terenurile car? 
fuseseră cultivate cu gogoșari, s-a 
semănat spanac chiar înainte de 
recoltarea plantei premergătoare. 
„Este o metodă grădinârească — 
ne asigură tov. Petre Buzatu, pre
ședintele cooperativei — însă care 
asigură o recoltă bună. Culturi 
frumoase de verdețuri există și 
la cooperativa agricolă din Po- 
pești-Leordeni și în alte unități 
în care s-a avut grijă să se în'ămin- 
țeze în teren bine pregătit și mai ales 
să se facă irigarea culturilor. Coope
rativele agricole din Domnești, Ve
dea, Goștinari și Chiajna și-au însă-

ACUMA, TOAMNA,
SĂ SE LUCREZE GRĂDINILE
mînțat cu verdețuri suprafețe mai 
mari decît cele prevăzute inițial.

Cu toate că experiența a demon
strat că legumele extratimpurii nu 
au șansă de reușită dacă toamna nu 
se acționează hotărît pentru aplica
rea întregului complex de măsuri 
agrotehnice, în cele mai multe locuri 
semănatul și plantatul acestora s-a 
făcut numai pentru realizarea cifre
lor de plan.

lată-ne la cooperativa agricolă din 
comuna Adunații Copăceni, care a 
fost criticată și în trecut pentru că, 
deși deține terenuri amenajate, nu 
s-a îngrijit ca semănatul spanacului 
să se facă devreme și să se irige. 
S-a învățat din experiența tristă a 
celorlalți ani 7 Nicidecum. „Dacă 
vreți să scrieți despre legume, ar fi 
mai bine să ne ocoliți — ne întîm- 
pină chiar la intrarea în sediu tov. 
Ion M. Rusu, președintele coopera
tivei, și O. Popescu, inginerul agro
nom. Știți, nu prea avem rezultate..." 
Aci urmează să se cultive 5 ha cu 
spanac și chiar au fost însămînțate. 
Dar cum 7 „A răsărit, pe ici pe colo, 
cam 30 la sută" — afirmă inginerul 
agronom. Realitatea este că spanacul 
situat în valea mănoasă a Argeșului 
se prezintă mai prost decît aprecia 
inginerul agronom. De ce 7 Interlo
cutorii noștri se explică : „Se pre
gătește terenul, dar vedeți că în 
toamna aceasta s-a arat greu, s-au

format bolovani. Am avea posibili
tăți de irigare însă pe terenurile 
amenajate în acest scop cultivăm 
plante mai rentabile. Spanacul îl 
punem pe terenuri cu posibilități mai 
puține pentru a fi irigat". Ciudată 
concepție. După cum se știe, legu- 
mele-verdețuri sînt. foarte renta
bile. La mijloc este insă co
moditatea, lipsa de interes. Și mo
tivări de felul celor de mai sus- am 
auzit și în trecut la cooperativa agri
colă din comuna Adunații Copăceni. 
Deci, probleme care de ani de zile 
trebuiau rezolvate continuă să fie în 
actualitate. Din această cauză nu se 
realizează prevederile din planul de 
producție privind veniturile în legu
micultura.

La Jilava, împreună cu președin
tele Vasile Voicu, am străbătut o 
parte din grădina de legume în spe
ranța de a vedea verdețurile desti
nate primăverii. Președintele făcuse 
afirmația că, față de 13 ha prevă
zute a se cultiva cu spanac, s-au 
realizat 18 ; s-au plantat cîte două 
hectare de ceapă și salată — toate la 
irigat. în grădină nici urmă de ver
dețuri Cu greu președintele a găsit 
totuși o sămînță de spanac încolțit. 
Cultura fusese irigată, dar în multe 
locuri apa nu a ajuns la sămînță 
deoarece terenul nu este nivelat. 
Evident, în asemenea condiții agro
tehnice nu se poat.e face legumicul

tura I Procedînd astfel, în anul care 
vine, întocmai ca și acum, condu
cerea cooperativei din Jilava va ex
plica producțiile mici... prin calami
tăți. Nu va exagera, căci nesocoti
rea agrotehnicii este o adevărată ca
lamitate.

Și în alte locuri, după cum sîntem 
informați de direcția agricolă a ju
dețului Ilfov, cu toată seceta pre
lungită din această toamnă, culturile 
de legume însămînțate în cîmp nu se 
irigă. Tov. I. Vasilescu, director ad
junct al Direcției agricole, ne-a de
clarat : „Am transmis ca să se dea 
o irigare la legume Dar toată lumea 
așteaptă ca apa să vină de sus. Or, 
dacă nu plouă știți la ce ne putem 
aștepta în primăvară". Da, știm. La 
producții mici, la acte de calamitate 
pe care unitățile agricole le întoc
mesc cu multă ușurință. Esențial este 
ca direcția agricolă și întreprinderea 
de valorificare a legumelor și fruc
telor să controleze pe teren cum se 
prezintă culturile, să ia măsuri să se 
aplice irigarea și alte reguli agro
tehnice acolo unde nevoile o impun.

Realitățile din cooperative impun 
concluzia : pentru a avea la primă
vară legume din abundență, trebuie 
să se acționeze, acum, cu hotărîre. în 
grădini. Toate lucrările să fie făcute 
Ia timp și de calitate.

Ion HERȚEG

Ef

S-AU „MOBILIZAT", DAR S-A 
SCHIMBAT CEVA?

Ceea ce ne-a determinat să cercetăm, la numai cinci 
luni după publicarea anchetei „Suprastocare alimen
tată de imobilismul unor ministere", evoluția stocu
rilor de materiale la întreprinderea de construcții spe
ciale și transporturi din București a fost asigurarea 
primită din partea forului ei de resort din care ci
tăm : „sesizarea dv ne mobilizează în scopul urmă
ririi cu mai multă insistență a lichidării supranor- 
mativelor și a unor lipsuri in activitatea I.C.S.T.". Să 
vedem cum stau lucrurile.

Stocurile supranormative la materialele de bază au 
scăzut la jumătate. Pentru cele care au rămas, I.C.S.T. 
beneficiază de un credit pentru nevoi (reținem I) tem
porare. Cum se explică totuși că situația financiară a 
întreprinderii continuă să fie precară 7 Mai întîi, din 
cauză că volumul imobilizărilor de fonduri se men
ține ridicat : 35 milioane lei; ele se datoresc în prin
cipal producției nedecontab'ile, pierderilor înregistrate 
în activitatea curentă, debitorilor greu solvabili. Nu 
întîmplător. împrumuturile restante depășeau 32 mi
lioane lei, iar dobînzile penalizatoare aferente au atins 
nivelul înregistrat. în întreg anul precedent.

Din păcate, conducerea I.C.S.T.-ului tratează 
cu ușurință toat.e aceste fenomene dăunătoare. Atră
geam atenția în articolul amintit că în întreprindere 
se ține o evidență defectuoasă, care înlesnește și sus
tragerile și poate provoca o imagine falsă a consumu
lui efectiv de materiale. Două luni mai tîrziu, 
organele de control ale Băncii de Investiții au sem
nalat același neajuns, care facilita în mare parte de
pășirea exagerată, de 3—10 ori, a cheltuielilor de apro
vizionare, transport și manipulare prevăzute în de
viz. Este un fapt care atestă că și după ce s-a „mo
bilizat", conducerea întreprinderii n-a 
care generează serioase neajunsuri in 
ductivă

Oare cifrele șl faptele prezentate, 
tele, cunoscute de cei în drept, nu sînt destul de con
cludente pentru a demonstra forului de resort din 
Ministerul Transporturilor că angajamentele formale 
nu rezolvă situația și că a sosit timpul să facă or
dine în activitatea econnmico-financiară a I C.S.T. 
București ? Pentru că, după cum se vede, tovarășii de 
la I C.S.T. s-au „mobilizat", 
concretizat în fapte roadele autocriticii lor

curmat cauzele 
activitatea pro-

precum și al-

dar pînă acum nu s-au

„ALSICA" — REPUSĂ ÎN DREPTURI
întreprinderea industrială de materiale de con

strucții din Cluj va putea să reia în mod rentabil 
fabricația cărămizilor din zgură denumite „Alsica".

(Urmare din pag. I)
realizăm și să depășim sarcinile de 
plan lună de lună, decadă cu de
cadă.

— Firește, strădaniile și reali
zările dv. influențează nemijlo
cit, in sens pozitiv, și activita
tea siderurgiștilor gălățeni. 
V-am ruga să ne spuneți ce 
consecințe directe au realizările 
dv. asupra producției de fontă 
ți oțel a combinatului de la Ga
lați 1

— Reușind să devansăm termenele 
de punere în funcțiune a unor impor
tante obiective prevăzute in planul 
de stat, am creat, siderurgiștilor con
diții să recupereze restanțele la fontă 
și oțel și chiar să-și depășească sar
cinile de plan pe anul în curs. Astfel, 
intrarea în funcțiune a convertizoru- 
lui nr. 3 de la oțelărie, cu 62 zile îna
inte de termenul planificat, a permis 

dublarea capacității de producție a 
oțelăriei combinatului. Prin darea în 
exploatare cu 45 de zile înainte de 
termenul fixat a celui de-al doilea

furnal de 1 700 mc, .siderurgiștii au 
create condiții să realizeze 80 000 tone 
de fontă în plus față de prevederii? 
planului anual, ceea ce va influența 
direct și creșterea corespunzătoare a 
producției de oțel. Aș mai aminti, de 
asemenea, predarea eșalonată in 
avans a capacității de încălzire a la- 
minorului-slebing, darea in exploa
tare a culbutorului de cale ferată 
normală, a liniei de cale ferată largă 
pentru transportul minereului de fier 
și a altor obiective hotârîtoare pen
tru obținerea sporului de metal pre
văzut a se realiza pe ansamblul eco
nomiei naționale. De asemenea, la la- 
minoarele de benzi la cald și de 
benzi la rece, ca și la alte obiective 
care au termene de punere în func
țiune după 1969, am recuperat în 
mod substanțial din întîrzierile pro
vocate de factori din afara întreprin
derii, stadiile fizice de realizare a 
acestor lucrări situîndu-se în prezent 
la nivelul prevederilor din grafice.

— Ce va realiza întreprinde
rea dv. in plus peste sarcinile 
de plan pină la sfîrșitul anului 
și ce consecințe vor avea a-

Ministerul Energiei Electrice ne-a comunicat, 
tr-o scrisoare semnată de. adjunctul 
ing. Cristinei Vîlciu, următoarele : „In 
lizei efectuate de delegații ministerului 
tralei industriale pentru transportul 
energiei electrice în zilele de 27—28 
s-a stabilit ca. pentru zgura livrată 
industriale de materiale de construcții 
C.E.T. Aghireș din halta de depozite, 
beneficiarului o bonificație echivalentă 
Iile suplimentare suportate de acesta 
pertarea stratului, sortarea, manipularea și transpor
tul materialului pînă la rampa de încărcare...

„Menționăm că rezolvarea tardivă a acestei pro
bleme s-a datorat în parte și orientării necorespun
zătoare a aparatului ministerului, care a privit la 
început lucrurile prin prisma intereselor proprii, 
fără a ține seama de situația economică specială a în
treprinderii industriale de materiale de construcții 
Cluj" Cu alte cuvinte, deși tîrzie, măsura luată de Mi
nisterul Energiei Electrice este binevenită „Alsica" a 
fost repusă în drepturi

prin- 
ministrului. 
urma ana- 
și ai Cen- 

și distribuția 
august 1969. 

întreprinderii 
Cluj de către 
să se acorde 
cu cheltuie- 

pentru desco.

ESENȚIAL ESTE CA TOTUL SĂ FIE 
LA CAPĂT

însoțiți de tov. Virgil 
Florea, controlor revi
zor principal la Di
recția teritorială de con
trol șl revizie nr. 6 Cluj, 
ne-am deplasat la depozitul 
secției de utilaje pentru 
construcții și transport al 
întreprinderii de construc- 
ții-montaj nr. 9 din Cluj. 
Acesta, aflat undeva la 
marginea Clujului, numai 
depozit de utilaje nu se 
poate numi. Nu exa
gerăm deloc dacă spu
nem că depozitul era, 
de fapt, un veritabil 
maidan, deschis vraiște, pe 
care erau abandonate sute 
de tone de fier vechi. Cînd- 
va poate, multe din utila
jele depozitate aici or fi 
fost bune de ceva. Acum, 
după ce le-au bătut ploile 
și vinturile atitor anotim
puri, aceste mijloace tehni
ce arată ca niște jalnice 
mormane de tablă ruginită. 
Un motocompresor, de e- 
xemplu, evaluat de către șe
ful depozitului la circa 
400 000 lei, stătea neutilizat 
încă de la înființarea între
prinderii. Nimeni nu mai 
știe dacă mai poate folosi la 
ceva. în vecinătatea lui, 
erau azvîrlite cupe de ex
cavatoare, echipamente hi
draulice pentru tractoare, 
diverse alte subansamble 
de la betoniere, ciururi vi
bratoare, benzi rulante. 
Și acestea sînt numai cîte- 
va exemple.

L-am întrebat pe tov. 
Tudorin Frîncu, șeful depo
zitului, de ce nu solicită 
ajutorul conducerii între
prinderii pentru a pune or
dine în evidență și gestiu
ne și să creeze condițiile 
necesare prevenirii deterio
rării mijloacelor tehnice 7

— Conducerea Întreprin
derii cunoaște situația a- 
cestui depozit — ne-a spus 
șeful depozitului. Personal, 
sînt îngrijorat de situația 
în care mă aflu. Am ce
rut în mai multe rînduri 
să mi se accepte demisia. 
Recent, am descoperit că 
au fost sustrase din depozit 
4 motoare electrice.

— în lunile de cînd se 
află la conducerea între
prinderii, noul director a 
venit în acest depozit de 
utilaje 7

— De cînd sînt eu șef de 
depozit — și este destulă 
vreme — nu l-am văzut.

Am vizitat, apoi, pe
rimetrul . unde își des
fășoară activitatea Șan
tierul 912 al aceleiași între
prinderi de construcții- 
montaj. în gara Crișeni - 
stație de cale ferata limi
trofă orașului Zalău, unde 
I C.M 9 Cluj își descărca 
materialele — am observat 
o învălmășeală de foi de 
P.F.L. aruncat?, pe un spa
țiu de trei ori mai mare 
decît cel necesar, dacă ar 
fi fost stivuite ordonat. De 
aici, am trecut prin incinta 
șantierului distileriei de 
rachiu și fabricii de coniac, 
unde am văzut grămezi de 
cărămidă și elemente pre
fabricate sau chesoane dis
truse

La numai cîteva sut.e de 
metri mai departe este am
plasată Fabrica de produse 
ceramice. Am ocolit șantie
rul acesteia. Din oricare 
punct l-am privit, totul ni 
s-a înfățișat ca o . ameste
cătură haotică de noroi, u- 
tilaje si materiale. Camioa

nele circulau escaladînd 
grămezile de fier, trecind 
peste beton, cabluri electri
ce, prefabricate zdrobite sau 
peste cărămidă, de acum pi
sată. De altfel, starea în care 
se afla cărămida pe acest 
șantier atinge culmea risi
pei. Nu numai că zăcea a- 
runcată prin mocirlă, dar 
procentul de spărturi era a- 
tît de mare încît stivele de 
cărămidă apăreau ca niște 
coline de bolovani și gro
hotiș. în fața magaziei de 
materiale, am zărit zeci de 
suluri de carton asfaltat, 
complet deteriorate.

— Cum puteți tolera o a- 
semenea risipă 7 — l-am 
întrebat pe tov. Ion Milion, 
contabilul-șef al șantieru
lui.

— Am atra3 atenția 
maiștrilor că se strică prea 
multe materiale.

— De ce nu imputați 
pierderile celor care le 
provoacă ?

— O comisie recent for

avut-o la sfîrșitul aceleiași 
zile cu un larg colectiv de 
specialiști, format din ing. 
Petre Pîrvuiescu, directo
rul general al I.C.M 9 
Cluj, ing. Nicolae Varna, 
directorul tehnic, Sălcuoan 
Claudiu, secretarul comite
tului de partid, Tiberiu Ar- 
hivescu, contabilul-șef al 
întreprinderii.

Fără să răspundă la 
întrebarea : de ce, de a- 
tîta vreme, se degradează 
o parte din utilajele între
prinderii, directorul gene
ral a încercat să ne con
vingă că, prin construirea 
unei noi baze de producție, 
parcul de mijloace pe care 
l-am văzut va fi mutat și 
recondiționat.

— De ce ați tolerat hao
sul în gestionarea utilaje
lor 7

— Am reglementat, prin 
instrucțiuni detaliate, mo
dul de gestionare a utilaje
lor — (directorul general).

— Există chiar un ordin
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mată va analiza modul de 
gospodărire a materialelor. 
Ea va limpezi lucrurile.

- Dar dv. cunoașteți 
care este situația la zi a 
patrimoniului șantierului 7

— Nu Eu am venit pe 
acest șantier la 1 iulie a.c 
Am preluat o evidență 
scriptică, dar nu o cunosc 
pe cea faptică. Urmează să 
verificăm gestiunea șantie
rului.

