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Fiecare zi să fie folosită din plin 
pentru terminarea tuturor lucrărilor

și pregătirea recoltei viitoare
I ACȚIONAU PENTRU A AVEA LEGUME- VERDEȚURI 

PROASPETE TOT TIMPUL IERNII ?

lO

a unor cantități cît mai 
.ume-vordețuri are o mare 

> pentru alimentație în 
timpului rece. Aceasta 
.ai mult în acest an cînd, 
edițiilor climatice nefavo- 
e produse n-au putut fi 
i cantități îndestulătoare 
e exemplu — și trebuie 
obținute alte sortimente 
onținutul lor în materii 
să înlocuiască pe cele de- 
eplînirea acestei sarcini 
a organele agricole — Mi- 
riculturii și Silviculturii, 
ricole județene — unită- 

. de stat și cooperatiste, 
îenii muncii de la sate, 
iprafețe care să asigure 
iciente — și cît mai de 

de salată, spanac, cea

pă verde și alte verdețuri, unitățile 
agricole pot și trebuie să aducă o 
importantă contribuție la aprovizio
narea populației cu o gamă variată 
de legume proaspete. Așa și proce
dează numeroase unități agricole — 
fapt consemnat în mai multe an
chete publicate de ziarul nostru. „Dar 
așa cum am mai subliniat, în unele 
județe se neglijează într-un mod 
inexplicabil însămînțarea suprafețe
lor destinate acestor culturi și în
treținerea lor, în așa fel îneît să 
poată fi asigurate la timp recoltele 
prevăzute.

„înjudețul Ilfov,, ale . cărții unități 
agricole poartă' răspunderea’ aprovi- *' 
zionării populației Capitalei cu mari 
cantități din aceste verdețuri, nu au 
fost însămînțate în întregime supra
fețele prevăzute a se cultiva, reali-

ii

zîndu-se 79 la sută în I.A.S. și 97 la 
sută în C.A.P. Unele cooperative a- 
gricole care au vrut să însămînțeze 
suprafețe mai mari cu spanac, de 
exemplu, ceea ce este foarte bine, 
nu au putut face acest lucru din lip
să de sămînță. Cooperativa agricolă 
din comuna 30 Decembrie nu a semă
nat decit 4 hectare cu spanac. „Am 
fi putut pune mai mult, dar acesta 
ne este planul și n-am primit să- 
mință decit pentru 4 hectare — ne 
relatează inginerul agronom Victor 
Buliga. înainte mai luam semințe de 
la Agrosem, însă de cînd ne sînt 
puse la dispoziție de unitatea con
tractantă ne mulțumim; să punem in . 
pămint ceea ce primim". Am spus-o 
de atîtea ori și o mai repetăm, în
treprinderile de legume și fructe au
rol hotăritor în influențarea produc- (Continuare în pag. a Il-a)

ției, dar se pare că unele s-au spe
cializat în crearea de paradoxuri. Cer 
oamenii să semene mai mult, să ob
țină mai multe verdețuri și legume 
de care este atîta nevoie, iar dum
nealor... nu ies din plan. Dar dacă nu 

. sînt stimulate. cooperativele din ju
rul Capitalei — comuna 30 Decem
brie fiind la 20 de km de București 
— sînt în schimb planificate verde
țuri la distanțe mari care vor ajun
ge la consumator veștejite și degra
date. Este obligația direcției agrico
le, a I.L.F. să ia neintirziat măsuri 
pentru a asigura îndeplinirea inte
grală a planului, a suprafețelor ce 
trebuie insămințai/ă in tdafe' coo--.'

Ion HERȚEG

DE CREDINȚA
oțelărieila lumina văpăilor

o anexă a oțelăriei Sie
mens-Martin. Incepînd 
însă de anul acesta, 
o dată cu intrarea in 
producție a încă două 
cuptoare moderne de 
cîte 40 de tone, oțelăria 
electrică există ca sec
ție de sine stătătoare, 
constituind încă una 
din secțiile importante 
ce compun marele com
binat.

Secția aceasta însă, de 
dimensiuni mici, poate 
fi asemuită cu ,un flaut 
îritr-o orchestră. Așa 
par cuptoarele electrice 
față de giganticele Sie
mens-Martin. In schimb, 
ți se relevă o altă di
mensiune : a fineței, aș 
zice, a rafinamentului 
procesului tehnologic. 
Ți-o comunică pînă și 
modul cum se mișcă 
oamenii. în jurul cup
toarelor sau în fața ma-

In nici o imagine a 
Hunedoarei nu se poate 
face abstracție de 
peisajul dominat de 
prezența unor gigantice 
agregate industriale: un 
lung șir de furnale, 
două mari oțelării, un 
întreg sector de lami
noare moderne pentru 
diferite profile, o uzină 
cocso-chimică, fabrici 
de aglomerare a mine
reului, fabrici și insta
lații chimice, o termo
centrală și atîtea alte o- 
biective. Majoritatea — 
înălțate în anii noștri 
care i-au conferit Hu
nedoarei un rol de prim 
rang în opera de indus
trializare socialistă a 
țării.

Și iată, de curînd a- 
părut în acest peisaj 
plin de forță, un alt 
vlăstar al cetății de foc: 
noua otelărie electrică. 
Care este rolul ei în u- 
riașul angrenaj side
rurgic ?

După cum se știe, 
există oțeluri obișnuite 

. (oțeluri carbon cu o in
finitate de variante) și 
oțeluri aliate și înalt 
aliate. Oțeluri moi și o- 
țeluri dure, oțeluri e- 
laștice, oțeluri casante, 
oțeluri inoxidabile... O-. 
țeluri pentru șine de 
căruță, dar și oțeluri 
peptru rulmenți. sau 
pentr:: lame de ras. Cu 
cît o industrie este mai 
dezvoltată și produce o 
gamă mai complexă de 
mașini și instalații, cu 
atît are nevoie de o mai 
largă varietate de oțe
luri speciale. Din ce în 
ce mai multe comparti
mente ale industriei 
noastre constructoare 
de mașini (producția de 
automobile, de autoca
mioane și de tractoare, 
de rulmenți, de meca
nisme fine etc.) solicită 
acest gen de oțeluri. 
Dar oțelurile cu pro- ___ _ __
prietăți speciale se pro- riții s-au înlănțuit per- 
duo în instalații și agre
gate speciale, cu mate
rii prime speciale, și 
tocmai de aceea, în 
cantități mai mici. Ele 
se obțin în cuptoare e- 
lectrice, cu arc voltaic.

La Hunedoara, oțelă
ria electrică a debutat 
în urmă cu trei.decenii, 
printr-un singur cuptor 

■- de.-o- capacitate extrem ..
de redusă : 5 tone pe 
șarjă. In 1957 au fost 
montate alte două cup
toare electrice avînd, 
fiecare, o capacitate de 
20 de tone. Oțelăria e- 
lectrică ființa astfel ca

Reportaj 
din Hunedoara de
Mihai CARANFIL

rilor panouri de coman
dă, felul în.. care scru
tează — cu atenție, cu 
o teribilă trăire interi
oară — prin vizeta de 
cobalt.

Cele două noi cuptoa
re au stîrnit la Hune
doara un interes apar
te printre cei desemnați 
să se ocupe de monta
rea, de punerea în 
funcțiune și apoi de 
exploatarea curentă 
a acestor agregate. 
Cu atît mai relevant n_e 
apare amănuntul, cu cît 
la Hunedoara oamenii 
s-au obișnuit de mult 
cu noutățile. De două
zeci de ani, noile apa-
petuu pînă cînd au de
venit un fenomen obiș
nuit.