De necrezut ! Risipa și 
proasta gospodărire au a- 
tins proporții îngrijorătoa
re. iar contabilul-șef al șan
tierului continuă să dea 
sfaturi colegiale maiștrilor, 
în loc să treacă neîntîrziat 
la recuperarea daunelor. El 
așteaptă comisiile sal
vatoare care vor veni să 
facă ordine în evidența 
gestionară a șantierului. 
Cum este oare posibil să 
se ajungă la o asemenea 
atrofiere a simțului de răs
pundere 7

Explicația am căpătat-o 
în discuția pe care am

recent elaborat de condu
cerea întreprinderii în a- 
cest sens, în care se pre
cizează amănunțit circuitul 
utilajelor de la șantiere 
către depozit și invers, pre
cum și răspunderile ce re
vin anumitor salariați — 
(contabilul-șef).

— Efectul ordinului este 
nul, sauț în orice caz mi
nor, de Vreme ce continuă 
să existe situații cînd mul
te utilaje „circulă" fără 
stăpîn - am replicat noi

— In cazul maiurilor 
termice de compactat ia 
care v-ați referit, pe un
deva (de ce, pe undeva 7) 
vina este a șefului de de
pozit, care nu ne-a anunțat 
de această situație. La ni
velul conducerii întreprin
derii problema gestionării 
utilajelor este bine gîndită, 
a conchis directorul gene
ral.

Despre aceeași organi
zare „bine gîndită", prin 
ordine și circulare, ni s-a 
vorbit și atunci cînd am 
adus în discuție aspectele 
de proastă gospodărire a

materialelor de pe șantie
rele din orașul Zalău.

— Ceea ce ați văzut pe 
șantierul de la Zalău este 
o situație bună, comparativ 
cu cea care era aici în 
urmă cu 3 luni — ne-a spus 
secretarul comitetului de 
partid.

Ni s-a spus că meritul 
aparține unor comisii care 
au fost constituite special 
în scopul verificării modu
lui de gospodărire a mate
rialelor și tragerii la răs
pundere a celor ce se fao 
vinovați de degradarea a- 
cestora. Tot ce se poate 1 
Or fi existînd și aceste co
misii. Realitatea de pe șan
tiere. în zilele cînd le-am 
vizitat, nu arăta însă că 
ele ar acționa așa cum s-ar 
cuveni.

întrebat de ce nu aplică 
prompt și consecvent rigo
rile răspunderii materiale, 
directorul general ne-a 
răspuns că a procedat și 
așa, dar de fiecare dată 
l-a „durut inima" că 
trebuie să dea sancțiuni. 
Frumoasă calitate este 
duioșia! Dar de ce nu 
se înduioșează directo
rul general și pentru 
milioanele de lei care se ri
sipesc prin noroaiele șan
tierelor, sau prin bălăriile 
depozitelor, ca și pentru 
cele peste 3 milioane lei 
sustrageri de fonduri fixe 
din averea întreprinderii ? 
Cînd i-au fost prezentate, 
în primăvară, concluziile 
inventarului, directorul ge
neral a avut exclamații 
pline de uimire, iar în 
adnotarea pe care a fă
cut-o atunci nu s-a sfiit să 
aprecieze că „Lectura refe
ratului mă face să cred că 
avem foarte mulți oameni 
iresponsabili în întreprin
dere". Deși știe, de peste 
6 luni, cine sînt acești oa
meni iresponsabili, totuși 
a întîrziat să-i sancționeze 
material.

Am insistat asupra aces
tor fapte, întrucît ele pun 
în evidență o anume men
talitate : grija conducerii 
acestei întreprinderi de 
construcții este să se blin
deze cu ordine și instruc
țiuni, din care să reiasă că 
este preocupată de proble
ma apărării și întăririi a- 
vutului obștesc, în fapt — 
tolerînd însă risipa.

Este absolut necesară 
schimbarea actualei op
tici dăunătoare a condu
cerii acestei întreprinderi, 
pentru că irosirea oricăror 
valori materiale* înseamnă 
pagube aduse colectivității. 
Există un interes direct, 
nemijlocit al fiecărui om al 
muncii, indiferent de locul 
ce-1 ocupă în ierarhia între
prinderii unde lucrează, de 
a apăra cu grijă avutul 
obștesc, pentru că orice ri
sipire a lui lovește în in
teresul general al societă
ții noastre, diminuează re
sursele de dezvoltare a e- 
conomiei, posibilitățile de 
creștere a venitului națio
nal, care este singurul izvor 
de ridicare a nivelului de 
trai al poporului. Iar ele
mentul hotărîtor al acestei 
dorite schimbări de atitu
dine socotim că îl constituie 
aplicarea rigorilor răspun
derii materiale, directe și 
personale.

DUS PÎNĂ
în legătură cu articolul 

investiție ratată", publicat 
în ziarul nostru, în care se 
finalizează unele întreprinderi studiile de organizare 
științifică a producției și a muncii, am primit la 
redacție următorul răspuns din partea Ministerului 
Industriei Metalurgice :

„Articolul a fost prelucrat atît la direcția gene
rală siderurgică, cit și la uzina „Laminorul de tablă 
subțire” Galați, cu cadrele care lucrează în dome
niul organizării producției și a muncii. în cadrul co
mitetului de direcție a) uzinei s-a reanalizat pla
nul tematic de studii pe semestru) II a.c., întocmit 
înaintea apariției articolului, îmbunătățindu-se ter
menele de elaborare și aplicare a studiilor. în pri
vința studiilor întocmite în anul 1968 și semestrul I 
a.c, ce n-au fost încă finalizate, s-au stabilit măsuri 
concrete de aplicare a lor, în această perioadă, în 
așa fel. încît eficiența să se obțină încă din acest 
an" (semnat director general, ing. E. Popescu).

Transpunerea în practică a multora din studiile ini
țiate nu a întîrziat să-și arate roadele. Pe 10 luni din 
acest an, producția marfă a uzinei a înregistrat, 
față ae plan, un plus de peste 8 000 000 lei. Cu toate 
acestea însă, nu toate studiile aferente primului se
mestru au fost aplicate. Ce împiedică oare uzina, forul 
ei de resort să ducă la bun sfîrșii o acțiune atît de 
concludentă din punct de vedere economic ?

,.Studiul din sertar — o 
în urmă cu circa 4 luni 
critica încetineala cu care

Cărămidă zace aruncată prin noroi, iar camioanele cir
culă peste ea

loan ERHAN

Acum, după ce le-au bătut ploile, aceste mijloace teh
nice arată ca niște jalnice mormane de tablă ruginită

ceste realizări asupra termene
lor de dare in exploatare a o- 
biectivelor prevăzute in anul 
viitor 7

— Valoric, după calculele făcute, 
vom realiza pînă la finele anului un 
volum de producție de peste 100 mi
lioane lei Bineînțeles, cu devansa
rea corespunzătoare a stadiilor fizice 
ale lucrărilor la obiectivele produc
tive. Aceasta ne va permite ca, in 
anul viitor, să predăm beneficiarului 
cuptoarele nr 3 și 4 de la fabrica de 
var metalurgic cu trei trimestre în 
avans față de grafic, cuptoarele nr. 
20—24, de la secția de încălzire a la- 
minorului-slebing cu 10 luni în avans 
față de termen, frontul de lucru pen
tru începerea montajului la grupul 
III al fabricii de oxigen cu un avans 
de 20 de zile (în condițiile unui gra
fic foarte strîns. care reprezintă nu
mai 60 la sută din timpul normal de 
execuție) și alte lucrări

— Dat fiind volumul mare de 
lucrări pe care l-ați avut de e- 
xecutat și importanța lor pen
tru economia națională, fără în

doială că v-a(i bucurat de spri
jin din partea organelor 
de stat centrale. V-am ruga să 
ne spuneți cum apreciați acest 
sprijin ?

— Din capul locului trebuie, să spun 
că am fost ajutați mai mult și mai 
bine în acest an, comparativ cu anul 
trecut, de către beneficiarul nostru, 
combinatul siderurgic, și de către 
Ministerul Industriei Metalurgice. De 
asemenea, colaborarea noastră cu pro- 
iectanții a fost mult mai bună și mai 
efici-'ntă in acest an și sperăm că se 
va îmbunătăți continuu. Consider însă 
că va trebui să crească și mai mult 
operativitatea cu care acționează u- 
nele organe de stat centrale pentru 
soluționarea unor probleme, mai ales 
că întreprinderea noastră a ajuns în 
situația de i putea prevedea cu mult 
timp înainte măsurile ce trebuie 
luate Fac această afirmație pentru 
că. la un volum de lucrări de 7—10 
milioane lei, cit realizează zilnic în
treprinderea noastră, se cer multă 
operativitate, răspundere, o soluțio
nare promptă a problemelor, in de

plină cunoștință de cauză, fără tără
gănări, discuții interminabile și tot 
felul dc hîrtii inutile.

De ce n-am spune că, uneori, anu
mite organe de stat centrale tărăgă
nează prea mult rezolvarea unor pro
bleme, vitale pentru construcția com
binatului siderurgic, în loc să inter
vină pentru soluționarea lor directă, 
simplă și operativă. Pentru noi — 
date fiind volumul și complexitatea 
lucrărilor pe care le avem de execu
tat — constituie un impediment u- 
ncle instrucțiuni în vigoare aie Minis
terului de Finanțe și ale Băncii de 
Investiții, întrucît prevederile acestora 
nu se potrivesc cu dimensiunile unui 
șantier ca al nostru. De exemplu, 
după părerea mea, acele prevederi 
care reglementează stocurile norma
te. în special la fier-beton, ciment, la
minate, cabluri etc. — dacă ținem sea
ma de volumul uriaș de lucrări pe 
care-1 avem de realizat — constituie 
o frină în activitatea șantierelor noas
tre și nu un stimulent pentru gos
podărirea lor rațională. De asemenea, 
sistemul de organizare fix, cu defal- 
carea aritmetică a anumitor indica
tori, nu concordă cu necesitățile reale 
ale producției șantierelor, care con
stituie un proces de lucru în continuă 
mișcare, proces caracteristic pentru 
realizarea lucrărilor de investiții la 
Combinatul siderurgic de la Galați.

Cu toate că c..'ducerea de partid și 
de stat a subliniat, în repetate rîn
duri, necesitatea de a fi pregătite te

meinic dinainte toate condițiile care 
să asigure realizarea la termen a lu
crărilor de investiții, noi am avut și 
in acest an greutăți din acest punct 
de vedere. Poate să pară curios, dar 
întreprinderea noastră nu realizează 
punerea in funcțiune la termen a u- 
nui obiectiv conex — sporul de 1,7 
mc pe secundă de apă industrială în 
sectorul hidrotehnic, lucrare care în 
planul nostru valoric reprezintă sub 
1 la sută. Se pune întrebarea : n-a 
fost în stare întreprinderea să se or
ganizeze tocmai la acest punct de 
lucru 7 A tratat superficial această 
lucrare 7 Nicideeum. Vina este a 
celor care au introdus în mod greșit 
în plan o lucrare, fără a ține seama 
că ea are un ciclu normal de exe
cuție de doi ani și nu de unul, fără 
a-i asigura o bază tehnică materială 
minimă. (Hotărîrea de scoatere din 
circuitul agricol a terenului pe care 
trebuia executată lucrarea a apărut 
abia în luna iunie, iar utilajul de 
bază pe care trebuia să-1 primim — 
draga — ne-a fost trimis după ce a 
trecut termenul de punere în func
țiune). Această situație a fost cu
noscută de cei răspunzători de pla
nificarea lucrării încă din octombrie 
’68, cînd s-au dezbătut cifrele de plan 
pe '69, dar nici organele Ministerului 
Industriei Metalurgice, nici benefi
ciarul, nici delegații C.S.P. și ai 
Băncii de Investiții n-au acționat 
pentru a reveni asupra acestei erori 
de planificare, deși au promis acest

lucru și au primit indicații în acest 
sens din partea conducerii supe
rioare de partid.

Am ridicat această chestiune pen
tru că în contextul răspunderilor 
mari pe care le avem, considerăm că 
rezolvarea sarcinilor este deopotrivă 
de obligatorie atît pentru noi, con
structorii combinatului, cît și pentru 
organele centrale de resort și de 
sinteză. De altfel, nici altor proble
me majore, desprinse cu prilejul 
dezbaterii sarcinilor de plan pe 1970, 
nu li s-a acordat atenția cuvenită și 
nu s-a acționat operativ pentru so
luționarea lor. Mă refer, înainte de 
toate, la stabilirea unui plan real al 
forței de muncă, care să țină seama 
de structura lucrărilor pe care le 
avem de executat, la planificarea în
ceperii raționale a lucrărilor în eta
pa a Il-a de construcție a combina
tului siderurgic.

M-am referit la toate aceste pro
bleme cu intenția de a mobiliza și 
mai mult eforturile colectivului 
și ale forurilor de resort, pentru ca 
activitatea noastră să se desfășoare 
mai bine în viitor. Ne așteaptă 
sarcini mari și complexe. De aceea, 
aș dori ca opiniile exprimate să 
constituie un apel către toți cei care 
au datoria de a sprijini activitatea 
întreprinderii noastre pentru ca de 
acum înainte să se achite întocmai 
de obligațiile ce le revin.
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Modernizarea învățămîntului nostru 

superior include în sfera sa — o dată 
cu îmbogățirea conținutului de idei, 
cu abordarea aprofundată a celor 
mai noi aspecte ale pregătirii profe
sionale, științifice și ideologice a vii
torilor specialiști —. cerința perfec
ționării corespunzătoare a modalită
ților și metodelor de transmitere a 
cunoștințelor și de lucru cu studen
ții, a fundamentării științifice a edu
cației universitare. O discuție cu ca
dre didactice universitare și specia
liști pedagogi relevă ■ faptul că per
fecționările din ultimul timp inter
venite în organizarea și în conținu
tul procesului instructiv-educativ din 
învățămîntul superior sub aspectul 
modernizării planurilor, programelor, 
cursurilor universitare, nu și-au găsit 
corespondentul firesc, obligatoriu în 
reînnoirea modalităților concrete de 
lucru din școala superioară.

— Este adevărat că — apreciază 
prof. univ. dr. Andrei Dancsul.v. de 
la Universitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj — în ultimii ani. traducerea 
în viață a sarcinilor stabilite de 
partid în domeniul învățămîntului a 
impulsionat preocupările și în dome
niul pedagogiei universitare, ceea ce 
se reflectă și în presa noastră peda
gogică. Dar studiile și articolele inse
rate se referă la un grup relativ res- 
trîns de probleme, prelungindu-se 
excesiv stadiul de „punere a pro
blemelor". In presa noastră pedago
gică abundă enunțarea unor dezide
rate generale. Dar, prin aceasta, pe
dagogia învățămîntului superior, des
pre care se vorbește tot mai mult in 
ultimul timp ca despre o ramură 
nouă a științelor pedagogice, nu-și 
ocupă locul ce i s-ar cuveni în an
samblul activității de cercetare știin
țifică universitară.
O considerație asemănătoare for

mulează și conf, dr George Văidea- 
nu. directorul Institutului de științe 
pedagogice : „Catedrele de pedagogie 
din învățămîntul superior — de la u- 
niversități, institute pedagogice, insti
tute tehnice — dispun de un poten
țial științific încă puțin solicitat și 
valorificat. Și această situație dăinu
ie în timp ce în cîmpul învățămîntu
lui mediu și superior un mare număr

de probleme așteaptă soluții bazate 
pe cercetare. Mă .gîndesc cu cît spor 
și interes ar lucra un doctorand dacă 
ar ști că tema sa face parte dintr-un 
program al Ministerului învățămîntu
lui, că la terminare ea va fi pre
luată, analizată și valorificată, în fo
losul învățămîntului. Din păcate, nu 
există încă un asemenea program pe
dagogic al modernizării învățămîntu
lui, din care să se poată extrage ta
bloul problemelor deschise. In plus, 
nu există un acord între exigențele 
învățămîntului și efortul de cerceta
re întreprins de catedre. De aceea, 
domenii importante nu sînt abordate 
sau rămîn puțin frecventate, după 
cum soluții posibile sau de pe acum 
existente în aria cercetării pedago
gice universitare, rămîn necunoscute 

și nevalorificate".
Am solicitat interlocutorilor păre

rea și asupta cauzelor principale 
care generează o asemenea situație.

— In opinia publică universitară 
se mai aud unele voci care întreabă : 
pentru cine și pentru ce o pedagogie 
a învățămîntului superior? Cui pro- 
dest ? — ne spune la debutul discu
ției prof. dr. docent Ștefan Bîrsă- 
nescu, membru corespondent al 
Academiei. Iar dacă se întrea
bă astfel, nu e de mirare că nu 
fac nici un efort pentru a realiza 
ceva în acest domeniu. Răspunsul pe 
care li-1 dăm este ferm și precis : 
pentru a asigura o fundamentare și 
o orientare științifică a procesului de 
tnvățămînt din universitățile și șco
lile care stau în vîrfu] piramidei în
vățămîntului și au chemarea să pro
moveze știința și cultura în forma 
lor cea mai înaltă, să le transfere 
generației tinere de studenți și să le 
iradieze în întreaga lor zonă de acti
vitate. Depășind directivele unei pe
dagogii generale pedagogiei învăță- 
mîntului superior îi revine, în pri
mul rînd. menirea de a depăși ideile, 
normele și practicile empirice de 
predare a științei și culturii și de 
îndrumare a tineretului studențesc, 
prin cercetarea și dezvoltarea legilor 
proceselor pedagogice universitare, 
prin determinarea mecanismelor a- 
cestor procese care favorizează rezul
tate optimale și prin conturarea re-

* Recital Mihai Constantinescu

V

*

I.