Acum, la o astfel de 
„premieră" tehnică este 
în primul rînd apreciat 
gradul de dificultate și 
de solicitare profesio
nală, felul în care un 
om sau un colectiv au 
reușit să conecteze noua 
prezență materială la 
ritmul și exigențele 
combinatului, să atingă 
și să depășească para
metrii proiectați. In 
raport cu aceste probe 
ale examenului side
rurgic, am auzit yor-
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In aceste zile, sosesc la re

dacție noi știri care vestesc 
realizări deosebite in îndeplini
rea sarcinilor de plan, a angaja
mentelor luate în cadrul între
cerii dintre organizațiile județe
ne de partid. Aceste succese sint 
o dovadă grăitoare a elanului 
creator cu care lucrează munci
torii, inginerii, tehnicienii și e- 
conomiștii, toți cei care activea
ză pe tărimul producției mate
riale, a hotăririi lor de a va
lorifica cit mai eficient re
sursele interne, zestrea tehni
că a întreprinderilor, pentru a 
obține o producție superioară, u- 
tilă procesului de făurire a unei 
economii moderne, ridicării nive
lului de trai al oamenilor muncii.

De pe șantierele Sistemului 
energetic și de navigație Porțile 
de Fier am primit vestea că 
constructorii au îndeplinit pla
nul de producție pe 11 luni cu 
16 zile mai devreme. Sarcinile 
mari ce stau în fața grupului 
de șantiere — turnarea a 
93 000 mc betoane și exe
cutarea a 160 000 mc excavații 
în stîncă — au impus luarea u- 
nor măsuri deosebite, ca lucrul 
pe timpul iernii să fie pregătit 
în condiții optime. In acest scop 
au fost reactualizate graficele de 
lucru la turnarea betoanelor și 
la excavații. S-a urmărit folosi
rea cit mai completă a macara
lelor și utilajelor de mare capa
citate. Intens se desfășoară lu
crările și pe șantierul întreprin
derii energo-montaj : pe plat
forma de montaj a centralei hi
droelectrice se află în curs de 
asamblare și pregătire pentru 
montaj rotorul turbinei nr. 1.

Și constructorii Complexului 
hidrotehnic de pe Valea Uzului 
au obținut un succes de presti
giu:.pe data de 19 noiembrie, 
cu 42. de zile mai devreme, 
ei și-au îndeplinit sarcinile 
de producție pe acest an, 
turnînd în corpul barajului 
ultimele cantități din cei 
180 000 metri cubi de beton plani
ficați. 14 din cele 33 de blocuri 
ale barajului au ajuns de acum 
la cota prevăzută pentru prima 
etapă de construcție. Au fost 
create astfel condiții ca în primă
vara anului viitor, cu un an îna
inte de termen, așa cum prevede 
angajamentul constructorilor, să 
înceapă acumularea apelor Uzu
lui.

Rezultatele bune se datoresc 
unor măsuri tehnico-organizato- 
rice ca: modernizarea stației de 
sortare a agregatelor, îmbunătă
țirea tehnologiei de betonare, fo
losirea cofrajelor metalice și din 
prefabricate de beton, prepararea 
nisipurilor pe șantier etc. Aces
tea au contribuit la creșterea 
productivității muncii cu 20 la 
sută față, de aceeași perioadă a 
anului trecut. Pînă la sfirșitul 
anului, constructorii s-au anga
jat să mai toarne în corpul bara
jului încă 15 000 mc de beton.

bindu-se elogios des
pre oamenii oțelăriei e- 
lectrice. Unul dintre ei— 
tînărul inginer Emil Io- 
nescu, prezent pe plat
forma noilor cuptoare 
de la primul 
ultimul șurub al mon
tajului. Doi ani și i-a 
închinat acestor cup
toare — și, în tot a- 
cest răstimp, curba pa
siunii sale profesiona
le a cunoscut un con
tinuu urcuș. E un tînăr 
înalt, cu mișcări calme 
și sigure, cu o privire 
albastră... 
zitiv.

Mi s-a 
cerut să fiți repartizat 
la Hunedoara și, în 
mod expres, la această 
oțelărie. Ați avut vreun 
motiv deosebit ?

— Am avut de re
cuperat o mică restan
ță... morală față de 
profesorul meu de o- 
țelărie. Mai exact, în 
anul patru reușisem 
șă cunosc destul de 
bine cuptoarele Mar
tin, dar foarte puțin 
pe cele electrice. Pentru 
asta, în ultimul an de 
facultate mi-am ales 
ca lucrare de diplomă 
anume cuptoarele e- 
lectrice. M-am ocunat 
de ele intens, m-am 
dedicat lor pe nesim
țite, dar și cu gîndul' de 
a-mi plăti datoria față 
de profesor. Sînt aici 
de doi ani și între 
timp mi-am recuperat 
restanța pînă într-atît 
îneît nu mai concep să 
mă despart de cuptoa
rele electrice...

„Profesiunea de cre
dință", mărturisită lin
gă vănăile cuptorului, 
e susținută prin faptele 
tînărului specialist. în 
calitate de tehnolog 
responsabil pentru in
vestiții, el- a coordonat 
activitatea de montaj 
a celor două cuptoare. 
Eforturile sale 
conjugat fericit cu 
tărîrea întregului 
lectiv : agregatele 
intrat în producție 
devreme față de 
menul stabilit.

— De fapt, perioada 
punerii în funcțiune 
este cea mai grea. Și, 
într-un fel, e decisivă 
pentru tot ceea ce va 
urma. Atunci se tato
nează. sC descoperă în
sușirile agregatelor, se 
creează_ posibilitatea 
creșterii parametrilor 
funcționali. Rețineți : 
cuptoarele noastre au 
fost proiectate pentru 40 
de tone, dar vor func
ționa la o capacitate de 
50... Mai avem insă de 
furcă.

— Si cînd se va pune 
totul la punct ?

— Niciodată.
— Niciodată — a a- 

dăugat, după o pauză, 
tînărul inginer — pen
tru că perfecționarea 
este, un proces practic, 
fără sfîrșit. Mai ales 
într-o oțelărie ca a 
noastră, unde perfec
țiunea nu depinde nu
mai de tehnica prooriu- 
zișă. ci și de simțul 
nrofesional als oameni
lor. Acest simț se ca
pătă, se educă. Și, trep
tat, el acționează ca o 
unealtă de producție de 
un fel deosebit asupra 
randamentului, asupra

pînă la

de erou po-

spus că ați

s-au 
ho- 
co- 
au 

mai 
ter-

IĂMAS PE CÎMP

(Continuare în pag. a V-a)
(Continuare 
în pag. a V-a)

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii*

PRIN TELEFON

DUPĂ

UMANISMUL

se îndreaptă spre Terraa literaturii noastre

(Continuare în pag. a V-a)

Constantin STOICIU

(Continuare în pag. a IV-a)

(Continuare 
în pag. a Vl-a)
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CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON 
DE LA C. ALEXANDROAIE

vocația superioară

SE VEDE PORUMBUL

Intrăm în ultima decadă a lunii 
noiembrie și în curînd iarna se va 
instala peste tot cu drepturi depline. 
La sate mai trebuie făcut un mare 
volum de lucrări pregătitoare pen
tru recolta anului viitor — arături 
de toamnă, pregătirea răsadnițelor și 
însămînțarea legumelor, asigurarea 
condițiilor pentru iernatul anima
lelor etc. In mod normal, la această 
dată pe cîmp nu ar mai trebui să 
existe nimio din recolta acestui an. 
Totul trebuia strîns și înmagazinat, 
în unele cooperative agricole au ră
mas, însă, „ici, colo" suprafețe, la pri
ma vedere mici, dar care adunate 
duc la un total care ar trebui să 
îndemne organele agricole și organi
zațiile de partid de la sate la un 
control serios, atent, pe cîmp, pe tar
lalele care trebuiau recoltate. Aceas
tă situație, este și urmarea faptului că 
unele direcții agricole, în ultima eta
pă a recoltărilor de toamnă, și-au 
mutat activitatea la sediile din reșe
dințele de județ, părăsind în bună

măsură controlul, sondajul pe' tarla
lele diferitelor unități, atît de nece
sare în etapa finală a lucrărilor de 
toamnă.

In județul Constanța au fost, în 
toamna acestui an,' condiții excep
ționale pentru strîngerea la timp și 
fără pierderi a recoltei de pe cîmp. 
Marea majoritate a unităților agri
cole le-au fructificat. Ultima situa
ție operativă primită la direcția agri
colă județeană — sîmbătă 15 noiem
brie — arată însă că au mai rămas 
de recoltat oirca 800 ha de porumb 
și aproape 100 ha cu sfeclă de zahăr 
în cooperativele agricole de produc
ție, iar în întreprinderile agricole de 
stat 25—30 ha de vie, lucrări care 
urmau a fi terminate, după asigură
rile primite la organele agricole ju
dețene, în 2—3 zile. Asta se știe la

(Continuare în pag. a Il-a)

frecvente discuțiile 
creația artistică, 

rostul ei fundamen- 
a jalona emoțional ■ 

nostru socia- 
care omul are

Sint 
despre 
despre 
tal de 
prezentul 
list în 
create condițiile afirmării 
realei sale meniri : aceea 
de a fi om uman, de a-?i 
reciștiga cu propriile pu
teri umanitatea ignorată sau 
impiedicată a se afirma în 
împrejurările vremilor tre
cute. In genere, punctele 
de vedere în privința da
toriilor ce incumbă creației 
artistice și literare nu pot 
fi decît convergente. Se 
poate de aceea observa les
ne recunoașterea, aproba
rea și susținerea necesită
ții unei literaturi angajate : 
angajate in sensul adine al 
cuvîntului, adică izvorînd 
tocmai din înțelegerea ace
lor posibilități reale de care 
dispune creația artistică și 
literară pentru a se înscrie 
în efortul creator total al 
edificării noii societăți. Se 
mai poate observa că, prac-

tic, în publicațiile literare și 
în vitrinele librăriilor sint 
doar apariții accidentale 
scrierile evazioniste. Mă 
gindesc desigur la acele 
scrieri fără rezonanță și vi
talitate socială, în care 
„personajele" cu sau fără 
ironie blîndă, cu sau fără 
dezinvoltură intelectuală, 
se despoaie în văzul tuturor 
și pretind tuturor accepta
rea unei provocări emoțio
nale dulcege, stingace și 
plăpînde datorate absenței 
temeiurilor clar și tranșant 
ivite din -concretețea socia
lă, din cotidianul politic și 
social pregnant și domi
nant prin vitalitatea sa.

Pentru creatorul autentic 
a devenit o credință de ne
strămutat, o convingere ar
tistică faptul că cercetarea 
artistică a oartenilor, situa- 

. țiilor, evenimentelor nu 
poate avea drept rezultat 
semnificația ambiguă, șo
văielnică, confuză, că ne
cesara cunoaștere artistică,

In oțelarla Sie- 
mens-Martin nr, 
1 a Combinatu
lui siderurgic- 
Hunedoara se 
pregătesc probe 
pentru laborator

dimensiunea etică și filozo
fică, emoția rîvnită de fid
care și căutată de fiecare 
din chiar clipa în care s-a 
hotărit să crediteze cîteva 
sute de pagini adunate sub 
o semnătură nu pot fi rea
lizate decit printr-o scru
tare responsabilă a vieții, 
a sensurilor ei. Literatura 
adevărată nu se poate com
place, într-o naivă medio
critate, într-un sentimen
talism de duzină înteme
iat pe diurnul expiat de 
sensuri majore. După cum 
gustul îndoielnic, amator 
de insolit periferic, de ciu
dățenii feminine, de pato
logii nesupărătoare, de me
tafore comode nu poate a- 
vea — dacă devine atribut 
de esență al unei lu
crări de literatură sau al 
vreunui film — decît eco
uri trecătoare în rîndul 
unor domnișoare, timide și

CONSTRUCTORUL LUCREAZĂ
AGALE DAR... CU ACOPERIRE

Ministerele titulare de investiții 
oficializatîn județul Covasna au

restantele
1

ÎNCHEIEREA CU SUCCES 
A PROGRAMULUI DE ACTIVITATE

Nu există județ sau localitate im
portantă a țării care să nu cunoas
că, din ce în ce mai mult, transfor
mările favorabile pe plan economic 
și social ale industrializării, ale po
liticii partidului nostru de îmbună
tățire a repartizării teritoriale a for
țelor de producție. Un asemenea ju
deț este Covasna. Aici, după cum se 
arăta într-un articol din luna aprilie 
a.c., publicat în ziarul nostru, statul 
a concentrat însemnate fonduri de 
investiții, destinate creării platformei 
industriale de la Tg. Secuiesc.

Dar, în acea lună, datorită con
cepției empirice în organizarea șan
tierelor, la toate cele trei obiective 
industriale aflate în construcție — 
fabrica de confecții, fabrioa de ami
don și fabrica de șuruburi — ritmul 
execuției lucrărilor era sub orice cri
tică. Neajunsurile se datorau, în 
speță, întîrzierii lucrărilor de orga
nizare și neasigurării șantierelor cu 
forța de muncă necesară — mai ales 
cu cadre de conducere competente și 
stabile — precum și lipsei de îndru
mare și control din partea Trustului 
5 construcții Brașov, antreprenorul 
general al investițiilor respective. In 
discuția purtată atunci, ing. Leon 
Leibovici, directorul general al trus
tului, ne-a prezentat un.program .de 
acțiune menit să redreseze situația 
șantierelor, asigurîndu-ne că, în scurt 
timp, va fi imprimat un ritm 
susținut de lucru care să ' permită

recuperarea restanțelor și înde
plinirea integrală a planului de 
investiții pe anul 1969. Aprecierea 
noastră din încheierea articolului : 
„în ce ne privește, desigur, am fi 
bucuroși să putem hota, și remarca 
peste un timp o evoluție pozitivă a 
lucrărilor" pornea de la încrederea 
că factorii de răspundere respectivi 
au capacitatea de a finaliza la ter
men lucrările pe șantiere și a înde
plini întocmai prevederile planului în 
acest domeniu.

Zilele trecute, am fost din nou la 
Tg. Secuiesc. Prima discuție ne-a 
dezvăluit și primele surprize deza
măgitoare.