în cadrul serilor de 
muzică de cameră de
venite tradiționale, pe 
care le găzduiește peri
odic Sala Mică a Pa
latului, violonistul Mi
hai Constantinescu și 
pianista Maria Cardaș 
au prezentat luni 10 
noiembrie un program 
de prime audiții, apar- 
ținind unor compozi
tori contemporani.

Evidențiind o croma
tică extinsă a trăirilor 
interioare, făcînd do
vada unor disponibili
tăți tehnico-compo- 
nistice meritorii — 
precum valorificarea 
eficientă a resurselor 
expresive proprii celor 
două instrumente, o 
stăpînire fermă a legi
lor construcției, apoi 
mobilitatea elementu
lui armonic, — opusu
rile lui David Dia
mond, Samuel Barber, 
Alan Howhaness și 
John Corigliano, exe
cutate în concert, se 
înscriu pe coordonatele

stilistice ale limbaju
lui neoclasic, limbaj 
care, la timpul său. a 
constituit o replică o- 
portună dată viziunii 
expresioniste, decon
certante prin dimen
sionarea disonantică și 
aritmică a discursului 
muzical. Selecția ofe
rită de Mihai Constan
tinescu și Maria Car
daș — în fapt, un pro
gram echilibrat alcă
tuit, adresat unor largi 
categorii de auditori, a 
avut meritul relevării 
unui tip de cultură 
muzicală contempo. 
rană puțin cunoscut la 
noi

Violonistul. Miha> 
Constantinescu este a- 
preciat nu numai ca 
un artist stăpîn asu
pra mijloacelor expri
mării, ca om cu mul
tiple preocupări inte
lectuale, ci și ca pro
motor fervent al valo
rilor muzicii de ca
meră românești și uni

versale. Cu prilejul a- 
mintitului concert, Mi
hai Constantinescu a 
vădit, o dată în plus, 
atributele unei mani
ere interpretative sus
ținute cu fermitate în 
ce privește atît tehnica 
instrumentală în sine 
cît și discernerea par
ticularităților de stil 
și mesaj ale pieselor 
abordate. S-au impus 
îndeosebi tălmăcirile 
interiorizate, fidele 
textului muzical, con
ferite secțiunilor len
te (Adagio sospirando 
și respectiv Lento) din 
Sonatele de David 
Diamond și John Co
rigliano.

In egală măsură lău
dabilă. sub raportul 
participării la întregi
rea datelor actului in
terpretativ și al intui
rii proporțiilor sonore 
juste, a fost contribuția 
pianistei Maria Cardaș.

Florian LUNGU

ț
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gimurilor de viață studențească, pro
prii să asigure un îrivățămînt de tip 
superior. In al doilea rînd acestei 
pedagogii îi stă în față o dublă obli
gație- aceea de a perfecționa meto
de, forme și mijloace mai vechi de 
educație universitară, !ămurindu-ne 

pas cu pas. de exemplu : . cum putem 
îmbunătăți prelegerile, seminariile, 
munca în laborator, practica pedago
gică etc, cît — și mai important — 
cum să introducem în circuitul vieții 
universitare noi forme, metode și 
mijloace pentru pregătirea și educa
ția studenților (cursul magistral, me
toda instruirii paralele, metoda lec
turii dinamice, metoda învățării ac
celerate a limbilor străine, învăță- 
mîntul programat, mijloacele audio
vizuale etc.).

— Evident, o asemenea situație nu 
mai poate dăinui. Sarcinile actuale 
și de perspectivă, trasate școlii supe
rioare de către partid, fac necesară 
inițierea neîntîrziată a unor cercetări 
pedagogice sistematice și aprofunda
te, care să îmbrățișeze un cîmp te
matic variat și cuprinzător. In lumi
na acestor sarcini, se evidențiază, 
desigur, o serie de probleme impor
tante, la rezolvarea cărora cercetarea 
științifică este chemată să contribuie 
substanțial. După opinia dv., care 
sînt acestea ?

— Ele se referă, cred, la cele trei 
mari acte care compun procesul in
structiv-educativ universitar : instru
irea studenților, educarea lor și for
marea de cercetători științifici — con
tinuă prof. dr. docent Ștefan Bîrsă- 
nescu. Aș enumera cîteva asemenea 
teme. în legătură cu instruirea stu
denților se pun probleme ca: ridi
carea calității instrucției prin crea
rea unei teorii științifice a procesu
lui de predare, cercetarea și deter-, 
minarea științifică a căilor și mijloa
celor pentru dezvoltarea interesului 
studenților față -ie știință și a dorin
ței lor de a studia în mod creator, 
a unei metodici științifice a studiu
lui individual a! studentului ș.a Re
feritor la educarea studenților, se 
cer studiate probleme de un interes 
superior, ca de exemplu : pregătirea 
pentru autoeducație și autocultură, 
prin promovarea unei atmosfere de 
elevație morală și culturală, cerce
tarea și. determinarea educației teh- 
nico-practice u studentului pentru 
profesia sau specialitatea aleasă ș.a 
Acestora li s-ar putea adăuga, desi
gur, și unele teme cu caracter mai 
teoretic. O asemenea problematică va 
forma și obiectul dezbaterilor Sim
pozionului național de pedagogie a 
învățămîntului superior, care se va 
desfășura la Iași la sfîrșit.ul acestei 
luni

La rîndul său, prof. univ. dr. An
drei Dancsuly sugerează : „Sînt 
necesare investigații științifice cu
prinzătoare, care să vizeze în ultimă 
analiză nu numai perfecționarea pla
nurilor și a programelor de înyăță- 
mînt, ci și promovarea unor forme 
noi de muncă a studenților, stabili
rea unui raport corespunzător între 
diferitele activități organizate cu stu • 
denții (frontale și individuale, teo
retice și practice etc.). Sînt de dorit 
cercetări cu caracter fundamental, 
studii de pedagogie comparată, cît și 
soluții cu caracter prospectiv, antici 
pînd profilul și cerințele de perspec
tivă ale învățămîntului de mîine Sînt 
necesare cercetări și studii care să 
determine înnoiri metodice, care să 
favorizeze într-o măsură mai mare 
dezvoltarea gîndirii creatoare a stu
dentului. să-1 inițieze în tainele și 
tehnica activității de cercetare. în 
fața cercetării pedagogice stau nume
roase probleme și în ceea ce privește 

. activitatea organizațiilor de tineret 
din . facultăți, corelarea acestei ac
tivități cu munca educativă de la 
cursuri și seminariî, realizarea unei 
suduri organice între convingerile 
politice și conștiința profesională etc".

Este, desigur, momentul să se de
termine o direcționare mai precisă 
a capacităților de cercetare existente 
în acest domeniu, depășirea stadiului 
de „proiecte de lucru" și desfășura
rea efectivă a unei rodnice activități 
științifice pentru îndeplinirea înalte
lor îndatoriri conferite școlii supe
rioare.

Florien DINULESCU

18,00 Deschiderea emisiunii. Bună 
seara, fete, bună seara, bă
ieți I
Emisiune pentru tineret de 
Elisabeta Mondanos șl Titi 
Acs.

19,00 Telejurnalul de seară. 
19,3» Reflector.

Pe urmele emisiunilor din 
această săptămină.

19.45 Tele-enciclopedia.
20.43 Film serial „Răzbunătorii" — 

„Cine e Remak î‘.
21,33 Muzicorama TV.

Revista actualităților de mu
zică ușoară.

22.20 Telejurnalul de noapte,
Telesport.

22.43 Crizantema de aur.
Selecțiunl din spectacolul fi
nal al celui de-al II-lea Con
curs național de romanțe — 
Tîrgoviște 1969. Cîntă : Ioa
na Radu. Angela Moldovan, 
Dorina Drăghici, Maria Po
pescu. N. Racoceanu și Onut 
Nemeș. Acompaniază forma
ția instrumentală condusă de 
Gică Rădulescu.

23.10 închiderea emisiunii progra
mului 1.

PROGRAMUL 2

19.45 Deschiderea emisiunii. Sea
ră de teatru : „Tartuffe" 
de Moliăre. în distribuție :

- Ion Flnteșteanu, Fifl Mihai- 
lovicl, Matei Alexandru, Va
leria Gagialov, George Paul 
Avram, Rodlca Popescu, 
Gheorghe Popovlcl-Poenaru, 
Marcel Enescu. Marian Hu- 
dac, Jeanlne Tomescu, Ana- 
tolle Spînu, Cristina Săves- 
cu, Cosma Brașoveanu. 
Regia : Ion Flnteșteanu. 
Scenografia : Mihai Tofan.

21.20 Arte frumoase.
Prin expoziții.
Prezintă Ruxandra Nădejde 
șl Ion Frunzetti.

21,40 Seara melomanilor — mon
taj muzical-coregrafic pe 
muzică de Mihail Jora,

21,55 „Epoleții diavolului" CD — 
Evadatul.
Un palpitant serial în cinei 
episoade, produs de televiziu
nea bulgară,

82,35 închiderea emisiunii pro- - 
gramului II.

CONSULTAȚI CATALOGUL 

PRESEI ROMÂNE
Pentru a contracta din timp 

abonamente — pe anul 1970 
— la ziarele și revistele româ
nești, este utilă o prealabilă 
consultare a catalogului pre
sei române Acest catalog se 
găsește la oficiile P.T.T., la 
factorii poștali și difuzorii de 
presă din întreprinderi și insti
tuții.

DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE
Vineri au avut loc în Capitală lu

crările Adunării de constituire a Aca
demiei de Științe Agricole și Silvice, 
for care va funcționa pe lîngă Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii cu 
menirea de a contribui la dezvoltarea 
cercetării științifice și promovarea 
progresului tehnic în agricultură și 
silvicultură

La adunare au participat tovarășii 
Iosif Banc, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri; prof, ing Gheorghe Buzdu
gan, președintele Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, acad. 
Ștefan Milcu. vicepreședinte a] A- 
cademiei Republicii Socialiste Ro
mânia, reprezentanți ai unor iristi- 
tuții științifice și departamente eco
nomice din Capitală, delegați din 
institutele de cercetări științifice a- 
gricole și silvice, din institutele de 
învățămînt superior de specialitate 
și unități de producție.

Lucrările adunării au fost deschise 
de prof Nicolae Giosan, ministrul 
agriculturii și silviculturii. Relevînd 
rolul pe care îl are știința în dezvol
tarea forțelor de producție, participa
rea ei directă la creșterea în ritm sus
ținut a economiei, la sporirea eficien
ței activității în toate domeniile, vor
bitorul a subliniat sarcinile de marc 
importanță și răspundere ce revin 
cercetării agricole și silvice. în acest 
context a spus vorbitorul, adunarea 
noastră este chemată să dezbată și să 
stabilească măsurile concrete pentru 
traducerea în viață a Directivelor 
Congresului al X-lea. a indicațiilor 
conducerii partidului, de a concentra 
într-un singur fer — Academia de 
Științe Agricole și Silvice — toate for
țele de creație științifică. Acestui for 
îi revine sarcina de a coordona și 
conduce direct activitatea de cercetare 
științifică în agricultură și silvicul
tură pe întreg cuprinsul țării, de a 
organiza producerea de semințe de 
soi, material săditor, animale de pră- 
silă, seruri și vaccinuri de uz veteri
nar necesare agriculturii noastre so
cialiste. El va asigura o legătură or
ganică între cercetare și producție și, 
totodată, scurtarea timpului de trans
punere în practică a rezultatelor cer
cetării științific0.

' A fost dezbătut apoi proiectul de 
Statut al Academiei de Științe Agri
cole și Silvice, care a fost adoptat de 
adunare în unanimitate.

în continuare a avut toc alegerea 
prin vot secret, pe buletine, a mem
brilor Academiei. Au fost aleși 17 
membri de onoare, 45 membri titulari 
și 55 membri corespondenți.

Prezidiul ales al Academiei de 
Științe Agricole și Silvice este for
mat din prof. Nicolae Giosan, pre
ședinte, prof. Grigore Obrejanu și

Nicolae Munțiu, vicepreședinți, Iu
lian Drecea, Ana Hulea, Emil Ne- 
gruțiu, Emil Negulescu, Mircea O- 
preanu, Constantin Pintea, Nicolae 
Ștefan, Sava Timaru, membri. Se
cretar general a fost propus prof. 
Mircea Moțoc.

In numele Prezidiului, prof. Ni
colae Giosan, președinte, a ex
primat hotărîrea de a depune toate 
eforturile pentru ca prin mobilizarea 
permanentă a tuturor cercetătorilor 
din agricultură și silvicultură să fie 
înfăptuite înaltele îndatoriri ce re
vin noului for științific.

In cadrul lucrărilor a fost adoptată 
în unanimitate rezoluția Adunării de 
constituire a Academiei de Științe A- 
gricole și Silvice.

In încheierea lucrărilor, a luat cu- 
vîntul tovarășul Iosif Banc.

Participanții la adunare au adop
tat, într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

In telegramă se spune. între al
tele :

Adunarea de constituire a Acade
miei de Științe Agricole și Silvice din 
Republica Socialistă România, întru
nită in atmosfera de entuziasm și 
muncă plină de avînt creator cu care 
întregul nostru popor participă la e- 
dificarea socialismului, la îndeplini
rea obiectivelor trasate de Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist Ro
mân, vă adresează, iubite tovarășe 
Ceaușescu, și prin dumneavoastră în
tregii conduceri de partid și de stat 
un călduros salut, exprimînd pro
fundul devotament și marea dragoste

pe care oamenii de știință și toți spe
cialiștii din agricultură și silvicul
tură le nutresc față de Partidul Co
munist Român și Comitetul său 
Central, fată de dumneavoastră per
sonal. Ingăduiți-ne, scumpe tovarășe 
Ceaușescu, să vă mulțumim din inimă 
pentru inițiativa de a se crea Acade
mia de Științe Agricole și Silvice, uh 
vechi deziderat al tuturor celor care 
muncesc în acest domeniu.

Participant!! la adunare se folosesc 
de acest prilej pentru a-și exprima 
încă o dată deplina satisfacție pen
tru prețuirea de care se bucură ac
tivitatea de cercetare și sprijinul deo
sebit pe care-1 primesc din partea 
partidului și statului în rezolvarea tu
turor problemelor legate de sporirea 
continuă a producției agricole.

Dezbaterile care au avut loc au sco» 
în evidență totala adeziune a cerce
tătorilor științifici din domeniul agri
culturii și silviculturii, a cadrelor din 
învățămîntul superior agronomic și 
din producție față de prevederile Di
rectivelor Congresului al X-lea al 
partidului, a căror aplicare va asi
gura perfecționarea continuă a econo
miei, științei și culturii în țara noas
tră, ridicarea nivelului de trai al po
porului.

Lucrările adunării de constituire au 
reliefat hotărirea tuturor cadrelor 
angajate în cercetarea științifică a- 
gricolă și silvică, de a lega mai strîns 
activitatea de cercetare de nevoile 
producției, de a aduce o contribuție 
sporită Ia asigurarea progresului 
continuu al agriculturii și silvicultu
rii românești,

(Agerpres)

Festivalul național de teatru 
de la Craiova

Intre 14—18 noiembrie se va desfă
șura la Craiova ultima fază zonală 
a Festivalului național de teatru.

Cele cinci teatre participante vor 
oferi spectatorilor craioveni un nu
măr mare de spectacole realizate pe 
baza unor creații ale dramaturgiei 
originale In deschiderea festivalului, 
Teatrul „Valea Jiului" din Petroșani 
va prezenta „Transplantarea inimii 
necunoscute" de Al. Mirodan și „Dona 
Juana" de Radu Stanca, iar Teatrul 
de dramă și comedie din Constanța 
„Travesti" de A. Baranga și „Săge
tătorul" de I. Omescu. Ambele tea
tre vor oferi iubitorilor de poezie 
craioveni și cîte un recital de ver-

suri. Aceeași creație a Iui Al. Miro
dan împreuna cu „Micul infern" de 
Mircea Ștefănescu vor putea fi ur
mărite în interpretarea Teatrului de 
stat din Reșița. Teatrul „Al. Davilla" 
din Pitești a ales pentru festival 
„Arcul de triumf" de A. Baranga și 
„Meșterul Manole" de V. Anania.

In ultima zi a acestei etape, tea
trul gazdă — Teatrul Național din 
Craiova — va prezenta o montare de 
succes a stagiunii trecute, „Nu sînt 
turnul Eiffel" de E. Oproiu, precum 
și două spectacole mai noi — „Al 
patrulea anotimp" de H. Lovinescu și 
„Viteazul" de Paul Anghel.

VICTORIA

VICTORIA 
DACIA — 

RAHOVA —

unei Iubiri

de revista șl comedie „Ion 
: Manevrele — 19,30.

str. Academiei) î 
17.

GRIVIȚA - 
‘ ; 16,15 ; 19.30. 
) ; 16 ; 19,3Q.
înfrățirea 

15 ; 17.45 ; 20.

bărbații
1G ; 13 15

13.30
11.15„Lucia Sturdza Bulandra" 

bd. Schitu Măgureanu) : 
' ' ‘ ‘ — 17,30 ; Nepotul

20 ; (sala din str. Alex. 
......................... 20.

(sala Ma- 
19.30 ; 

flamande —

• Filarmonica de stat „George E- 
nescu" (sala Ateneului Român) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : Georges 
Pretre. In program : Dvorak, De
bussy, Ravel.
• Opera Română : Cavaleria rusti
cană ; paiațe — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Enigma Otiliei — 
19,30 ; (sala Studio) : Cine ești tu 2 
- 19,30.
• Teatrul de comedie : Opinia pu
blică - 20.
• Teatrul 
(sala din 
Victimele datoriei 
lui Rameau 
Sahia) : Tandrețe și abjecție
• Teatrul „C. I. Nottara' 
gheru) : Echilibru fragil 
(sala Studio) : Viziuni ‘ 
20.
• Teatrul Mic : Marla
• Teatrul Glulești (la 
Iui) : Cursa de șoareci
• Teatrul „Ion Creangă" i 
ții necunoscuțl — 16.
• Teatrul evreiesc de stat i Ca
muflaj — 20.
• Teatrul „Țăndărică» (sala din Ca
lea Victoriei) : Papuclada — 17 ; Noc
turn I (spectacol pentru adulți) -

se- (sala 
de adio — 
toriei nr.
- 19,30.
•. Teatrul
Vasilescu"
• Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Esop, viața, 
muzica și noi — 20.
• Circul de stat : Ritmurile arenei
- 19,30.

1714 — 20. 
Sâla Palatu-
— 19,30.

Adresan-

• Femela îndărătnică : PATRIA - 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30.
«, Căldura : REPUBLICA - 9.30
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 ; 21.
• Blow-up : CAPITOL - 9,15 ; 12
15,15 ; 18 ; 20.45, CINEMATECA (îr
sala cinematografului Union) : 10
12,30.
• Bern șl comisarul San Antonio : 
FESTIVAL - 8.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 
18,30 ; 21 FAVORIT — 10 : 13 : 15,30 
18 ; 20.30.
• în împărăția leului de argint : LU
CEAFĂRUL — 9 î 11,15 ; 13,30 ; 16
18.30 ; 21, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15
13.30 : 16.15 : 18.45 : 21.

21,30 ; (sala din 
Căluțul cocoșat —
• Teatrul satiric muzical „C, Tăna- 

Savoy) : Cafeaua eu lapte 
19 30 ; (sala din Calea Vic- 
174) : Femei, temei, femei

• Galileo Galilei
18.30 ; 20,45.
• vlrldlana ; CENTRAL — 9.30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,15 ; 20.45.
• Mîna cu briliante : 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
16 ; -----
20,30,
• Graiul animalelor . 
năstirii Rila ; Cîntecele 
TIMPURI NOI - 9—21 
nuare.
• Mai periculoase decit 
FEROVIAR - 9 ; 11 ; 13,15 
20,30, MELODIA - 9 ; 11.15 
16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN -
13.30 ; 16 ; 18,15 : 20,30.
• Testamentul doctorului Mabuse 
EXCELSIOR - 9 : 11.11 
13,15 ; 20.30. TOMIS - 9.
15.45 ; 18,15 ; 20,30.
• Corabia nebunilor : <
9.15—12,15 în continuare 
AURORA - 9.30 ; 12.30
• La est de Eden : 
INTRE POPOARE - 1
» Omul momentului: BUZE3TI
15.30 ; 18.
• Cele trei nopți ale 
BUZEȘTI - 20.30.
• Angelica și sultanul
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,
8.30— 21 în continuare, 
16 : 18.

DOINA - 11 : 13,30
18,30 ; 20,45, GLORIA - 13.15

, FLAMURA - 18.15 ; 20,30.
Comorile mi

Renașterii 
în conM-

• Lupii albi : BUCEGI — » ; 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 ta Sarajevo : UNI
REA — 15,30 ; 18 : 20,15, VITAN —
15.30 ; 18 : 20,30
• Stelele din Eger : LIRA — 15.30 :
19.
• Omul care valora miliarde : DRU
MUL SĂRII - 15 : 17,30 ; 20. VII
TORUL — 15,30 ; 18.
• Tata : VIITORUL — 20,30.
• Paria : CIULEȘTI — 15,30 ; 18;
20,30, VOLGA - 9,30—18 în conti
nuare ; 18,15 : 20,30.
• Familia noastră trăsnită : COTRO- 
CENI - 18.
• Domnișoarele din Rochefort : CO- 
TROCENI - 15,30 ; 20,30.
• Tată de familie : PACEA — 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Război și pace (seriile I și II) : 
MOȘILOR - 15,30 ; 19.
• Război și pace (seriile III șl IV) : 
MIORIȚA - 9 ; 13.30 ; 16 : 19,30.
• Tigrul : MUNCA — 16 ; 18 : 20.
PROGRESUL — 15,30 ; 18.
• Dragostea unei blonde : PROGRE
SUL — 20,15.
• Un glonte pentru general : FLA
CĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Anul trecut la Marienbad : POPU
LAR — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• soarele vagabonzilor: FERENTARI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Contemporanul tău : RAHOVA —
20.

Stimulînd prin toate mijloacele 
procesul de înzestrare culturală, so
cietatea noastră deschide omului de 
vocație posibilități nelimitate de a- 
firmare. Fără îndoială, un prim mo
ment al acțiunii de atragere a ta
lentelor tinere în circuitul cultural și, 
am spune, unul din cele mai semni
ficative pentru esența profund popu
lară a literaturii noastre îl consti
tuie cizelarea, modelarea în cenacluri 
și cercuri a elementelor dotate.

Fără a fi un produs al ultimelor 
decenii — vîrsta lor de mai bine de 
un veac instituind în cultura româ
nească o strălucită tradiție — ce
naclurile literare s-au manifestat în 
anii noștri într-un climat deosebit de 
favorabil descoperirii și călăuzirii 
virtuțiilor creatoare native spre nobi
la artă a scrisului. Cenaclurile, ală
turi de alte forme de organizare se 
înscriu în efervescenta mișcare artis
tică de amatori ca unele dintre cele 
mai convingătoare și pertinente ar
gumente ale spiritului creator ce a- 
nlmă masele. Simpla existență a 
cenaclului nu produce. desigur, 
scriitori, dar ele rămîn ■forumul ar
tistic tradițional în care poetul, pro
zatorul sau dramaturgul prezintă în
cercările lor unui public restrîns. în
zestrat cu largi posibilități de recep
tare a ceea ce este valoros și în egală 
măsură competent să-l ajute prin- 
tr-un schimb viu de opinii în drumul 
către marea artă. Tocmai aici aflăm 
rațiunea de a fi- scopul durabil al ce
naclului : descoperirea și cultivarea 
talentelor autentice.

Datele statistice relevă, destul de 
relativ, existenta a 184 cenacluri 
și cercuri care ființează în sis
temul așezămintelor culturale ale 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă și al U.G.S.R. Există încă 
multe altele pe lingă asociațiile Uniu
nii Scriitorilor. în facultăți și școli, 
precum și în mediul rural. O cifră 
exactă e greu de stabilit, dar se poa
te spune că numărul lor a ajuns la 
valori apreciabile. Insă, chiar dacă 
am fi în posesia unor date statistice, 
certe, autenticit itee lor ar fi minimă, 
deoarece apar mereu altele, după cum 
unele se autodizolvă sau figurează 

doar cu numele în bilanțurile sezo
niere ale forurilor de resort.

Trebuie să spunem că majoritatea 
cercurilor st cenaclurilor și-au pier
dut esența, transformîndu-se in pro
priul lor fetiș. Se conferă adesea a- 
cestor forme de manifestare intelec
tuală un statut al exigențelor de jos 
nivel. E momentul, pentru a nu dis
credita ideea cenaclului literar, să nu 
se confunde orice lecție de clasă, în 
care se citește o poezie, orice grupare 
de veleitari mai mult sau mai puțin 
deschisă, ce-și îngăduie cu intermiten
țe să se abată pe tărîmul literelor, 
orice gest al unor diletanți ce-și re
cită producțiile înaintea unor parti
cipant! la o seară de dans, cu ac
tivitatea superioară, de creație și a- 
naliză specifică cenaclurilor auten
tice.

Cenaclul literar nu poate fi decit 
o grupare a oamenilor de vocație, 
chemați de aceeași pasiune, stăpiniți 
de necesitatea de a confrunta opera 
înainte de publicare, pentru a cu
noaște opiniile competente, caracte
rizate prin probitate artistică și mo
rală. Preocupările susținute de crea
ție se cer a se manifesta cu regulari
tate în ședințele cenaclului, necesar a 
fi conduse de un scriitor, critic sau 
istoric literar competent, o adevărată 
autoritate critică și morală, persona
litate cu largă informație, convingeri 
ideologice ferme, cu un orizont de 
gîndire marxist-leninist, dotat cu 
sensibilitate estetică, dăruit acestei 
nobile activități obștești. Procesul de 
creație este un proces intim, dn taină, 
dar o dată încheiat nevoia de con
fruntare e imperioasă, deoarece ni
meni nu scrie pentru el sau pentru 
cîțiva prieteni. Cenaclul literar cre
ează tradiția lecturii publice a ma
nuscriselor, efectuind o preselecție 
necesară. Numai prezenta unei au
torități critice oneste poate face ca 
un cenaclu. în care opiniile circulă 
neîngrădite, să ofere un ajutor real 
celui ce și-a supus manuscrisul ju
decății publice. Acolo unde nu există 
o asemenea personalitate, cel ce-și 
prezintă lucrările se poate trezi asal
tat de păreri contradictorii, arbitrare 
și subiective, care pot „promova" fără 
merit sau „respinge" în ciuda calită

ților reale, supralicitînd trăsături mi
nore sau ignorînd din neștiință sau 
rea voință virtuți autentice. într-o 
astfel de incertitudine a estimărilor 
valorice, cel ce își propune actul ar
tistic deliberării publice poate rămî- 
ne cu gustul amar al neîmplinirii, de- 
mobilizînd. După cum nici ascensiu
nea confecționată nu poate fi un im
puls pentru activitatea ulterioară. Așa 
cum arată tradiția mai îndepărtată 
sau mai recentă a cenaclurilor noas
tre, începătorii nu pot fi îndrumați 
tot de începători, ci de personali-

CENACLUL LITERAR- 
un univers cu prea multe aproximații

tați scriitoricești și critice cu o bo
gată experiență și autoritate.

Pentru a statua un cenaclu este ne
cesară existența unui „capital" artis
tic potențial sau afirmat în stare să 
producă. La ora actuală, foarte puține 
îndeplinesc cerințele impuse de con
diția spirituală a cenaclului. Altele, și 
aici înscriem cea mai mare parte, duc 
o viață fluctuantă, se remarcă prin 
slaba calitate a materialelor prezenta
te, prin nivelul scăzut al discuții
lor, nefiind în stare să-și afirme per
sonalitatea în peisajul literar actual. 
Cităm doar un exemplu mai la în- 
demînă. Cenaclul „Mihai Eminescu" 
al Casei de cultură a sectorului II.

La prima vedere, poate părea para
doxală afirmația că una dintre cau
zele lacunelor din viața cenaclurilor 
o constituie existența prea multor fo
ruri care le sprijină și le îndrumă. 
Totuși, aceasta » realitatea. Se știe că 
ființează cercuri și cenacluri în îri- 

treprinderi, pe lîngă casele de cultură 
ale sindicatelor (13 la număr) con
duse de uniunile sindicale județene 
și din întreprinderi ; în sistemul așe
zămintelor culturale, cenaclurile sînt 
îndrumate de comitetele județene de 
cultură și artă, în școli și facultăți 
sînt sub egida Ministerului în
vățămîntului, a Consiliului națio
nal al pionierilor și a Uniunii 
Asociațiilor Studențești, cele din sis
temul organizațiilor de tineret condu
se de U.T.C. și asociațiile scriitorilor, 
îndrumarea de specialitate este asi-

gurată, pentru așezămintele culturale 
și sindicale, de casele județene ale 
creației populare ; în celelalte se asi
gură cu mijloace proprii prin in
structori metodiști. Exceptînd insti
tutele de învățămint superior — unde 
prezența unor cadre didactice de rea) 
prestigiu constituie garanția artisti
că și morală - în toate celelalte sec
toare se apelează, cu unele excepții, 
la improvizații. Diletantismul, tra
tarea formală, birocratică a muncii 
de îndrumare, ilustrate de teancurile 
de procese verbale încheiate după 
fiecare ședință, sînt unele dintre cele 
mai evidente tare care sclerozează 
mișcarea cenaclistă.

înlăturarea deficiențelor care țin 
de organizare șj îndrumare ni se pare 
a fi primul pas pe calea unei insti- 
tuționalizări a cenaclului in viața li
terară. Patronarea cenaclurilor de 
către asociațiile scriitorilor ar fi o 
măsură capabilă să pună capăt dile

tantismului care prejudiciază activi
tatea unui asemenea organism. O în
cercare notabilă, în această direcție, a 

•fost făcută de Asociația scriitorilor 
brașoveni, sub a cărei îndrumare 
spirituală activează cenacluri din 
Brașov, Sibiu, Hunedoara, Sighișoa
ra, creînd prin această concentrare 
de forțe premisele afirmării poliva
lente a talentelor de toate vîrstele, 
cu rezultate care ar putea deveni 
capitale pentru viața literară din su
dul Transilvaniei. Pentru ca asocia
țiile să-și poată materializa aspira

țiile (care figurează In proiectul lor 
de funcționare) considerăm că este 
necesar să se delimiteze precis func
țiile și sarcinile cenaclurilor și ale 
cercurilor literare. Astfel, în cercu
rile literare. îndrumate de metodiștii 
caselor creației populare, de cadrele 
didactice din școli, să prevaleze ac
țiunea de culturalizare bazată pe lec
turi variate, audiții muzicale, spec
tacole Scurte de teatru, deci o acti
vitate sincretică, în stare să nască 
gustul pentru literatură și capacita
tea de discernere critică.

Cenaclul literar să reprezinte o for
mă superioară. în care procesul de 
creație și analiză să fie preponderent, 
realizîndu-se climatul intelectual 
propice discutării producțiilor artis
tice originale.

Constituite in Jurul unor valori 
:erte. Indiferent de virstă și pre
ferințe literare, conduse de un au
toritar spirit director, cenaclurile pot 

deveni zona spre care ar gravita toa
te forțele artistice, stimulînd dezvol
tarea literaturii, influențînd evoluția 
autorilor aflați la începutul activită
ții creatoare, instituind atmosfera în 
care confruntarea opiniilor făcută cu 
pasiune, onestitate și competență 
poate valorifica superior virtuțile 
creatoare Un cenaclu astfel format 
și condus își poate exercita autorita
tea critică diferențiat și subtil ; încu- 
rajînd acolo unde se simte vocația, 
călăuzind cu grijă și răspundere pro
cesul dificil de cristalizare artistică. 
Ar dispărea teama de critică inope
rantă. așa cum se semnalează la ce
naclurile din Huși sau la unele din 
Capitală s-ar înlătura animozitățile 
generate de vîrstă sau modalități lite
rare, cum se întîmplă în cenaclul A- 
sociaț.iei din Brașov, al Academiei din 
București, la „Ion Minulescu" din Sla
tina sau „Mihu Dragomir" din Brăila, 
deoarece într-un for cultural, bazat 
pe civilitate și competență, manifesta
rea spiritului destructiv de grup nu 
și-ar putea afla mediul prielnic. în 
acest fel. cenaclul ar deveni insti
tuția culturală de prestigiu îndreptă
țită să concentreze eforturile scriito
ricești, să organizezi un schimb de 
idei constructiv, pătruns de simț de 
răspundere, capabil să stimuleze prin 
climatul spiritual general și prin ob
servații directe formarea Și afirmarea 
tinerelor talente.