— Nici pomeneală ca șantierele 
să-și realizeze integral angajamen
tele și promisiunile făcute, ne-a spus 
tov. Albert Marton, secretar al Comi
tetului de partid al orașului Tg. Se
cuiesc.. După nenumărate intervenții 
ale Comitetului județean Covasna al 
P.C.R., după apariția articolului în- 
„Scînteia", pe șantiere s-a resimțit o 
oarecare înviorare a ritmului de lu
cru, iar risipa materialelor s-a oprit

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

în fantasticul decor se
lenar, unde pulberea ar
gintie a stelelor s-a 
strîns, veac după veac, 
ca într-o urnă uriașă, cei 
doi pămînteni, Charles 
Conrad și Alan Bean, au 
dormit o noapte pe Lună. 
Un somn liniștit, în cos
tumul lunar, ca de scafan
dru. Vinerea trecută, la 
plecarea de pe cosmodro- 
mul Cape Kennedy, astro- 
nauții au refuzat să-și a- 
ducă cu ei păturile pre
văzute, tocmai pentru a 
scăpa de frigul de care 
au suferit colegii lor Neil 
Armstrong și Edwin 
drin. „Am prefera 
spus atunci Conrad — să 
beneficiem de perfecta 
izolare termică pe care 
ți-o oferă „ținuta" pe 
Lună, decît să ne acope
rim cu pături care, se 
pare că, aici, nu prea țin 
de cald". în hamacuri co
mode, Conrad și Bean 
s-au odihnit mult mai

bine decît „predecesorii" 
lor, siliți să doarmă pe 
jumătate întinși, pe ju
mătate suspendați sub mo
toarele „L.E.M.“-ului. Ca 
dovadă, după numai cinci 
ore de somn s-au trezit 
și au cerut permisiunea 
Centrului de control de 
la Houston să procedeze 
la îndeplinirea mai devre
me a programului stabilit 
pentru joi.

Astronauții Conrad și 
Bean au efectuat o scurtă 
emisiune de televiziune de 
probă pentru a verifica 
starea camerei de luat ve
deri în culori. La cen
trul spațial de la Hous
ton _s-a anunțat că, deși 
imaginile sînt ceva mai 
clare decît cele recepțio
nate în cadrul emisiunii 
în direct efectuată în 
timpul primei ieșiri pe
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FAPTUL DE CE SE EVITA
DIVERS
Păguboșii

Fiecare salariat, la locul său 
de muncă, are obligația de a a- 
corda atenția cuvenită păstrării 
și conservării materialelor și 
produselor ce le are în primire. 
Pentru cei ce au gestiune, pro
blema se pune cu și mai multă 
seriozitate. Insistăm asupra a- 
cestui aspect deoarece a crescut, 
în ultima vreme, cuantumul pa
gubelor datorate neglijenței în 
serviciu. Un exemplu : la Cen
trul de valorificare a legumelor 
și fructelor din Dorohoi s-a sta
bilit un prejudiciu de 581 000 lei, 
ca urmare a nerespectării nor
melor de recepționare, păstrare 
și conservare a legumelor și 
fructelor. Vinovății — Dumitru 
Andrieț, șeful centrului. Ion 
Hargatu. șeful depozitului, și Ion 
Amariei. tehnician în cadrul a- 
celeiași întreprinderi — vor su
porta consecințele. Mai bine 
spus — pagubele.

bine

Piraterie 
pe roți

Urmăriți, prindeți și înaintați... 
informații cit mai sigure despre 
dumnealui, Nicolae Bănică (fiul 
lui Petre și Stanca), fost director 
la Cota 1-100—Sinaia. Deși a 
stat o vreme la... înălțime, acum 
s-a dat Ia fund cam de multișor, 
sustrăgîndu-se de la datoriile 
bănești față de stat. El a cum
părat, anul treout, prin O.C'.L. 
Metalo-chimice — Ploiești, un 
autoturism I.M.S. (2—B—5026) — 
și a dispărut fără urmă, neachi- 
tîndu-1. Ultimul lui loc de mun
că a fost acela de responsabil 
la restaurantul „Hanul piraților" 
din Mamaia. Să fi căpătat obi
ceiul „personajelor" din firma 
pe care o patrona ?

Cu timbru
Școala generală din Strehaia 

(Mehedinți) posedă, fără îndo
ială, una dintre cele mai origi
nale hărți ale țării. Ea este con
fecționată in întregime din... 
timbre. A fost realizată de că
tre membrii cercului filatelic al 
școlii. Prin decuparea unor e- 
misiuni întregi de mărci poșta
le (floră, faună, economie, cos
tume populare etc.), pe care 
le-au lipit ulterior pe carton, 
micii filaieliști au reușit să sur
prindă o imagine sugestivă a 
bogățiilor țării, redind fiecărei 
zone specificul sân. Totodată, 
principalele centre ale țării sint 
și ele ilustrate prin edificiile 
cele mai reprezentative. In con
cluzie, o realizare interesantă, 
făcută cu talent și migală, pen
tru care elevii merită toată 
lauda.

Climatul 
indulgenței

Ca angajat al întreprinderii de 
construcții și reparații nr. 9. din 
Capitală. Dumitru Rădescu (stra
da Episcopul Radu 36) avea 
drept îndatorire de serviciu re
pararea și montarea instalațiilor 
electrice (prize, contoare etc.) 
din întreprinderi și instituții. Și 
mai avea omul pe mină (recidi
vist fiind și cu antecedente pe
nale !) întocmirea devizelor pen
tru aceste reparații. Și mai avea, 
de asemenea, o conducere care 
nu-l 
nici 
late.
mea 
tele 
de acest, climat „propice", el. 
prezentat conducerii întreprin
derii nu mai puțin de pa
truzeci de devize fictive pen
tru diverse întreprinderi și 
instituții. Lucrări pe care în
treprinderea le-a onorat, iar e- 
Iectficianul le-a executat pen
tru... cetățeni particulari, punind 
banii în buzunar. Acum, contoa- 
rul a început să înregistreze su
mele de plată. Organele procu
raturii au ine.eput. lectura și au 
comunicat, constatările la între
prinderea mai sus amintită. Nu 
prea știm tensiunea la care prea 
îngăduitorii de aici vor reacționa.

supraveghea mai deloc, 
pe el, nici lucrările execu- 
a căror evidență — cul- 

! — nici nu exista in ac- 
intreprinderii. Bucurindu-se 

a

O crimă 
odioasă

Fapta este de neconceput. Și 
totuși, ea s-a petrecut în reali
tate. Viața unui copil a fost 
curmată în împrejurări de na
tură să stîrnească indignare și 
consternare. Cu atit mai mult, 
cu cît unul dintre autorii crimei 
din strada Zambilă Ioniță 1 A 
din București (căreia i-a căzut 
victimă Gheorghe Nae. în vîrstă 
de numai doi ani și o lună) este 
însăși mama acestuia, Stela Nae. 
Cu cîtva timp în urmă, ea l-a 
cunoscut pe Emil Turbatu. din 
comuna Pantelimon. A trăit cu 
el în concubinaj. Intenționau să 
se căsătorească. Planul căsăto
riei era însă „stînjenit" de pre
zenta copilului, nedorit în fa
milia concubinului. Tn mintea 
celor doi a încolțit ideea de a se 
debarasa de copil. De la gînduri. 
au trecut la fantă. Cu un sînge 
rece greu de imaginat, ei l-au 
omorît, în ziua de 12 noiembrie. 
După săvirșirea crimei, au 
dus copilul la Institutul me- 
dico-legai. unde au declarat că 
decesul 
băiatul 
scaun 
cală a 
în fata .
ale expertizei, cei doi si-au re
cunoscut fapta, urmînd ca, în 
curînd. să apară în fața instan
ței, Ti așteaptă o pedeapsă aspră. 
Vom reveni cu noi relatări 

tribunalului.
Rubrică redactată
Ștefan ZIDĂRIȚA 
Gheorghe POPESCU 

u sprijinul corespondenților 
Scînteii"

s-ar datora faptului că 
ar fi căzut de pe un 
Firește, exoert’za medi- 
restabilit adevărul. Puși 
probelor incontestabile

din

0 DISCUȚIE SINCERA,
pondențe, mai ales cînd este vorba 

a
(șef

DES CHISA ?

de :

Cu aproape o lună de zile în urmă, 
ziarul nostru a publicat articolul in
titulat „Piscicultorul specializat în 
străinătate — masor al echipei de 
fotbal", în care era relatată situația 
anacronică din orașul Constanța, 
unde lucrează un număr apreciabil 
de ingineri piscicoli, în cele mai di
verse funcții, toate îndepărtate de 
specialitatea lor.