Ca orice activitate creatoare, ea 
urmărește un țel și aspiră să se re
verse în matca largă a culturii. Ori- 
cît de bine ar funcționa, oricîte ta
lente ar descoperi, indiferent de ni
velul superior al discuțiilor, cenaclul 
rămîne o formă fără substanță daca 
nu reușește să-și propulseze creato
rii în circulația perenă a vieții lite
rare, Finalizarea actului creator, prin 
publicare în presă, difuzarea la ra
dio, tipărirea în antologii sau plache
te individuale, are darul de a con
stitui stimulentul moral, adesea hotă- 
rîtor. Practica aceasta s-a înstă- 
pînit de mult, cu foloase reale 
pentru creșterea și afirmarea tine
relor talente. In ultimii ani au apă
rut numeroase culegeri de poezie, 
proză scurtă, teatru. Din păcate, ele 

nu reflectă întotdeauna activitatea 
unuia sau mai multor cenacluri. Des
tul de rar găsim menționată aici a- 
partenența tinerilor la cenaclu. în
săși ignorarea acestei calități dove
dește uneori insuficienta considerare 
a posibilităților oferite dezvoltării 
literaturii de existența unor ce
nacluri cu personalitate. Credem că 
de un real folos ar fi o exigentă co
mentare a culegerilor în publicațiile 
de specialitate; nu în fraze grăbite, 
ci cu argumente, cu observații per
tinente ; cu răspundere și dragoste 
pentru dezvoltarea unor talente au
tentice.

De altfel, în coloanele revistelor 
literare și culturale, ale presei coti
diene județene sint sporadice pre
ocupările de publicare a lucrărilor 
care vin din cenacluri. Și ziare
le județene, prin secțiile lor cultu
rale, și-ar putea spori aportul la 
consolidarea unor cenacluri. Publi- 
cînd, în paginile lor, materialele cele 
mai reprezentative (așa cum o fac u- 
nele dintre ele. la Arad, Tr. Severin, 
Galați etc.), ar stimula creația tine
relor talente din localitate.

Bineînțeles, pe măsura dovedirii 
talentului, se impune tipărirea unor 
plachete, unor culegeri literare. Dis
cutarea lor atentă în cenacluri ar pu- 
te'a ridica nivelul lor, i-ar ajuta pe 
tinerii scriitori să elimine inegalită
țile, ar constitui un prim examen 
critic.

Problemele organizării șî funcțio
nării cenaclurilor și cercurilor lite
rare deosebit de numeroase și ac
tuale reclamă din partea forurilor 
competente — Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă. Uniunea 
Scriitorilor, a celorlalte organisme, 
măsuri corespunzătoare, prompte 
pentru așezarea mișcării literare de 
amatori pe temelii trainice. Emite
rea de către C.S.C.A., în colaborare 
cu Uniunea Scriitorilor, a unui re
gulament de funcționare, diferenția
tă pentru cenacluri și cercuri, conso
lidarea organizatorică pot face din ele 
rezervorul atît de necesar pentru con
tinua îmbogățire a forțelor noastre 
literare

Emil VASILESCU 
Marin MINCU
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Adunările și conferințele de dare de seamă 
și alegeri in asociațiile studențești 

0 NOUĂ EXPRESIE A DEVOTAMENTULUI 
TINERETULUI STUDIOS FATĂ DE PARTID 

SI PATRIA SOCIALISTĂ
Telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 

fâcolae Ceaușescu, de reprezentanții 
celor 45 OOO de studenți din Capitală

în perioada care a trecut de la des
chiderea anului universitar, în toate 
asociațiile studențești, îhcepînd de la 
nivelul anilor de studii și pină la in
stitute ș> centre universitare, s-au 
desfășurat adunări și conferințe de 
dare de seamă și alegeri. Cu acest 
prilej, au fost dezbătute, In spiritul 
înaltelor exigențe impuse pregătirii 
noilor cadre de specialiști de actuala 
etapă a dezvoltării economiei, științei 
și culturii românești, activitatea aso
ciațiilor studențești, sarcinile stabilite 
pentru învățămîntul superior la Con
gresul al X-lea al Partidului Comu
nist Român, în cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la des
chiderea anului universitar.

Aplicîndu-se prevederile noului 
statut al U.A.S.R., au fost alese orga
nele de conducere ale asociațiilor stu
dențești, consiliile pe facultăți, insti
tute și centre universitare. La adu
nări și conferințe au participat cadre 
de conducere din aparatul de partid 
și de stat activiști ai Uniunii Tinere
tului Comunist, membri ai corpului 
didactic universitar.

La lucrările Conferinței Uniunii 
asociațiilor studențești din Centrul 
Universitar București, care a avut 
Ioc vineri la Casa de Cultură a stu
denților au participat tovarășii Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministrul pentru 
problemele tineretului. Miron Con- 
stantinescu, ministrul Invătămîntului. 
secretari ai Comitetului Municinal al 

.P.C.R. și ai Comitetului de partid al 
Centrului Universitar București, ac
tiviști ai Uniunii Tineretului Comu
nist, rectori și cadre didactice din in
stitutele de învătămînt superior ale 
Capitalei.

în încheierea lucrări’nr Conferin
ței a vorbit tovarășul Virgil Trofin.

în cadrul adunărilor și conferințe
lor de dare de seamă și alegeri, tine
retul studios și-a manifestat încă o 
dată, unanim și deplin, adeziunea sa 
profundă la politica internă și exter
nă a partidului : în telegrame entu
ziaste adresate Comitetului Central 
al P.C.R., personal secretarului gene
ral al partidului, studențimea patriei 
și-a exprimat, încă o dată, devota
mentul nemărginit față de partid și 
patria socialistă, față de tovarășul 
.Nicolae Ceaușescu, s-a angajat să nu 

■ precupețească nici-un efort pentru a 
dobîndi-o înaltă pregătire de specia-'
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S F O B T
MÎINE, ÎN iNTlLNIREA DE FOTBAL CU SELECȚIONATA GRECIEI:

Fiți egali cu voi înșivă!
Mîine, vom merge la stadionul „23 

August" pentru a vedea unul din
tre cele mai așteptate meciuri din 
cite au fost vreodată programate aci : 
„finala" grupei I a preliminariilor 
campionatului mondial de fotbal, 
meciul România—Grecia. O finală 
surprinzătoare pentru această grupă 
care, inițial, avea ca vedete echipe
le Portugaliei — „medalie de bronz" 
la trecutele campionate ale lumii — și 
Elveția — o adevărată „abonată" la 
turneele finale ale C.M. Firesc, deci, 
partida de mîine — considerată ca 
evenimentul fotbalistic al zilei — e 
privită _ cu interes nu numai de su
porterii celor două echipe care-și 
măsoară forțele, ci și de către toți 
cei ce vor să știe care este a 11-a 
participantă la turneul final din 
Mexic.

Bucureștenii vor avea ca oaspeți 
cu acest prilej nu numai pe fot
baliștii eleni și pe compatrioții lor 
veniți să-i susțină, ci și oameni de 
prestigiu din lumea soccerului de pe 
continentul nostru : oficiali, tehni
cieni, ziariști etc. La meciul cu Por
tugalia, din octombrie, l-am avut ca 
oaspete pe Joao Saldanha, antreno
rul naționalei Braziliei. Pentru întîl- 
nirea de miine și-a anunțat prezen
ța Helmuth Schon, conducătorul teh
nic al altei reprezentative (R. F. a 
Germaniei) fostă campioană mondia
lă, și ea competitoare la titlul cu 
care va fi învestită învlngătoarea lui 
„Mexico ’70".

Rezultate meritorii — dovezi In
contestabile ale valorii sale — au a- 
dus reprezentativa țării noastre în 
situația privilegiată de a fi prima 
favorită în cursa pe care cele pa
tru componente ale grupei au fă
cut-o pentru a fi admise la turneul 
din Mexic de anul viitor.

Meciul cu Grecia îl jucăm ACASA, 
șl avantajul terenului este de obicei 
primul argument în discuțiile care 
se duc cu privire la viitorul ciștigă- 
tor al acestei partide. Este de netă
găduit că terenul propriu, publicul 
propriu sînt atuuri de prim ordin, 
atuuri ce cîntăreso greu în balanța 
unei întilniri eu asemenea miză. Dar, 
așa cum am mai spus-o și altădată, 
ceea ce a chezășuît comportarea lău
dabilă a fotbaliștilor români, în se
zonul oficial pe care îl vor încheia 
mîine. a fost faptul că ei alcătuiesc, 
la ora actuală, o ECHIPA capabilă 
să acționeze cu energie și constantă 
pentru realizarea țelului propus. 
I-am văzut, anul acesta, pe fotbaliștii 
români reușind trecerea unor mo
mente de mare dificultate, în parti
de susținute, acasă sau în deplasa
re și ou adversari prestigioși — An
glia, Portugalia sau Elveția — pen
tru că au luptai cu acea invincibilă 

litate, științifică și politico-ideologică, 
la nivelul cerințelor și exigențelor im
puse de viață, de înfăptuirea hotărî- 
rilor Congresului al X-lea al Partidu
lui Comunist Român, de făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră

★
în telegrama adresată de repre

zentanții celor 45 000 studenți ai Ca
pitalei. întruniți în Conferința Uni
unii asociațiilor studențești din cen
trul universitar, se spune între altele:

„Ne facem un titlu de cinste din 
a transmite Comitetului Central al 
Partidului Comunist Romăn, dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, mesajul nostru de dra
goste și recunoștință, sentimentele 
de gratitudine pentru grija părin
tească cu care sintem înconjurați — 
temei al realizării aspirațiilor noas
tre, spre a căror împlinire converg 
strădaniile pe care le depunem în 
amfiteatrele Almei Mater.

Folosim acest prilej pentru a ex
prima din nou adeziunea noastră de
plină față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului, închi
nată fericirii poporului român, cau
zei socialismului și păcii în lume.

înscrise sub însemnele atmosferei 
de entuziasm general ce caracteri
zează eforturile întregii activități a 
poporului român, angajat în opera de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, lucrările conferin
ței noastre, evidențiind climatul în
noitor clădit pe temeiul îmbunătăți
rilor aduse procesului de învățămînt 
și activității asociațiilor, au subli
niat hotărîrea studenților de a-și în
deplini exemplar obligațiile profe
sionale, științifice și obștești, de a se 
integra deplin, după terminarea stu
diilor în sectoarele economiei, știin
ței și culturii, de a munci acolo unde 
se făuresc valorile materiale și spiri
tuale ale societății.

Răspunzind chemării partidului, a- 
dresată cu prilejul deschiderii anu
lui de învățămînt, de a statornici în 
viața universitară o atmosferă de 
înaltă exigență și responsabilitate, 
sîntem hotărîți să muncim cu pasi
une și înflăcărare pentru a deveni 
intelectuali comuniști, înarmați cu o 
înaltă pregătire de specialitate, ba
zată pe cunoașterea și însușirea a- 
profundată a concepției marxist-le- 
niniște despre lume și viață, a po
liticii creatoare a partidului și,statu
lui nostru." "

(Agerpreș)
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armă care este spiritul de echipă, 
dăruirea totală pentru cauza echi
pei. ,

Meciul cu Grecia nu va fi mai 
greu decît cel cu Portugalia, de luna 
trecută. Dar nici mai ușor. Și acum, 
ca și atunci, vor fi momente de cum
pănă. Și acum, ca și atunci, vor fi 
situații care cer un angajament to
tal pentru a depăși adversarul. Și 
acum, ca și atunci, ceea ce va fi ho- 
tărîtor pentru a detașa învingătorul 
se cheamă LUCIDITATE, CALM. 
DECIZIE. Acum, însă, echipa RO
MÂNIEI are de partea sa o incon
testabilă superioritate tehnică, faptul 
că în liniile sale evoluează mai mulți 
jucători de clasă internațională, ca
pabili să determine fizionomia jocului, 
soarta partidei. Caracterul decisiv al 
întilnirii de miine, de pe stadionul 
„23 August", trebuie să fie pentru e- 
chipa noastră un motiv în plus de 
a aborda jocul de Ia înălțimea 
rezultatelor obținute pină acum în 
preliminariile campionatului mon
dial. Ascendența morală asupra vii
torilor parteneri de dispută (se știe 
faptul că fotbaliștii greci nu i-au în
trecut niciodată pe cei români, în în
tâlnirile interțâri) trebuie exploatată 
la maximum, pregătind cu minuțiozi
tate și răbdare orice acțiune de atac 
sau apărare, temperînd prompt ten
dințele partenerilor de a conduce 
jocul.

Echipa antrenorului Lakis Petro- 
poulos se va prezenta pe gazonul de 
la stadionul „23 August" cu dorința 
firească de a-si valorifica șansa de 
calificare, șansă datorată unor rezul
tate ce vorbesc despre progresul sen
sibil pe care l-a înregistrat în ulti
mul timp. Dar. asa cum am mai ară
tat. valoarea intrinsecă a unei echi
pe nu se poate schimba peste noap
te, echipa Greciei nu poate fi alta de
cît cea pe care o cunoaștem. Știm că 
antrenorul Petr ip^ulos contează pe o 
linie de atacant! incisivă, dar tot atît 
de bine știm că apăfarea formației 
sale este mai slabă că această apă
rare poate fi depășită. :

Selecționata de fotbal a Greciei 
a sosit în Capitală

Selecționata de fotbal a Greciei, 
care va întîlni duminică echipa 
României în preliminariile campiona
tului mondial a sosit aseară în Ca
pitală. Pe aeroportul Băneasa, fot-

TELEGRAME
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voitec, a primit o tele
gramă de mulțumire din partea pre
ședintelui Marii Adunări Naționale 
Turce, Ferruh Bozbeyli, pentru fe
licitările transmise cu ocazia reale
gerii sale în această funcție.

★
Ministrul Afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului a- 
facerilor externe al Turciei, Ihsan 
Sabri Caglayangil, pentru felicitări
le transmise cu prilejul sărbătorii na
ționale a Republicii Turcia.

Cronica zilei
La invitația Ministerului Afaceri

lor Externe francez, primul adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
George Macovescu, a plecat într-o 
vizită la Paris. Vizita se înscrie în 
cadrul întîlnirilor de lucru între re
prezentanții conducerilor Ministere
lor Afacerilor Externe din cele două 
țări.

★
S-a înapoiat In Capitală, venind 

de la New Delhi, delegația Grupului 
interparlamentar român care a par
ticipat la lucrările celei de a 57-a 
Conferințe a Uniunii Interparlamen
tare.

Din delegație au făcut parte depu
tății prof. Tudor Drăganu, vicepre
ședinte al Grupului interparlamentar, 
dr. Iile Rădulescu și Ion Mărginea- 
nu, secretari ai grupului.

★Delegația Ministerului Științei ș! 
învățămîntului din Iran, care a În
treprins o călătorie de studii și do
cumentare în țara noastră, a părăsit 
vineri Capitala. Din delegație au fă
cut parte prof. univ. Afshan Hes- 
sam Vaziri și prof. univ. I-Iouri Mos- 
tofi Moghadam, de la Universitatea 
Națională din Teheran ,

★între 10 și 14 noiembrie, în cadrul 
„întîlnirii economice poloneze", or
ganizată la București de Camera po
loneză de comerț exterior. în cola
borare cu Camera de Comerț a Ro
mâniei, între specialiști și lucrători 
în sectorul comerțului exterior din 
cele două țări s-a desfășurat un 
dialog util. întîlnirile au con
stituit un nou prilej pentru identifi
carea posibilităților de lărgire și dez
voltare a colaborării economice și 
tehnico-științifice, de extindere a re
lațiilor comerciale între România și 
Polonia.

vremea
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„Scînteia tineretului" 
la a XXV-a aniversare
Ziarul „Scînteia tineretului", 

organ central al Uniunii Tinere
tului Comunist, își aniversează 
25 de ani de la apariția primu
lui număr.

De-a lungul unui sfert de veac 
— perioadă ce coincide cu însăși 
înălțarea țării, cu edificarea ei 
socialistă — „Scînteia tineretului", 
îndrăgită și prețuită de cititorii 
săi, continuînd tradițiile presei 
progresiste comuniste de tineret 
din România, s-a afirmat ca o 
prestigioasă tribună publicistică, 
în coloanele căreia și-au aflat o 
cuprinzătoare reflectare realită
țile noi, dinamice, încărcate de 
semnificație ale patriei, munca și 
lupta eroică a oamenilor muncii 
de la orașe și sate — în rîndul 
cărora tineretul și-a aflat un loc 
distinct — pentru înfăptuirea po
liticii științifice, marxist-leniniste 
a partidului, pentru victoria idei
lor socialiste.

Factor activ de mobilizare a ti
nerilor la marile acțiuni inițiate 
de partid pentru progresul țării, 
pentru prosperitatea poporului, 
„Scînteia tineretului", permanent 
îndrumată de partid, a contribuit 
la educarea tineretului în spiri
tul patriotismului socialist și al 
internaționalismului proletar, al 
devotamentului față de partid, 
față de cauza socialismului, a so
lidarității cu oamenii muncii de 
pretutindeni, în cultivarea trăsă
turilor înaintate ale omului so-, 
cietății noastre, în dezvoltarea 
conștiinței socialiste.

Militind pentru traducerea în 
faptă a cuvîntului partidului, 
preocupată să facă larg cunoscu
tă tinerilor politica partidului, le
gătura sa indisolubilă cu aspira
țiile fundamentale ale poporului, 
îmbogățindu-și an de an aria te
matică, modalitățile publicistice, 
„Scînteia tineretului" a reușit 
să-și configureze un profil tot 
mai apropiat de preocupările ci
titorilor săi. Toate aceste rea
lități, constituind un bilanț po
zitiv cu care ziarul se prezintă

Semnarea planului de aplicare a Convenției 
de colaborare culturală între România 

si Albania
La 14* 1 noiembrie a avut loc, la 

venției de colaborare culturală în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Albania.

Timpul probabil pentru zilele de 
16. 17 și 18 noiembrie. In țară : 
vreme ușor instabilă Cerul va fi 
temporar noros Vor cădea ploi lo
cale, mai ales sub formă de averse, 
însoțite de descărcări electrice, mai 
frecvente în nord-vest.ul țării. Vînt.ul 
va prezenta unele intensificări. Tem
peratura în scădere ușoară Minimele 
vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, 
iar . maximele între 9 și 19 grade, 
în București: vreme ușor instabilă. 
.Cerul ya fi temporar poros. Ploaie...
1 remțjorafă. Vînt. potrivit. Tempera
tura ușor variabilă

Desigur, considerațiile acestea nu 
înseamnă negarea dificultăților par
tidei, nu înseamnă diminuarea ca
pacității de rezistență a adversarilor, 
ci doar sublinierea șanselor supli
mentare pe care fotbaliștii români 
le au în partida de mîine. Aceste 
șanse trebui? _ fructificate deplin 
printr-o apreciere extrem de lucidă 
a situațiilor ce se vor ivi.

NOUA ECHIPA A ROMÂNIEI, 
cum ne place să. numim acest „un
sprezece" ce ne-a dat atîtea motive 
de satisfacție, a reușit să conecteze 
la tentativa sa de calificare nume
roși iubitori ai fotbalului din țara 
noastră : oameni care au susținut-o 
fără rezerve cu prilejul fiecărei par
tide. Mîine, pe stadionul „23 August", 
acești oameni entuziaști, cu sportivi
tatea care-l caracterizează, cu dem
nitatea și buna cuviința care este pro
prie poporului nostru, vor fi din nou 
prezenți, pentru a purta spre victo
ria dorită ECHIPA ROMÂNIEI. Ca 
și cu prilejul meciului România — 
Portugalia. în tribunele marelui sta
dion al Capitalei vom vedea, proba
bil, pancarte care să exprime atît în
crederea pe care publicul o are în 
posibilitățile de afirmare ale ECHI
PEI, cit și îndemnuri pentru o com
portare la înălțimea acestei încre
deri

Băieți I însuflețiți de încurajările 
zecilor de mii de susținători din tri
bune. gîndiți-vă la milioanele de oa
meni care vă vor urmări pe micul e- 
cran sau ascultând transmisiile radio
fonice, bizuindu-vă pe experiența și 
capacitatea voastră de a vă impune, 
atribute cîștigate în bătăliile pe care 
le-ați purtat pînă acum, dăruiți-vă 
cu totul cauzei echipei, gloriei culo
rilor pe care le purtați 1

Prin rezultatele pe care le-ați ob
ținut pînă acum v-ați obligat în fața 
noastră, a tuturor, să fiți egali cu 
voi înșivă.

Valentin PAUNESCU

baliștil greci au fost întimpinați de 
reprezentanți ai federației române, 
ziariști și amatori de fotbal din Ca
pitală.

(Agerpreș)

Din partea română documentul a 
fost semnat de Vasile Gliga, adjunct 
a! ministrului afacerilor externe, iar
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ai noului libret de economii

pentru turism
Importantele avantaje ofe

rite de Casa de Economii și 
Consemnațiuni depunătorilor 
pe libretele de economii pen
tru turism-dobînzi (cîștiguri în 
excursii în străinătate organi
zate prin O.N.T., precum și cîș
tiguri în bani, din care o parte 
în valută pentru cîștigătorii ce 
efectuează excursii individua
le în străinătate) au determi
nat ca acest instrument de e- 
conomisire, recent introdus, să 
se bucure de o largă aprecie
re în rîndurile populației. Uni
tățile C.E.C. din țară — prin
tre care se află și cele din 
Capitală și din județele Bra
șov, Argeș, Constanța, Neamț, 
Prahova, Iași, Maramureș — 
au emis peste 2 300 de aseme
nea librete numai în 10 zile de 
la data emiterii lor, respectiv 
în perioada 1—10 noiembrie 
a.c.

Atît cîștlgurile în excursii în 
străinătate, cît și cîștigurile în 
bani pentru efectuarea ex-

(Urmare din pag. I)
de această dată, că factorul esențial 
pentru asigurarea securității europe
ne îl reprezintă promovarea intre 
toate statele continentului, indiferent 
de orînduirea lor socială, a unor re
lații normale, sănătoase, care să por
nească de la recunoașterea drepturi
lor fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta si care să se bazeze pe 
respectarea suveranității și indepen
denței, pe principiul neamestecului 
în treburile interne ale altor state, 
al egalității între toate națiunile din 
Europa, al avantajului reciproc. 
In deplină concordanță ou această 
concepție, • țara noastră a considerat 
și consideră că abolirea forței din rela
țiile intereuropene este o cerință 
fundamentală a vieții politice euro
pene. Totodată ea a apreciat întot
deauna că extinderea și intensifica
rea pe toate planurile a legăturilor 
de cooperare în domeniu] .economic, 
tehnico-științific și în alte domenij 
constituie modalitatea primordială 
pe calea realizării securității euro
pene. De aceea, angajamentele so
lemne pe caro și le-ar lua statele 
participante în cadrul conferinței e- 
uropene în cele două probleme ar a- 
vea urmări din cele mai pozitive a- 
supra situației politice din Europa, 
deschizînd perspective favorabile îm
bunătățirii relațiilor politice între 
statele continentului, progresului pe 

la aniversarea sa, s-au făcut cu 
deosebire remarcate după Congre
sul al IX-lea al partidului, al că
rui spirit profund înnoitor s-a 
materializat rodnic și în coloanele 
presei noastre.

Ziarul de tineret își aniversea
ză jubileul în condițiile în care 
întreg poporul se află angajat în
tr-o vastă operă constructivă pen
tru înfăptuirea mărețului program 
elaborat de Congresul al X-lea al 
partidului, program care implică 
sarcini sporite pentru presa noas
tră, eforturi susținute pentru per
fecționarea continuă a activității 
sale.

„O îndatorire esențială a zia
riștilor — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la adunarea festivă con
sacrată împlinirii unui sfert de 
veac de la apariția primului nu
măr legal al „Scînteii" — este 
de a spori continuu bogăția de 
idei a articolelor, ca rezultat al 
studierii atente și responsabile a 
realităților, al folosirii inteligen
ței și experienței maselor, al con
fruntării faptelor și părerilor ex
primate de oamenii muncii, al re
flectării multilaterale asupra*da- 
telor pe care le oferă viața". 
Aceste sarcini sînt întru totul va
labile și pentru redacția „Scînteii 
tineretului".

Felicitînd călduros colectivul 
redacțional și tehnic, colabo
ratorii și corespondenții voluntari 
ai „Scînteii tineretului", redacția 
„Scînteii" îi urează, totodată, noi 
succese în muncă, pentru a asigu
ra fiecărui număr un conținut 
cit mai bogat de idei, un puter
nic ecou în masa tineretului, do- 
vedindu-se astfel la înălțimea 
sarcinilor puse în fața presei de 
partid, pentru a-și aduce o 
contribuție și mai mare la valo
rificarea energiei și talentului ti
nerei generații în opera de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, de înflorire a 
patriei, România socialistă.

i.a a Jv ' i. . • L'- :.J

din partea albaneză de Iosif Pogace, 
ambasadorul R. P. Albania la Bucu- 
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Planul prevede schimburi de spe
cialiști în domeniul științei, învăță
mîntului și agriculturii, precum și de 
formații artistice.

(Agerpreș)

cursiiloi individuale în străi
nătate sînt acordate de Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
depunătorilor prin trageri la 
sorți trimestriale. La tragerile 
la sorți participă libretele care 
au în tot cursul trimestrului 
pentru care se efectuează tra
gerea respectivă un sold de 
minimum 3 000 de lei, provenit 
din depuneri anterioare tri
mestrului pentru care se efec
tuează tragerea la sorți.

Tragerile la sorți au loc în 
perioada imediat următoare 
expirării trimestrului respectiv.

După cum s-a mai făcut cu
noscut, la prima tragere la 
sorți a libretului de economii 
pentru turism (pentru trimes
trul IV/T969) participă libretele 
care vor fi emise pînă la data 
de 22 noiembrie ct.c. inclusiv 
și vor avea la această dată 
un sold de minimum 3 000 de 
lei, care trebuie păstrat pe li
bret pînă la 31 decembrie 
1969 inclusiv.
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calea înfăptuirii securității continen
tului european.

Țara noastră consideră că în crea
rea securității europene — obiectiv 
care privește deopotrivă toate po

România promovează o politică 
activă pentru 

securitatea europeană
poarele continentului — poartă răs
punderea toate statele continentului, 
indiferent de orînduire socială și de 
mărime, și tocmai de aceea toate tre
buie să participe, pe baze egale, la 
pregătirea și desfășurarea conferinței. 
Fiecare stat european este chemat 
să-și aducă, în întreaga sa activitate 
politică curentă. în întâlnirile și 
schimburile de vederi cu alte state, 
contribuția proprie de gîndire, ini-

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita 

în Republica Socialistă România 
a primului ministru 

al Republicii Congo (Brazzaville)
La Invitația guvernului Republi

cii Socialiste România, primul mi
nistru al Republicii Congo, coman
dantul Alfred Raoul, și ministrul 
afacerilor externe, Charles As- 
semekang, au făcut o vizită ofi
cială în România între 10 și 13 no
iembrie 1969.

în timpul șederii In România, 
înalții oaspeți au fost primiți de 
către președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, cu care pri
lej a avut loc o convorbire cordia
lă. Ei au vizitat unități industriale, 
agricole și instituții social-cultura- 
le din municipiile București și 
Brașov, luînd cunoștință cu viu in
teres de activitatea constructivă și 
realizările obținute de poporul ro
mân. Oaspeții congolezi au fost în
tâmpinați cu căldură și simpatie, 
expresie a sentimentelor de priete
nie și stimă ale poporului român 
față de poporul congolez.

în cursul vizitei, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Gheor- 
ghe Maurer, a avut convorbiri cu 
primul ministru al Republicii Con
go, comandantul Alfred Raoul, 
la care au participat:

— din partea română :
Corneliu Mănescu, ministrul a- 

facerilor externe, Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, Bu
jor Almășan, ministrul minelor, 
Radu Constantinescu, vicepreședin
te al Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare economică 
și tehnică, Gheorghe Lazăr, adjunct 
al ministrului industriei lemnului, 
Alexandru Tujon, ambasadorul Ro
mâniei la Brazzaville, și Emilian 
Manciur, director în Ministerul A- 
facerilor Externe.

— din partea congoleză :
Charles Assemekang, ministrul 

afacerilor externe, Ambroise Nou- 
mazalaye, coordonator al Comisa
riatului general al planului N’Diaye, 
director al Cabinetului primului 
ministru, C. Dadet, consilier poli
tic și diplomatic pe lingă Cabine
tul primului ministru, M. Moum- 
gounou — comisar al planului, P. 
Nzaza-Backa, înalt funcționar în 
Ministerul Industriei Minelor, M. 
Bangui șeful diviziei zootehnice și 
a echipamentului în Ministerul A- 
igriculturii, Sebastien Bikouta, șe
ful diviziei tratatelor și convenții
lor în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

A avut loc, de asemenea, o în
trevedere între ministrul afaceri
lor externe al Republicii Congo, 
Charles Assemekang, și ministrul 
afacerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu.

Cu prilejul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate și înțelegere reciprocă, 
cei doi prim-miniștri s-au infor
mat asupra activității și preo
cupărilor celor două state și 
popoare, au analizat probleme
le colaborării bilaterale și au 
făcut un schimb de păreri cu 
privire la unele probleme ale 
situației internaționale.

în urma discuțiilor purtate, au 
fost semnate ; un acord de coopera
re economică și tehnică, un acord 
de colaborare cultural-științifică și 
un acord comercial pe termen lung.

Cele două părți au apreciat că 
acordurile încneiate constituie o 
bază pentru extinderea și diversi
ficarea relațiilor bilaterale între 
Republica Socialistă România și 
Republica Congo, în interesul am
belor popoare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

în vederea creării unor condiții 
cît mai favorabile aplicării docu
mentelor semnate, cei doi prim-mi- 
niștri au stabilit de comun acord 
să se întreprindă măsurile necesare 
pentru a se proceda în cel mai 
scurt timp la schimb de ambasadori 
cu reședința în capitalele celor 
două țări.

în cadrul schimbului de vederi 
cu privire la problemele interna
ționale, părțile s-au pronunțat pen
tru intensificarea eforturilor pri
vind menținerea și consolidarea 
păcii în lume, pentru rezolvarea pe 
cale pașnică a problemelor liti

țiativă și acțiune la înfăptuirea a- 
cestei mari opere de interes comun.

In desfășurarea dialogului interna
țional în aceste probleme este esen
țial să se pornească de la luarea in 

considerație a realităților vieții con
tinentului european, să se manifeste 
receptivitate față de orice propunere, 
sugestie, inițiativă menite să nete
zească drumul spre obiectivul propus 
Reafirmînd această poziție, susținută 
cu consecvență de conducerea statu
lui și partidului nostru, în hotărîre 
se subliniază că : „Guvernul Rcpubli 
cii Socialiste România se pronunță 
consecvent pentru dezbaterea largă, 

gioase. Cele două părți consideră 
că, în prezent, tuturor țărilor lumii, 
indiferent de mărimea lor, le re
vine răspunderea sporită de a-și 
aduce contribuția la rezolvarea pro
blemelor majore ale contempora
neității. Ele au declarat că, pentru 
consolidarea păcii și securității in
ternaționale. este necesar să se 
asigure dreptul sacru al fiecărui 
popor de a decide el însuși propria 
soartă și să se așeze la baza rela
țiilor dintre state principiile res
pectării suveranității și indepen
denței naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Arătând neliniștea lor în legătură 
cu existența unor focare de criză 
și tensiune în lume, care pericli
tează pacea și securitatea popoa
relor, cele două părți și-au expri
mat solidaritatea țleplină cu lupta 
eroică a poporului vietnamez îm
potriva agresiunii Statelor Unite 
ale Americii, pentru libertate și 
independență națională și s-au pro
nunțat pentru încetarea războiului 
și retragerea trupelor americane 
din Vietnam, astfel ca poporul 
vietnamez să-și poată rezolva sin
gur treburile interne, inclusiv pro
blema unificării țării, fără nici un 
amestec din afară.

De asemenea, cei doi șefi de gu
verne și-au exprimat îngrijorarea 
față de situația de tensiune din 
Orientul Apropiat și s-au pronunțat 
pentru soluționarea conflictului în 
spiritul rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

Cei doi prim-miniștri au salutat 
prefacerile adînci care au loc pe 
continentul Africii, afirmîndu-și 
solidaritatea deplină cu lupta pen
tru libertate și independență a po
poarelor împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru afirmarea personalității 
lor naționale, dezvoltarea liberă a 
vieții lor politice, economice și so
ciale.

Șefii de guverne ai celor două 
țări au condamnat cu hotărîre po
litica de discriminare rasială pro
movată de regimurile din Repu
blica Sud-Africană și Rhodesia de 
sud, ca și politica de asuprire colo- 
nțală din Angola și Mozambic.

Cele două părți au relevat im
portanță punerii în valoare a re
surselor materiale și umane na
ționale pentru progresul economic 
și social al fiecărui stat. Ele au 
subliniat că un rol de seamă în 
lichidarea stării de subdezvoltare 
îl poate avea și extinderea coope
rării internaționale, precum și 
sporirea sprijinului pe care Orga
nizația Națiunilor Unite este che
mată să-1 acorde.

Ambele părți s-au pronunțat 
pentru lichidarea obstacolelor care 
stau în calea unei dezvoltări nor
male a vieții internaționale, înce
tarea cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării generale — de
ziderat major al omenirii.

Cei doi prim-miniștri au subli
niat că, în vederea sporirii efici
enței activității Organizației Na
țiunilor Unite, în direcția extin
derii colaborării internaționale, 
asigurării păcii și securității în 
lume, este absolut necesar să se 
restabilească drepturile legitime 
la O.N.U. ale R. P. Chineze, să fie 
primite în această organizație șl 
alte state, să se înfăptuiască prin
cipiul universalității O.N.U.

Cele două părți și-au exprimat 
convingerea că vizita în România 
a primului' ministru al Republicii 
Congo, comandantul Alfred Raoul, 
și convorbirile avute cu' acest pri
lej vor contribui și mai mult la 
întărirea prieteniei și colaborării 
între cele două țări și popoare.