In articolul amintit, arătam că sin
gura rezolvare a acestei anomalii 
este îndrumarea specialiștilor către 
unitățile piscicole.

Ce-i drept, o mică parte dintre in
ginerii piscicoli din Constanța au 
înțeles 
ceanu, 
gus", Ion Tonda, fost salariat la aba
tor. și Octavian Căpriță, fost metodist 
la Consiliul județean pentru educație 
fizică și sport, lucrează acum la una 
din secțiile întreprinderii piscicole 
Constanța. Dar cei care s-au reînca
drat acum reprezintă o parte infimă 
din numărul total al inginerilor pisci
coli care stau încă departe de mese
ria pentru care s-au pregătit. Din 
ancheta între- ___ ___________
prinsă recent, pe ■■■■■■■■■■■■■ 
același itinerar, 
rezultă că în mare 
parte lucrurile sc 
prezintă ca și a- 
cum o lună de 
zile. Inginerii dÎs- 
cicoli din Con 
stanța pot fi gă
siți în aceleași 
funcții la între
prinderea de gos
podărie locativă, 
întreprinderea de 
hoteluri și restau
rante, întreprinde
rea de produse 
alimentare și tex
tile etc.

Conducătorii unităților în care lu
crează acești ingineri piscicoli ne-au 
spus că pină acum nu s-a întreprins 
nici o măsură pentru ca specialiștii 
în piscicultura să fie îndrumați că
tre sectorul pentru care sînt pregă
tiți. Unul din aceștia, V. Albu, di
rectorul întreprinderii de produse 
alimentare și textile, ne declară :

— La noi in unitate n-a venit ni
meni să-i întrebe pe inginerii pisci- 

. coli dacă vor să lucreze in sectorul 
pescăresc, să le facă o propunere 
concretă. Cel puțin aici, la nivel ju
dețean.

Facem o vizită la Consiliul popu
lar județean Constanța. Tovarășii 
Ion Tudor, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular, și Ion Tăvală, 
vicepreședinte, la rindul lor, ne 
mărturisesc ;

— Sincer vorbind, ne-am întrebat 
și noi ce să le recomandăm acestor 
piscicultori. Județul nostru are doa: 
o întreprindere piscicolă, unde, sc 
înțelege, nu pot lucra toți acești spe
cialiști. Am așteptat unele solicitări, 
semnale ale Ministerului Industriei A- 
limentare și Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii, organe direct intere
sate în rezolvarea acestei chestiuni. 
Dar pînă acum nimeni nu ne-a cerut 
sprijin. Ar trebui să vină aici, la 
Constanța, reprezentanți ai celor două 
ministere și ale altor organe inte
resate și împreună cu noi să discu
tăm cu inginerii în cauză, 
punem și să-i convingem 
acolo unde este nevoie de 
lor.

La Ministerul Industriei 
re aflăm că, pînă acum, 
lucru nu s-a făcut în acest sens. Ing. 
Petre Negoiescu, de curind director 
al Direcției industriei peștelui, ne-a 
confirmat că, în prezent, în sector se 
simte o mare lipsă de ingineri pisci
coli, că această ramură n-a stat pînă 
acum in centrul atenției ministerului.

— în perioada imediat următoare 
— a adăugat — va trebui să luăm le
gătura cu consiliile populare din Con
stanța, Brăila și alte județe care au 
ingineri piscicoli ce lucrează în alte 
sectoare, să le oferim specialiștilor 
locuri de muncă potrivite pregătirii 
lor, condiții de locuit etc. în prezent 
se întocmește un studiu în vederea 
punerii în valoare a întregului po
tențial piscicol al țării, spre a crea 
bazele unei pisciculturi intensive. Se 
înțelege că un loc important în ca
drul acestei acțiuni îl ocupă proble
ma cadrelor. Se poate aprecia încă 
de pe acum că numărul specialiștilor 
ocupați în sectorul pescăresc în ur
mătorii 2—3 ani se va tripla.

La Tulcea am avut o discuție," pe 
această temă, cu tov. Teodor Coman, 
prim-secretar al comitetului județean 
de partid :

—- în condițiile în care numai aici, 
în Deltă, la această oră, suprafața 
piscicolă însumează 5 600 ha pepinie
re și crescătorii piscicole și alte 10 000 
ha amenajate în unitățile stufo-pisci- 
cole, nevoia de specialiști nu este nici 
pe departe satisfăcută. Din cauza lip
sei de ingineri, două mari întreprin
deri piscicole din județul nostru sînt 
conduse dc oameni fără pregătire su
perioară. Secții piscicole mari, oa 
Mila 23. mila 35. Crișan, Calica, Dra- 
nov. Chilia și altele, cu un plan de 
producție de peste 1 000 tone pește a- 
nual, au in fruntea lor. din același 
motiv, tehnicieni. Schemele or fi pă- 
rind ele complete, dar problema este 
cu cine s-au completat. Posturile care 
trebuiau să fie ocupate de ingineri 
s-au transformat peste noapte, la ce
rerea întreprinderilor — dintr-o fal
să părere a penuriei de specialiști — 
în posturi de tehnicieni.

Cu ani în urmă, așa cum aveam 
să aflăm aici, cînd activitatea aces
tor unități nu era atît de complexă 
ca astăzi, secțiile erau conduse de in
gineri piscicoli. Deși unii dintre ei 
erau chiar de-aici, din aceste locuri, 
au plecat, devenind citadini în ma
rile centre urbane.

— De curînd, în orașul Tulcea — 
continuă interlocutorul — s-a înfiin
țat combinatul de industrie alimen
tară, care are o pondere piscicolă de 
60 Ia sută. Dar nu se găsesc ingi
neri pentru conducerea unor sectoa
re importante de muncă. De aseme
nea, șantierul de amenajări piscicole 
și alte unități din Deltă au mare ne
voie 
oară.
tiva, 
mai

acest lucru. Victor Băi- 
de la fabrica de ulei „Ar-

județul Tulcea, suprafața pepiniere
lor și a crescătoriilor dirijate va spori 
cu peste 40 000 ha, 
nic se va extinde 
velot de pescuit 
4 ori față 
zent.

Remarca 
nevoia de
— acum și 
labilă nu numai 
unităților aflate 
ale țării. Unele 
piscicole, pentru 
statul a cheltuit 
lei, sînt date pe mina unor oameni 
fără pregătire corespunzătoare. Lip
sa îndrumării tehnice, a controlului, 
slaba gospodărire a acestor unități
— probleme pe care pot și trebuie 
să le rezolve specialiștii — au făcut 
ca producția de pește obținută să fie 
mică, să se cheltuiască mari sume 
de bani, unele dintre unități fiind 
considerate încă de la început neren
tabile.

Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii gospodărește o suprafață pisci-

de cel

iar pescuitul ocea- 
mult, numărul na- 
crescînd de peste 
existent în pre-

la Tulcea privindfăcută 
specialiști in acest sector 
in perspectivă — este va- 

aici, ci și în restul 
pe apele interioare 
dintre suprafețele 
amenajarea cărora 

zeci de milioane de

încă de la deschiderea șantierului, 
cere ingineri specializați în amena
jările piscicole și tehnica pescuitu
lui.