Primul ministru al Republicii 
Congo, comandantul Alfred Raoul, 
a' adresat președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialis
te România. Ion Gheorghe 
Maurer, invitația de a face o vi
zită în Republica Congo. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere. Data 
vizitei va fi stabilită ulterior, pe 
cale diplomatică.

bilaterală și multilaterală a căilor si 
mijloacelor de natură să ducă la sta
tornicirea păcii și securității în Eu
ropa și este gata să examineze cu 
toată atenția, intr-un spirit de coope
rare. orice propuneri constructive în
dreptate spre realizarea acestui o- 
biectiv" în aceeași ordine de idei, 
ținînd seama de numeroase păreri 
exprimate, guvernul român consi
deră că, pe lîngă participarea 
pe baze egale a tuturor state
lor europene, la conferință ar 
putea lua parte și alte state care sînt 
interesate să-și aducă contribuția la 
realizarea securității euroDene,

In opinia publică din România se 
consideră că astăzi se impun mai 
mult ca oricînd eforturi din par
tea tuturor statelor, cercurilor poli
tice, tuturor forțelor iubitoare de 
pace pentru crearea unui climat de 
încredere. înțelegere și colaborare, 
de care depinde în mod esențial ți
nerea conferinței europene, întări
rea securității pe continentul nostru. 
Tocmai în această direcție acționează 
cu perseverență Republica Socialis
tă România, care, dezvoltând în con
tinuare activitatea de pînă acum, va 
intensifica larg contactele și schim
burile de păreri, colaborarea cu fac
tori de răspundere din alte state, 
va face tot ce depinde de ea pentru 
ca, împreună cu toate statele și_ for
țele iubitoare de pace, să contribuie 
la dezvoltarea destinderii, la pro
gresul cauzei securității și păcii în 
Europa și în lume.
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a acceptat 
să-șî retragă trupele 
staționate în această 
țară

© Instituirea controlu
lui statului asupra 
băncilor străine

TRIPOLI 14 (Agerpres) — într-o 
Informație transmisă din Tripoli, a- 
genția M.E.N, anunță că Marea Bri- 
tanie a acceptat să retragă toate tru
pele sale staționate în Libia și să 
anuleze înainte de anul 1973 acordul 
în baza căruia aceste trupe erau sta
ționate pe teritoriul libian.

Agenția citată precizează că preșe
dintele Consiliului Comandamentului 
Revoluției, colonelul Moamer El Ge- 
■dafi, a primit pe ambasadorul brita
nic la Tripoli, Donald Maitland, la 
cererea acestuia, vineri după-amiază. 
în cursul întrevederii, ambasadorul 
a înmînat șefului statului libian o notă 
oficială din partea guvernului său 
în care se accepta începerea unor ne
gocieri oficiale în vederea evacuării 
complete a trupelor britanice de pe 
teritoriul libian, precum și ideea anu
lării acordului militar înainte de ter
men. în documentul remis se sublinia 
de asemenea dorința guvernului bri
tanic de a menține relații bune în
tre cele două țări în interesul lor co
mun. Pe de altă parte, agenția M.E.N. 
anunță că Marea Britanie a acceptat 
ca în interiorul bazei sale de la El 
Adem să fie stabilite puncte de con
trol libiene.

.Foreign Offlce"-ul studiază în pre
zent un raport preliminar primit din 
partea ambasadorului Marii Britanii 
de la Tripoli referitor la întrevederea 
pe care acesta a avut-o cu președin
tele Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Libia, Moamer El Ge- 
dafi, consacrată începerii unor nego
cieri asupra evacuării trupelor bri
tanice din Libia", a anunțat un purtă
tor de cuvînt oficial citat de agenția 
France Presse.

★
Consiliul Comandamentului Revolu

ției din Libia a emis un decret in 
baza căruia guvernul preia contro
lul asupra a 51 la sută din pache
tul de acțiuni al băncilor străine care 
operează în această țară, anunță a- 
genția M.E.N. Un alt decret emis de 
instanța supremă a Libiei prevede 
schimbarea denumirii băncilor străi
ne care operează în țară.

și plățile
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Anglia. In timpul unui meci de rugby între reprezentativa Universității din 
Oxford și cea a Republicii Sud-Africane, care s-a desfășurat pe stadionul 
din localitatea Leicester, a avut Ioc o manifestație împotriva apartheidului. 
Cei peste 500 de polițiști masați în jurul stadionului au intervenit, operînd 
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ZECI DE Mi! DE AMERICANI DEMONSTREAZĂ PENTRU
ÎNCETAREA RĂZBOIULUI DIN VIETNAM

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Cea de-a doua zi a „Moratoriulul 
pentru Vietnam" a fost marcată de 
numeroase întruniri și demonstrații 
în întreaga țară.

La Washington, participanții la 
„Marșul împotriva morții", inaugurat . 
joi seara printr-o ceremonie religioa
să la cimitirul Arlington in memoria 
militarilor americani uciși în răz
boiul din Vietnam, au organizat o de
monstrație în fața Casei Albe, cerind 
să se pună capăt războiului și să fie 
retrase trupele americane din Viet
namul de sud. Tn fruntea coloanei de 
peste 50 000 de oameni se afla o 
tînără femeie purtînd o pancartă cu 
numele soțului ei, locotenentul Do
nald Glenn Droz, mort în Vietnam. 
Participanții la marș scandau cuvin
tele de ordine ale acestei mari ma
nifestații • „Pace în Vietnam", „Re- 
trageți imediat trupele", „Noi sîntem 
adevărata majoritate". Pe întregul 
traseu de aproximativ 7 kilometri, 
care a cuprins străzile principale ale 
capitalei, manifestanții au fost „es
cortați" de mii de polițiști.

O declarație a secretarului de stat al S.U.A
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

Secretarul de stat al S.U.A., William 
Rogers, luînd cuvîntul la o întru
nire a foștilor diplomați americani, 
s-a referit 
preliminare 
Helsinki cu 
mamentelor 
declarația făcută la 6 noiembrie de 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., Nikolai Podgor-

la apropiatele tratative 
sovieto-americane de la 
privire la limitarea ar- 
strategice. El a salutat

nîi, care a arătat că încheierea cu 
succes a acestor tratative ar con
tribui, fără îndoială, la îmbunătăți
rea relațiilor sovieto-americane, la 
menținerea și consolidarea păcii.

Rogers, calificind drept costisitoa
re și neproductivă cursa înarmărilor 
strategice, a menționat că limitarea 
acestora ar permite eliberarea unor 
mijloace pentru finanțarea progra
melor interne stringente.

Evoluția crizei din cadrul’ a

Congresului National Indian
DELHI 14 (Agerpres). — .Hotărîrea 

fracțiunii parlamentare a partidului 
Congresul Național Indian de a spri
jini pe primul-ministru Indira 
Gandhi cu o majoritate substanțială 
de voturi constituie tema principală a 
comentariilor ziarelor apărute vineri 
Ia Delhi. Calificînd reuniunea depu- 
taților Congresului Național Indian în 
cele două camere ale parlamentului 
drept „o întîlnire istorică", majorita
tea ziarelor subliniază că Indira 
Gandhi continuă să rămînă lider al 
partidului și se bucură de sprijinul și 
încrederea acestuia.

Pe de altă parte, la Delhi s-a anun
țat că Indira Gandhi a avut o serie 
de întrevederi cu miniștrii principali 
ai statelor (primii-miniștri ai guver
nelor locale) și cu liderii organiza
țiilor locale ale Congresului Național 
Indian. în cadrul acestor întîlniri a 
fost examinată situația creată în sinul 
conducerii formațiunii politice de gu- 
vernămînt. De asemenea, primul-mi
nistru a făcut o vizită președintelui 
Indiei, Venkata Giri, pentru a-1 in
forma asupra ultimelor evenimente.

în ceea ce privește adversarii In- 
direi Gandhi din cadrul conducerii 
partidului, informează ziarul „Națio
nal Herald", aceștia continuă să se 
pregătească pentru deschiderea la 17 
noiembrie a sesiunii parlamentului, 
cînd vor încerca să lanseze o nouă 
ofensivă împotriva primului-ministru. 
In legătură cu aceasta, atenția presei 
a fost atrasă de hotărîrea grupului 
de deputați ai Congresului Național 
Indian care sprijină poziția preșe
dintelui partidului, Nijalingappa, dea 
organiza Ia 16 noiembrie o reuniune 
separată în vederea „alegerii noului 
lider al partidului".

Z:arul „Patriot" relevă că în aceste 
condiții „primul-ministru poate pune 
problema încrederii, în cadrul sesiunii 
parlamentului". La rîndul său, agen
ția Press Trust of India relevă că, în-

trucît Indira Gandhi are deja asigu
rată majoritatea în fracțiunea par
lamentară a Congresului, îi va fi ușor 
să obțină votul de încredere în par
lament”.

In încercarea de a contracara miș
carea antirăzboinică, susținătorii po
liticii administrației au organizat 
contramanifestații. Nu s-au produs 
incidente.

„Moratoriul pentru Vietnam" se va 
încheia sîmbâtă printr-un miting la 
care se așteaptă să participe peste 
250 000 de persoane. Autoritățile au 
luat drastice măsuri pentru a preveni 
eventualele incidente.

La Chicago, peste 6 000 de persoane 
au participat la o întrunire de pro
test împotriva politicii administrației 
în Vietnam.

In Saint Louis a avut loc, de ase
menea, o mare manifestație antirăz
boinică la care a luat cuvîntul Co- 
retta King, văduva fostului lider de 
culoare Martin Luther King.

O demonstrație similară a avut loc 
și la New York, unde cunoscutul pa
cifist american dr. Benjamin Spock a 
criticat administrația pentru conti
nuarea războiului din Vietnam.

Acțiunile partizanilor păcii din 
S.U.A. au găsit un puternic ecou și 
în alte țări. Vineri a început în Ca
nada o campanie de protest pe plan 
național împotriva 
siunii americane in

★
Intr-o cuvîntare

Moines (Iowa)
S.U.A., Spiro Agnew, și-a exprimat 
nemulțumirea pentru ■ faptul că so
cietățile americane de radio și tele
viziune nu sprijină politica vietname
ză a administrației. El i-a acuzat pe 
ziariști de a fi procedat Ia „analize 
instantanee și critici pline de recri
minări..." ale cuvîntării rostite de pre
ședintele Nixnn la 3 noiembrie, afir- 
mînd că telespectatorii americani 
,,au fost prada unei mici bande de 
comentatori". Agnew a învinuit, de 
asemenea, televiziunea americană că 
„deformează faptele" cînd se referă 
la demonstrațiile pentru pace în Viet
nam.

Declarațiile sale au atras vii critici 
din partea societăților de radio și te
leviziune. Frank Stanton, președintele 
rețelei de televiziune „C.B.S.", a ca
lificat declarațiile vicepreședintelui 
drept „o tentativă fără precedent de 
intimidare a rețelelor de televiziune".

Interogat în legătură cu acest con
flict. purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, Ronald Ziegler, a declarat că 
președintele Nixon nu a luat cunoș
tință, dinainte, de textul discursului 
lui Spiro Agnew și nu este în măsură 
să furnizeze nici o reacție oficială.

PRAGA 14. — Corespondentul 
gerpres E. lonescu transmite : 
urma tratativelor ce au avut loc 
tr-o atmosferă prietenească și de 
plină înțelegere, vineri a fost sem
nat la Praga protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plățile în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Cehoslovacă pe 
anul 1970.

In baza prevederilor noului pro
tocol, volumul schimburilor de 
mărfuri intre cele două țări va creș
te in anul 1970 cu 17 la sută, in 
comparație cu prevederile protocolu
lui pe anul in curs.

Conform documentului, România 
va livra, printre altele, vagoane de 
marfă, mașini-unelte, autocamioane, 
autobuze, autoturisme de teren, re
morci basculante, tractoare, cîntare, 
rulmenți, mașini agricole, produse 
petroliere și chimice, materiale de 
construcții, 
lemnului și 
de consum.

La rindul 
vra, printre 
ce, mașini-unelte, 
strucții, instalații pentru telecomu
nicații, rulmenți, scule, aparate de 
măsură și control, autocamioane gre
le, autoturisme, autobuze, armături, 
cărbuni cocsificabili și cocs meta
lurgic, laminate și țevi din oțel, di
verse produse chimice, materiale re
fractare, malț, diferite bunuri de 
consum.

Protocolul a fost semnat din partea 
română de Nicolae Nicolae, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, iar 
din partea cehoslovacă de Vaclav 
Cerveny, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

La semnare a fost prezent 
Hamouz, 
lui R. S. 
merțulul

TOKIO 14. — Corespondentul A- 
gerpres F. Țuiu transmite : Tova
rășul Vasile Vilcu. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președinte al Consiliului Uniunii Na
ționale a C< operativelor Agricole de 
Producție, și-?. încheiat vineri vizita 
în Japonia, făcută la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Japonia.

La plecarea spre patrie, pe aero
portul 
tele a 
nama, 
diului 
kami, 
de revizie a C.C. al P.C.J., 
Ugai, șeful Departamentului interna
țional al C.C., de activiști ai Comi
tetului Central

Au fost prezenți, de asemenea, Du
mitru Dediu, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al României In Japonia, 
precum și membri ai ambasadei.

internațional Haneda, oaspe- 
fost condus de Kazuyoshi Su- 
membru supleant al Prezi- 

C.C. al P.C.J., Yukari Mura- 
președințele Comisiei centrale 

Choju

continuării agre- 
Vietnam.

rostită joi la Des 
vicepreședintele

produse ale industriei 
agroalimentare, bunuri

ei, Cehoslovacia va 11- 
altele, utilaje energeti- 

mașini de con-

Fr. 
vicepreședinte al guvernu- 
Cehoslovace, 
exterior.

★ conducătorul

ministrul co-

delegației gu- 
care a par- 
vederea sem- 

anul 1970. 
Nicolae Nicolae. adjunct al ministru
lui comerțului exterior, a fost pri
mit de Fr. Hamouz, vicepreședinte 
al guvernului R.S. Cehoslovace, 
nistrul comerțului exterior.

Vineri, 
vernamentale române 
ticipat la tratativele în 
nării protocolului pe

«nazist din R. f. G.
Partidului Național De-Con greșul 

mocrat de extremă dreaptă din Re
publica Federală a Germaniei nu se 
va mai ține astăzi In orașul Saar- 
brucken, așa cum fusese proiectat 
inițial. Autoritățile locale, sub pre
siunea opiniei publice, au fost nevoi
te în ultimul moment să interzică ți
nerea congresului anual în această 
localitate. Este al doilea eșec pe care 
îl înregistrează P.N.D., după înfrîn- 
gerea suferită în alegerile generale 
de ia 28 septembrie.

Vizita în Austria

VIENA 14. — Corespondentul A- 
gerpres P. Stăncescu transmite : 
Delegația militară română, condusă 
de ministrul forțelor armate, gene
ral-colonel Ion Ioniță, care se află 
în Austria la invitația ministrului fe
deral al apărării, Georg Prader, a 
vizitat vineri hidrocentrala Ybbs- 
Persenbeug de pe Dunăre. In a- 
ceeași zi, oaspeții români au asis
tat, in orașul Amstetten, la defila
rea unităților militare austriece par
ticipante la manevrele de toamnă.

Seara, ministrul apărării, Georg 
Prader, a oferit în Palatul Pallavi- 
cini o recepție în cinstea delegației 
militare române. Recepția s-a desfă
șurat intr-o atmosferă cordială.

CAPE KENNEDY 14 (Agerpres). — 
Nava spațială americană „Apollo-12“, 
avind la bord pe astronauții Charles 
Conrad, Richard Gordon și Alan 
Bean, a fost lansată vineri la ora 
16,22 G.M T. de la centrul spațial 
Cape Kennedy spre Lună. Lansarea a 
fost urmărită de președintele S.U.A., 
Richard Nixon, și de peste 500 000 de 
americani, intre care o intreagâ ar
mată de ziariști, fotoreporteri, opera
tori de televiziune. înaintea lansării, 
un vînt puternic, avind o viteză de 
peste 40 km la oră. insoțit de ploaie, 
s-a abătut asupra centrului spațial, 
provocind o adincă îngrijorare in rîn
dul tehnicienilor și oficialităților 
N.A.S.A. A existat teama ca lansarea 
să fie aminată pentru a nu se com
promite succesul operației. Totuși, 
cu zece minute înainte de aprinderea 
enormei rachete ,,Saturn-5“ s-a hotă- 
rit continuarea numărătorii inverse și 
deci menținerea programului stabilit. 
La ora 16,22 G.M.T., în cele mai 
proaste condiții atmosferice în care 
a fost efectuată vreodată o lansare 
americană, motoarele rachetei „Sa
turn" au fost aprinse și întregul com
plex „Apollo-12", avînd înălțimea u- 
nui bloc de peste 36 etaje, s-a des
prins de pe rampa a 39-a de lansare 
în mijlocul unor enorme jeturi de 
flăcări

In citeva secunde este depășită 
prima etapă crucială a zborului, care 
a decurs normal.

Imediat după lansare, vocile celor 
trei astronauți s-au făcut auzite in 
căștile tehnicienilor de la centrul de 
comandă, comunicînd diferitele mo
mente ale funcționării complexului 
„Apollo-12".

La 11 minute, nava s-a plasat pe 
o orbită circumterestră de 190 kilo
metri.

Două minute după decolarea na
vei spațiale „Apolîo—12". un dialog 
dramatic, dar din fericire foarte 
scurt, a început intre cabina astro- 
nauților și centrul de comandă de 
la Houston. El a fost provocat de o 
pană generală bruscă de curent.