O mare parte a suprafețelor pisci
cole, total neglijată, aparține coope
rativelor agricole de producție. La su
prafața piscicolă de 60 000 ha, cît pa
tronează acestea, din care 12 000 ha 
amenajate, se cere o conducere de 
specialitate, un număr însemnat de 
ingineri piscicoli. Dar, în acest sec
tor — rețineți la 60 000 ha — nu lu
crează decît trei ingineri piscicoli in 

.cadrul uniunilor județene Botoșani, 
Ilfov și Tulcea. în județele Teleor
man, Dolj, Ialomița și altele cu un 
mare număr de bălți și iazuri, spe
cialiștii lipsesc cu desăvîrșire. Nu este 
de mirare că pe suprafețele amena
jate in cooperativele agricole nu se 
obțin decit 150—200 kg de pește, față 
de 3 000 kg cît a fost prevăzut.

Desigur, în rindurile de față nu 
ne-am propus să redăm întreaga si
tuație a sectorului piscicol și nici o 
listă completă a 
simte nevoia de

La o lună de la publicarea articolului 
„PISCICULTORUL SPECIALIZAT ÎN 
STRĂINĂTATE - MASOR AL ECHIPEI

DE FOTBAL"
colă amenajată ce se întinde pe mii 

unor inde hectare. Tn cadrul 
treprinderi agricole de stat s-au 
creat ferme profilate 
cicultură, dar care nu

să le pro- 
sâ meargă 
priceperea

Alimenta- 
prea mare

de cadre cu pregătire superi- 
Davă avem în vedere perspec- 
nevoia de specialiști va fi mult 
mare. Plnă în 1975, numai în

pis- 
con- 

duse de specialiști. La I.A.S. Călă
rași, ferma piscicolă 
1 000 ha, din care o 
200 ha, este condusă 
cian ; I.A.S. Bădălan,
cu o suprafață de peste 2 000 ha a- 
menajate pentru piscicultura nu are 
decît un singur inginer piscicol. A- 
ceeași situație există și la I.A.S. 
Cefa. județul Bihor, I.A.S. Iași și 
altele.

în afara acestora, întreprinderile 
. agricole .de stat au mari posibilități 

de a extinde suprafața piscicolă in 
incintele îndiguite, pe terenurile ne
productive (lacul Grcaca-Ilfov, Po- 
tel-Olt, lezeruI-Călărași etc.), unde se 
pot înființa noi unități piscicole care 
cer un mare număr de cadre specia
lizate.

întreprinderi piscicole mari din ca
drul Ministerului Industriei Alimen
tare întîmpină mari greutăți din cau
za lipsei de specialiști. Cea din Ol
tenița. de pildă, cu o suprafață to
tală de peste 6 500 ha, care își des
fășoară activitatea pe teritoriul a 3 
județe (Ilfov, Ialomița și Dolj), nu are 
decît doi ingineri piscicoli — directo
rul și un șef de serviciu. Secția de 
Ia lacul Strachina, județul Ialomița, 
deși se întinde pe sute de hectare, 
nu are nici un inginer piscicol ; băl
țile Oltina (cu o suprafață de 1 500 ha) 
Baciu, Cochirleni, precum și tot șe- 
nalul Dunării, de citeva sute de ki
lometri, au nevoie nu numai de teh
nicieni, ci și de ingineri special pre
gătiți în această ramură.

In prezent se investesc milioane de 
lei pentru amenajările piscicole de 
la Cetate-Basarabi, județul Dolj, în 
vederea populării crescătoriilor, cu 
crap, cegă și șalău, creindu-se astfel 
un sistem întins pe sute și sute de 
hectare, în cadrul căruia vor fi cu
prinse bălțile apropiate Maglavit și 
Golenț. Același lucru se petrece și în 
Moldova, care oferă mari posibilități 
pentru punerea în valoare a unor în
semnate suprafețe de iazuri și eleș- 
tee. în curînd va începe amenajarea 
bălții Cîrja, din județul Vaslui, care 
cuprinde peste 1 000 ha, investiție ce 
se ridică la 20 milioane lei, și care,

pe 
sînt

ce cuprinde 
pepinieră de 

de un tehni- 
județul Galați,

locurilor în care se 
specialiști în pisci

cultura. Arătăm 
doar că în timp 
ce acest sec
tor tradițional al 
economiei noastre 
bate pasul pe loc 
— în mare mă
sură ca urmare a 
lipsei de îndru
mare tehnică și a 
controlului din 
partea specialiști
lor — inginerii 
piscicultori din 
Constanța, Brăila, 
Galați și alte 
șe lucrează 
continuare în 

sectoare străine calificării lor.
Revenim la ceea ce subliniam 

începutul articolului, la sugestiile 
date în legătură cu modalitățile prac
tice prin care poate fi soluționată 
problema redistribuirii cadrelor in 
piscicultura. Din constatările noastre 
se desprinde o concluzie clară : aco
perirea locurilor de producție — care, 
din cauza lipsei acute de specialiști, 
înregistrează an ..e an pierderi seri
oase — nu se poate face decit renun- 
ț.indu-se la explicațiile și ' aminările 
inutile, la discuții, „studii" și „docu
mentații" interminabile (stil de lucru 
ce se pare că a prins rădăcini adinei 
in unele instituții) care nu ajută cu 
nimic nici piscicultura și nici pe 
specialiștii acestui sectof. Despre ce 
„studii’ și „documentații" mai este 
nevoie acum, cind se știu precis locu
rile descoperite din sector ? în fond, 
ceea ce trebuie să întreprindă Minis
terul Industriei Alimentare și Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii, 
consiliile populare — deopotrivă 
vizate — este să ' 
dată la o 
redistribuire 
coli. Trebuie, 
pornit de la premisa că acești spe
cialiști doresc să lucreze in meseria 
lor. Majoritatea sînt oameni serioși, 
bine pregătiți profesional și au do
rința să facă o muncă utilă societă
ții, care să le dea depline satisfac
ții. Faptul că și-au abandonat profe
sia, din vina lor, evident, dar și cu 
sprijinul „generos" al celor ce i-au 
angajat, nu trebuie să ducă la conclu
zia că sînt definitiv pierduți pentru 
piscicultura. Nu există motive să nu 
se aibă 
de a-și 
teresele 
buie in 
sinceră,

Organele răspunzătoare din Minis
terul Industriei Alimentare, Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii și con
siliile populare trebuie — așa cum 
subliniam — să ia măsuri pentru a 
se discuta cu inginerii în cauză, să li 
se propună locuri de muncă precise, 
să li se prezinte toate amănuntele 
privitoare la viitoarea lor activitate, 
condițiile pe care le vor avea, intr-un 
cuvint să le dea acestor specialiști 
posibilitatea de realizare profesională 
și, totodată, de îndeplinire a obliga
țiilor lor față de societate.

Vasile MIHAI 
Teodor ZAMFIR
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Grupul de lucru 4 Giulești 
Gh. Mistreanu), care aparține de 
I.C.R. sectorul 7 (director ing. Căl
dare), a început în vara anului tre
cut lucrările pentru introducere! 
încălzirii centrale în blocul nostru. 
La recepția lucrării — executată 
în grabă și de mîntuială — s-au 
găsit elemenți de calorifer fisurați 
iar apa curgea pe la suduri, ven
tile și garnituri. In aceste condiții 
s-a încheiat un proces verbal între 
I.D.G.B., I.C.R. și I.A.L., în care 
s-a specificat că în lunile aprilie 
— iunie a.c. lucrările vor fi reluate, 
în vederea înlăturării lipsurilor 
constatate, de către aceeași între
prindere. Iată-ne însă în pragul u- 
nei noi ierni și șeful grupului 4 
Giulești nici nu vrea să audă măcar 
de această obligație. Așa se face că 
noi, locatarii, sîntem obligați să 
stăm cu oale și crătiți sub calori
fere pe care le golim la 2—3 ore. 
Mai mult, în apartamentele nr. 26, 
28, 33, 45, 50. 53, 69, 70 și altele apa 
curge din belșug, dar caloriferele 
nu încălzesc. Dacă sus-numita în
treprindere nu ține la prestigiu, 
o privește. Există însă legea, care 
o obligă să execute lucrări de ca
litate pentru banii încasați.

Asociația locatarilor
Bd. Dinicu Golescu nr. 39 sect. 7

VINOVAT FĂRĂ VINĂ
La jumătatea acestui an am fost 

solicitat, prin transfer, de către 
O.C.L. Textile — încălțăminte Cra
iova, oferindu-mi-se postul de șef 
de serviciu. Dată fiind funcția pe 
care o îndeplinesc intr-o organi
zație comercială, noua întreprinde
re a cerut de la Inspectoratul de 
miliție al județului Buzău — unde 
sînt născut — fișa de antecedente 
penale. După nici o lună de zile 
unitatea primește fișa respectivă 
dar, văzînd ce scrie pe verso-ul a- 
cesteia, am rămas uluit : „condătn- 
nat un an închisoare de tribunalul 
orașului Ploiești în anul 1953 pentru 
neglijență în serviciu". Țin să preci
zez că n-am apărut niciodată nici 
măcar ca martor în fața vreunei 
instanțe judecătorești.

Firește, am considerat că este 
vorba de o greșeală și am făcut 
contestație. S-a intervenit de trei 
ori la Inspectoratul de miliție al 
județului Buzău pentru clarificarea 
situației, dar. deși au trecut mai 
bine de 100 de zile, salariații aces
tei instituții n-au trimis nici pînă 
acum vreun răspuns.'

Ca cetățean și om care mi-am 
făcut timp de 20 de ani datoria 
în mod cinstit și corect, fără a intra 
în conflict cu legile țării, mă aflu 
astăzi în postura unui condamnat, 
a unui om incorect.

Nu înțeleg cum își permit lucră
torii Inspectoratului de miliție 
Buzău să tacă timp de 3 luni și ju
mătate și să nu răspundă la 3 cores-

de 
ei.

repara o greșeală comisă de

Ion M. GORGAN
Str. Pavlov nr. 34 Craiova

PÎNĂNU AJUNG ȘOBOLANII 
LA INSPECTORATUL 

SANITAR...
aleMai bine de 100 de familii, 

căror locuințe sînt situate pe mar
ginea rîului „Iazul Morilor", sînt 
nevoite să inhaleze, de peste un 
an, aerul infectat de reziduu
rile ce se aruncă pe locul unde a 
fost iazul. Fabrica de piele și 
încălțăminte „Vîlceana" aruncă 
zilnic curățaturile de pielărie, spă- 
lăturile de la prelucrări, iar măce
larii de la abatorul Rm. Vîlcea 
reziduurile vitelor sacrificate. Toate 
acestea au înfundat iazul lipsit de 
apă, care degajă un miros insupor
tabil și adăpostește adevărate co
horte de șobolani. Inspectoratul sa
nitar de stat al județului a fost 
sesizat în nenumărate rînduri, dar 
funcționarii de aici nici nu s-au în
cumetat să se deplaseze Ia fața lo
cului, probabil de teama mirosului. 
Solicităm Consiliului popular al 
municipiului Rm. Vîlcea să ia ne- 
întîrziat măsuri corespunzătoare.

Gh. ISPAȘOIU 
Rm. Vîlcea

sesizări adresate redacției a făcut 
un pas înainte în privința obținerii 
pensiei cuvenite lui Petre Iordă
nescu. al cărui curator legal este. 
„Oficiul de. 
însă 
pensie 
sector 
nu înțeleg de ce Oficiul sectorului 
5 cere acest dosar de la sectorul 4, 
din moment ce eu pot prezenta în 
original decizia care stă la baza 
dosarului de pensionare nr. 30 196 
a lui Petre Iordănescu. Mă aflu, 
așadar, din nou în fața altui ob
stacol".

Redacția a trimis această a treia 
sesizare Direcției pentru probleme 
de muncă și ocrotiri sociale a muni
cipiului București. Din răspunsul 
semnat de ing. A. Popa aflăm că 
semnatarul a intrat în drepturile 
sale legale, că i s-au și expediat 
banii pentru perioada 1 august — 
31 octombrie a.c. In rest, nici o 
vorbuliță. Faptul că autorul sesi
zării a fost purtat pe drumuri atîta 
amar de vreme, că funcționarii ce
lor două oficii 
creat omului 
că prin urmare a fost călcată le
gea care-i dădea 
nu prezintă nioi

să 
la

5.

pensii sector 4 nu vrea 
trimită

Oficiul
Pe de

TOT PE

dosarul 
de 

altă
de 

pensii 
parte,

de pensii i-au 
numai necazuri,

dreptul la pensie 
o importanță ?

DRUM...

DEFECȚIUNILE PE LINIA 
ELECTRICĂ AU FOST 

ÎNLĂTURATE
Un grup de cetățeni din 

Scăpău, județul Mehedinți, au 
zat redacția că în perioada de 
a acestui an au existat mari în
treruperi în alimentarea cu ener
gie a abonaților.

întreprinderea de rețele elec
trice Craiova ne-a comunicat 
că, într-adevăr, s-au manifestat de
fecțiuni la izolația...................
din zonă, datorită 
mosferice intense, 
mănunțit situația, 
toarele măsuri: instalarea unor izo
latori de calitate superioară pe lini
ile de medie tensiune; asigurarea 
unei duble alimentări a consumato
rilor din zona Vînju Mare — res
pectiv și a satului Scăpău, printr-o 
nouă linie electrică pusă în funcți
une. alimentată din stația Breasta 
— Craiova. Prin măsurile luate, se 
precizează în răspuns, situația a 
fost îmbunătățită radical.

satul 
sesi- 
vară

liniilor de 15 kV 
descărcărilor at- 
Analizîndu-se a- 
s-au luat urmă-

DESPRE BIROCRAȚI NICI 
0 VORBULIȚĂ

Dumitru Iordănescu din Berceni- 
sud, sectorul 5, ne-a trimis, cu a- 
proape o lună în urmă, o scrisoare 
în care arăta că în urma altor două

achitat la depozitul de mate
rie construcții din Pucioasa 

a 10 080 - - • ■
Ducîndu-mă 

la fabrica 
unde t

am 
greutăți, 

bună,

Am 
riale 
costul 
sate, 
de 
goviște, 
repartiție, 
felul de 
are cărămidă 
aștept alt ouptor să se răcească, ba 
că a ieșit cărămida crudă și, uite 
așa, au trecut două săptămîni pen
tru ca la 5 noiembrie 1968 să mă 
anunțe că s-a scumpit cărămida cu 
încă 6 bani pe bucată. Calvarul abia 
de 
că, de fapt, nici astăzi 
intrat în posesia 
După vreo 40 de drumuri 
cute de la Pucioasa la Tîrgoviștf 
— cu care prilej cheltuiam cite 20 
de lei numai pentru transport, la 
începutul acestei luni am reclamat 
cazul comitetului județean de par
tid. Tovarășii de aici m-au trimis, 
cu un bilețel, la directorul Direcției 
industrie locală. La rindul lui, și 
tov. director m-a trimis, tot cu un 
bilețel, la directorul fabricii, care 
apoi m-a trimis la contabilul fa
bricii. Acesta mi-a spus că, între 
timp, cărămida s-a scumpit și deci 
trebuie să mai dau 900 lei sau să 
primesc doar 8 300 bucăți cărămidă, 
în loc de 10 000 bucăți cit achita
sem cu 13 luni în urmă. In acest 
sens, mi-a dat și el un bilețel că
tre șeful depozitului. Dar cărămidă 
n-am luat nici în ziua de azi. în 
schimb am în buzunar citeva bile
țele, în semn de bunăvoință...

cărămizi 
i să le i 
„Victoria" 
depozitul i 
întîmpinat 

ba că 
ba că

atunci a început, pentru 
nu am 

cărămizilor, 
fă-

Patru TOMA
satul Priboiu — jud. Dîmbovița

ț

*
*

**

I*

j

treacă de în- 
muncă practică de 
a inginerilor pisci- 
în mod obligatoriu,

încredere în capacitatea lor 
înțelege răspunderile și in- 
personale. De aceea, nu tre- 
nici un caz evitată o discuție 
deschisă cu ei.