— Nu mai avem curent electric. 
Pilele pe bază de combustibil nu mai 
funcționează, a declarat Charles Con
rad.

— încercați sistemul auxiliar, li s-a 
transmis de la Houston.

— Nu știm ce s-a întîmplat, a con
tinuat Conrad.

— încercați să repuneți pilele în 
funcțiune, li s-a spus de pe

— S-au și pus, curentul a 
anunțat Conrad.

Pămînt. 
revenit,

— Ne-a stat inima in loc, au a- 
nunțat cei de la Houston.

— Noi nu am avut timp pentru a- 
ceasta, le-a răspuns Conrad.

Se pare că pana de curent a fost 
provocată de o descărcare electrică 
în atmosferă în momentul lansării. 
Din aceleași motive s-a produs și un 
al doilea incident — blocarea plat
formei inerțiale de la bordul navei. 
Dar după o scurtă perioadă de „sus
pensie" totul a reintrat în normal.

După ce a,efectuat aproape două 
rotații complete în jurul Pămîntului, 
nava „Apollo-12" s-a plasat pe tra
iectoria spre Lună.

Cei trei astronauți au procedat a- 
poi la operația de separare a cabinei 
de comandă de modulul lunar pen
tru a-1 plasa pe acesta în fața navei- 
mamă. Operația, care constă într-o 
întoarcere a cabinei de comandă cu 
180 de grade pentru a ajunge față în 
față cu modulul lunar, a fost efec
tuată la cinci mii de mile de Pâmint. 
Astronauții au transmis, prin televi
ziune, imagini în culori ale Pămîntu
lui însoțite de comentarii.

In timpul celor <31 de ore și jumă
tate, cit timp Conrad și Bean se vor 
afla pe Lună, ei vot instala la o dis
tanță de circa 300 de metri de mo
dulul lunar un laborator științific 
compus din 5 aparate : un magneto- 
metru pentru măsurarea cîmpului 
magnetic selenar, un seismograf des
tinat să depisteze eventualele mișcări 
seismice, un. aparat pentru analiza 
componentelor vîntului solar. un apa
rat pentru transmiterea pe Pămînt a 
datelor culese de acest complex 
mic generator pentru alimentai 
curent electric a întregului ans 
de instrumente. „Apollo-12" ur 
să aselenizeze în imediata apr 
a locului unde din aprilie 1967 t 
nava cosmică „Surveyor 3“. în 
în care o vor descoperi, astro 
Conrad și Bean o vor inspecta 
tografia și vor aduce pe Pămîm 
va instrumente și părți compc 
ale instalației, pentru a se const 
ce mod condițiile vitrege exi ■ 
pe Lună s-au repercutat asupr 
vei.

Președintele Nixon și-a exp 
vineri satisfacția în legătură ci 
cesul lansării lui „Apollo-12“. 
ce a felicitat pe oamenii de i 
și tehnicienii care au colabo 
succesul misiunii „Apollo", pre.' 
tele și-a exprimat încrederea că 
efort va folosi nu numai St 
Unite, ci tuturor popoarelor lu

S-a deschis cea de-a 10-a sesiune a Comisiei eco
nomice a 0.0. peniru Asia și Exîremul Orient.In cadrul se* 
siunii de la Delhi, la care participă 70 de delegați din 18 state, vor fi exami
nate modalitățile de dezvoltare a economiei țărilor din Asia și Extremul Orient. 
Se menționează că-o atenție deosebită va fi acordată posibilităților de îmbună
tățire a sistemului de transporturi feroviare în această zonă.

Cel de-al VI-lea Tîrg in
ternațional al Paciticului, la 
care participă firme și întreprinderi de 
export din 36 de țări, între care și 
România, s-a deschis în capitala Peru
lui. Tîrgul a fost inaugurat de pre
ședintele Juan Velasco Alvarado, care 
în cuvîntul său a relevat dorința Pe
rului de a dezvolta relații economice 
cu toate țările lumii.

Convorbire cu Ryokichi MINOBE, guvernatorul orașului Tokio
Un uriaș care își întinde tentaculele, cu nenumărate ramificații, pe o 

suprafață de 2 133 kilometri pătrați. Acesta este Tokio, oraș în care 
conviețuiesc peste 11 milioane de locuitori. Un conglomerat în care tradi
ționalul — reprezentat nu numai de puzderia căsuțelor in stil specific nipon, 
ci și de numeroasele străduțe înguste și întortocheate — coexistă cu moder
nul. Cum funcționează acest colos, care sint problemele pe care le ridică 
dezvoltarea viitoare a orașului 2 Am adresat această întrebare domnului Ryo
kichi Minobe, guvernatorul orașului Tokio, ales în această funcție in urmă 
cu doi ani, cu sprijinul partidelor socialist și comunist.
— Se spune că Tokio nu a avut 

niciodată un adevărat plan de dez
voltare urbană în ultimii o sută de 
ani — ne spune d-sa. Orașul de as
tăzi are de înfruntat problemele le
gate de densitatea exagerată a popu
lației, de lipsa de planificare în 
construcția de locuințe. Pentru ca el 
să continue să funcționeze normal 
este absolut necesară reorganizarea 
radicală a structurii sale urbane. Noi 
am început elaborarea unui program 
pe termen lung, dincolo de granițele 
secolului nostru. In același scop am 
înființat un consiliu pentru dezvol
tarea urbană. Problema locuințelor, 
foarte acută la noi, este condiționată 
de multe alte aspecte. Așa, de pil
dă, se constată că populația orașului 
se deplasează treptat spre regiunea 
extracentrală de la poalele muntelui 
Chichibu. Această tendință se mani
festă de mai mult timp, avînd con
secințe asupra dezvoltării echilibrate 
a orașului. Pe de altă parte, cartie
rele care înconjoară ca un inel cen
trul orașului dispun de multe tere
nuri nefolosite. Am hotărît, în con
secință, să ridicăm construcții pe a- 
ceste terenuri și să oprim tendința 
de migrație anarhică spre Chichibu, 
păstrînd astfel și frumusețile natu
rale ale acestei regiuni, lucru foarte 
necesar, avînd în vedere că orașul 
nostru are prea puțină verdeață. Pe 
aceasta se bazează în linii mari schi
ța de dezvoltare în viitor a orașu
lui nostru, a cărui populație este în 
continuă creștere. A doua problemă

care ne preocupă este poluarea at
mosferei. Deasupra orașului se află 
permanent o perdea de gaze, avînd 
efecte dăunătoare asupra sănătății oa
menilor. Preconizăm să trecem la 
sistemul încălzirii centrale cu gaze 
fără sulf. în unele cartiere ale ora
șului există multe fabrici mici do
tate cu instalații industriale vechi, 
care utilizează combustibili ce degajă 
o mare cantitate de substanțe toxice. 
Primăria noastră este angajată a- 
cum intr-o mare operațiune de re
cuperare a unor noi terenuri din 
golful Tokio, unde vor trebui să se 
mute aceste întreprinderi mici. Cu 
ocazia transferării le vom obliga să 
ia toate 
poluarea 
lui.

Intr-uni , .
mai importantă pentru noi este însă 
reglementarea traficului. Vrem să 
întreprindem investigații amănunțite 
pentru a descoperi cauzele numeroa
selor accidente de circulație (circa 
400 pe zi). Ne interesează, de ase
menea, măsura în care atmosfera 
este poluată de autovehicule,_ cum 
influențează această poluare și zgo
motul asupra sănătății oamenilor. 
Sint convins că trebuie schimbată 
radical concepția despre reglementa
rea traficului, pentru a înlătura di
ficultățile create de aglomerația prea 
mare a traficului într-un oraș in 
care numai 11,6 la sută din supra
față este folosită pentru căi ru-

măsurile pentru a preveni 
atmosferei și apelor orașu-

anumit sens, problema cea

lante. De pildă, pe lingă deplina 
separare a traficului de pietoni și a 
traficului de autovehicule, ne gîn- 
dim la extinderea mijloacelor 
transport în comun extrarapide 
tipul monoraiului.

In vara acestui an au avut loc 
legeri pentru adunarea legislativă a 
municipiului Tokio. Rugat să-și spu
nă părerea despre semnificația 
cestor alegeri, interlocutorul a decla
rat :

— Ultimele alegeri sint semnificati
ve pentru că ele au furnizat indicii 
asupra reacției cetățenilor orașului 
față de eforturile depuse în ultimii 
ani de administrația pe care o con
duc. Ceea ce ne preocupă este par
ticiparea încă redusă a cetățenilor 
la aceste alegeri (40 la sută s-au 
abținut). In al doilea rînd, modifi
cările în structura reprezentării par
tidelor sint și ele elocvente asupra 
stării de spirit a populației. Este a- 
devărat că unele partide din opozi
ție au pierdut un număr de voturi, 
in același timp, însă, țin să relev 
că Partidul Comunist din Japonia a 
făcut progrese mari, dublîndu-și nu
mărul locurilor.

Cit privește adunarea legislativă 
a orașului Tokio, situația este a- 
proape aceeași cu cea de acum doi 
ani, cînd am fost ales guvernator. 
Experiența din cei doi ani de gu
vernare mă face să fiu optimist și 
sper ca dificultățile pe care le mai 
întîmpinăm să fie depășite.

In încheiere, interlocutorul nostru 
și-a exprimat satisfacția de a avea 
posibilitatea să viziteze intr-un viitor 
apropiat capitala tării noastre, dind 
curs unei invitații adresate 
mărul general al orașului 
rești.

Tokio.
Fl.

de 
de

a-

a-

se pri- 
Bucu-
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„De ce să nu avem o școală 
de asasini ?“. O astfel de între
bare pare cel puțin bizară, puțind 
fi socotită, în cel mai bun caz, 
o replică dintr-un „roman ne
gru" La fel de bizară li s-a pă
rut și membrilor Camerei Comu
nelor joi seara, cînd, luînd cu- 
vintul in cadrul, dezbaterilor din 
Camera Comunelor privind re
crutarea tinerilor pentru satisfa
cerea serviciului militar, depu
tatul laburist John Lee a spus, 
spre stupefacția generală : „Să 
antrenăm soldații noștri pentru 
asasinatele politice" (I ! !). A- 
ceastă propunere, care frizează 
elucubrațiile delirului, a fost 
prezentată cu toată seriozitatea 
și argumentată. John Lee consi
deră că asasinatul politic este 
cea mai eficace metodă pentru 
apărarea democrației I Dacă ar 
exista astfel de trupe specializa
te in asasinate politice sau ră
piri de personalități, cum ar fi, 
de pildă, dictatorii militari din 
America Latină, ar putea fi re
zolvate multe probleme — spu
ne el „O pregătire susținută a 
forțelor armate britanice nu nu
mai pentru războiul convențio
nal, ci și pentru răpiri și asasi
narea unor lideri din diferite 
țări ar putea permite o reducere 
a trupelor britanice și ar con
tribui astfel la. îmbunătățirea si
tuației economice a țării", a con
tinuat imperturbabil John Lee.

Iată deci un nou plan — să-i 
spunem „original" — de redre
sare economică I

0 declarație a guvernu
lui R. D. Germane, care a fost 
difuzată la 13 noiembrie ca un docu
ment oficial al celei de-a 24-a sesiuni 
a Adunării Generale O.N.U., arată iță 
guvernul R. D. Germane este gata să 
participe la încheierea unei convefiții 
cu privire la interzicerea elaborării, 
producției și depozitării armelor bac
teriologice și chimice și la distrugerea 
lor. Documentul a fost difuzat în le
gătură cu punctul de pe ordinea de zi 
privind interzicerea acestor arme.

La Panmunjon a avut loc 
o nouă ședință a Comisiei 
militare de armistițiu în Co
reea. Cn acest prilej, reprezentantul 
părții coreene a atras atenția părții a- 
mericane asupra numeroaselor cazuri 
de spionaj și de deschidere a focului 
din ultimul timp asupra zonei de-

militarizate. El a cerut părții : 
cane scoaterea din zona dem 
zată a armamentului introdus ir. 
ilegal și a spionilor.

Un comunicai dat Pub,i 
la încheierea convorbirilor, pe 
Ivan Bașev, ministrul afacerilor e: 
al R. P. Bulgaria Ie-a avut la Brii 
cu omologul său belgian, Pierre . 
mei, relevă că părțile au discutai 
bleme referitoare la relațiile bila 
și unele probleme internațional 
interes reciproc. Cele două guver 
ajuns la o înțelegere privind dezvolta
rea în continuare a relațiilor economice, 
tehnico-științifice și culturale.

în Okinawa a avut Ioc o 
grevă unită a tuturor sin
dicatelor *n semtl de protest împo
triva vizitei pe care premierul Eisaku 
Sato o va face în S.U.A. începînd de 
luni. Greva a paralizat întreaga acti
vitate economică.

„Bntomul'

organizație 
potrivit sco- 
sale decla- 

asigure co
in dome

nii-

w

Filipinele își retrag mili
tarii ailați în Vietnamul de 
SUd. caPitala filipineză a avut loc 
o conferință de presă a ministrului de 
externe Carlos Romulo, care a anunțat 
că cei 1 500 de militari filipinezi dis
locați în Vietnamul de sud urmează 
să fie retrași din această țară pînă la 
sfîrșitul lunii decembrie 1969. Un pro
iect în acest sens a fost elaborat de 
președintele Ferdinand Marcos și a- 
doptat apoi în unanimitate de Con
siliul pentru politică externă al Fiii- 
pinelor.

Congresul Partidului Popu
list de guvernâmînt din 
AUStria, care s-a încheiat vineri, a 
reales pe cancelarul Josef Klaus în 
funcția de președinte al partidului, iar 
în funcția de secretar general pe vice
cancelarul Herman Withalm.
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I
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Ultimele evenimen
te care au zguduit „Co
munitatea atomică eu
ropeană", 
menită, 
purilor 
rate, să 
laborarea
niul cercetărilor 
cleare a celor șase sta
te membre — Franța, 
R. F. a Germaniei, Ita
lia, Belgia. Olanda și 
Luxemburg — au fost 
legate de eșecul lucră
rilor reuniunii miniștri
lor pentru cercetările 
științifice ai 
membre, care a 
loc la sfirșițul 
trecute la 
Observatorii 
occidentali 
pe drept cuvînt, 
această sesiune 
a făcut dealt să 
graveze criza prin care 
trece de cîțiva ani în
coace „Euratomul".

După cum este cu
noscut, acesta nu mai 
dispune din 1968 de un 
plan de lungă durată 
(in 
cel 
pe 
doi 
„Euratomului"

țărilor 
avut 
lunii 

Bruxelles, 
politici 

consideră, 
că 
nu 
a-

1967 s-a încheiat 
de-al doilea plan 
cinci ani). Acum 

ani, comisia 
a îna

intat o propunere pen
tru un nou program pe 
cinci ani, care, deși mai

sărac față de cel din 
anii 1963—1967, părea 
să asigure cel puțin 
activitatea în 
nuare a comunității.

Deoarece partenerii 
„Euratomului" au ma
nifestat opinii dife
rite asupra unui nu
măr de probleme de 
bază, ca cercetarea co
mună și contribuțiile 
financiare ale fiecărui 
partener, acest plan nu 
a putut fi adoptat, or
ganismul respectiv fi
ind nevoit „să supra
viețuiască precar" — 
după cum apreciază 
cotidianul vest-german 
„Die Well" — cu aju
torul unor planuri 
miale provizorii.

Reuniunea de 
Bruxelles, în care 
puneau mari speranțe, 
trebuia, in esență, să 
rezolve problemele in 
suspensie ale „comuni
tății atomice": stabili
rea unui nou program 
comun de cercetare și 
lichidarea neînțelegeri
lor de ordin financiar, 
ce au dat atîta bătaie 
de cap membrilor săi...

Dacă nici de data a- 
ceasta nu s-a putut, to
tuși, lua vreo hotărîre, 
explicația rezidă în 
tendința țărilor mem
bre. tot mai vizibilă in

conti-

a-
la 
se

ultimii ani, de a da 
prioritate dezvoltării 
cercetării nucleare na
ționale. In legătură cu 
aceasta, multi 
pus. de altfel, 
barea 
mul", 
că la 
dezvoltarea 
nucleare a 
lor. săi, nu a devenit în 
ultimă instanță o fri- 
nă. fiind depășit de 
realitățile vieții. Fap
tele petrecute de-a 
lungul anilor, ca și e- 
șecul recentei sesiuni 
de la Bruxelles, încli
nă puternic balanța în 
favoarea acestui rațio
nament.

Ce perspective de so
luționare a crizei, ac
tuale se întrevăd la se
siunea următoare, pre
conizată a avea loc 
după întâlnirea la ni
vel înalt a statelor 
C.E.E. 2 Avînd in ve
dere divergențele cres- 
cînde dintre membrii 
comunității, este greu 
de presupus că la ur
mătoarea sesiune vom 
asista la un reviriment 
al „Comunității atomi
ce europene", atît de 
greu încercată în ulti
mul timp.

și-au 
intre- 

dacă „Eurato- 
în loc să du- 
activizareă și 

industriei 
parteneri-
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