LEGUME-VERDEȚURI PROAS

PETE TOT TIMPUL IERNII
(Urmare din pag. I)

perativele și să creeze condiții a- 
celora care vor să însămânțeze su
prafețe peste cele planificate. Este 
în interesul aprovizionării populației, 
al cooperativelor respective.

Deși fiecare județ trebuie să-și a- 
sigure din producția proprie cea mai 
mare parte din legumele necesare a- 
provizionării populației, acum, în u- 
nele locuri această sarcină este des
considerată, iar mai tirziu gospoda
rii acestor județe vor deveni foarte 
„grijulii" cu aprovizionarea și vor 
cere „să li se dea". Oare este atît de 
greu de înțeles că nu poate fi admisă 
situația ca unele județe care au mul
te posibilități de a obține asemenea 
produse să ceară tot timpul de 
la alții ? Tn județul Caraș-Seve- 
rin, de exemplu, s-au însâmințat și 
plantat doar ceva mai mult de ju
mătate din suprafețele prevăzute a 
se cultiva cu legume-verdețuri : 38 
ha spanac, 17 ha ceapă verde și 9 
ha salată. Tn acest județ sînt mari 
centre industriale care trebuie să 
fie aprovizionate cu însemnate can
tități de legume proaspete. Deși este 
o regiune mai deluroasă, în cadrul 
județului sint zone cu ierni blinde 
și unde se desprimăvărează foarte 
repede, iar cultura legumelor tim
purii dă rezultate foarte bune. De 
unde speră să primească aceste pro
duse ? Iată o întrebare la care răs
punsul trebuie dat acum, nu la iar
nă sau la primăvară. De asemenea,

de mai mulți ani, in județul Bihor 
nu se îndeplinește planul la culti
varea legumelor extratimpurii. Și a- 
cum, din cele 255 ha prevăzute a se 
însămința în cooperativele agricole, 
s-au realizat numai 203 hectare. Se 
motivează că spanacul, de exemplu, 
n-ar avea căutare. Unde nu are cău
tare ? Nu-l cere populația ? Gospo
dinele știu mai bine decît acești „spe
cialiști" că legumele, verdețurile sînt 
un excelent aliment, au un bogat 
conținut de vitamine, sint hrănitoa
re și mai ales se găsesc într-o peri
oadă — iarna și primăvara devreme, 
cind alte sortimente lipsesc. Aceste 
produse nu au căutare la întreprin
derea de valorificare pentru că fiind 
ușor perisabile le creează bătaie de 
cap. Dar nimeni nu are dreptul să 
sacrifice interesele aprovizionării 
pentru a feri de dureri de cap o în
treprindere a cărei rațiune de a fi 
este buna aprovizionare.

Există și alte mijloace prin care se 
poate spori producția de legume- 
verdețuri și mai ales grăbi obține
rea lor. Este vorba de producerea 
sortimentelor respective în răsadni
țe cu încălzire și în serele de tot 
felul. Unitățile agricole de stat și 
cooperativele agricole dispun de cir
ca 25 ha răsadnițe cu încălzire teh
nică, 15 ha înmulțitoare încălzite și 
o mare suprafață de sere — de la cele 
simple pină la cele industriale. Toa
te aceste suprafețe, pină în luna fe
bruarie cind urmează a fi ocupate 
în vederea producerii răsadului, pot

fi folosite pentru producerea de le
gume. Din sondajele făcute, din in
formațiile primite de la coresponden
ții noștri rezultă însă că organele 
agricole n-au luat nici o inițiativă 

‘ pentru folosirea acestui important po
tențial de producție.

Una din cele mai importante pro
bleme care se ridică la ora actuală 
în legătură cu asigurarea sortimen
tului de legume necesar consumului 
în perioada de iarnă-primăvară se 
referă la îngrijirea culturilor. Pînă 
la această dată au fost semănate in 
cîmp aproape 9 200 hectare cu di
ferite culturi, suprafață mult mai 
'mare decît în ceilalți ani. Dar a- 
vem o toamnă extrem de secetoasă, 
ceea ce impune ca, in mod obliga
toriu, să se facă irigarea culturilor 
și să se aplice și alte măsuri de în
grijire care să asigure o bună răsă
rire și iernare normală a plantelor. 
Din păcate, în multe locuri această 
importantă cerință nu este respecta
tă. în județul Teleorman, de exem
plu, se făcea irigarea cepei 
crare necesară și la această 
— dar spanacul deși ocupă 
era neglijat. Este adevărat
recția agricolă, sesizată de acest ne
ajuns. a luat măsura să se irige și 
această cultură. Asemenea situații 
ne-au fost sesizate și din alte ju
dețe unde utilajele de irigat nu sînt 
folosite in grădinile de legume.

în aceste zile hotăritoare pentru 
realizarea producției de legume ex
tratimpurii trebuie să se urmărească 
realizarea în întregime a suprafe
țelor prevăzute și, mai ales, să se a- 
corde cea mai mare atenție lucră
rilor de întreținere pentru a se ob
ține producții mari și cit mai tim
purii.

— lu- 
cultură 
223 ha 
că di-

PRIN TELEFON... NU SE VEDE
PORUMBUL RĂMAS PE ClMP
(Urmare din pag. I)

In unele unități 
care te în- 

în minuni : la-

Direcția agricolă, 
sînt însă situații 
deamnă să crezi... ... _____ _ __
nurile de porumb în loo să scadă, 
cresc. Iată citeva exemple. La coo
perativa agricolă de producție din 
Sipote, după evidența direcției agri
cole mai rămăseseră de recoltat sîm
bătă 90 ha ou porumb, 
și pînă miercuri se... 
erau 120. Aceasta după 
cooperativei. Cocenii ? 
400 de tone de coceni 
oare animalele se plimbă în voie.

La Băneasa mai erau sîmbătă de 
recoltat 40 ha, iar recolta de porumb 
de pe circa 130 ha se afla pe cîmp, 
împrăștiată în zeci și zeci de grămă
joare. Surprinzător este faptul că, 
tranșmițînd situația operativă la di
recția agricolă, inginerul Ion Ciu
buc asigurase că luni va fi totul 
gata. Miercuri mai erau de recoltat... 
tot 40 ha. Și aceasta după două zile 
de'muncă intensă.

O situație la fel de ambiguă există 
și la cooperativa agricolă Ion Corvin. 
Cele 80 ha cu porumb cit se 
spunea sîmbătă că mai sînt de recol
tat, pină miercuri crescuseră și aici 
la... 100 (după declarația brigadieru- 

............  Dar 
porumb nerecoltate 

dacă sînt mari sau 
nu știm după care 

ghidăm) mai sînt și 
agricole de produc- 
Tichilești, Bărăga- 
și altele.

De sîmbătă 
înmulțiseră : 

„statistica" 
Aproximativ 
netăiați prin

lui de cîmp Vasile B. Tudor), 
suprafețe de 
(greu de spus 
mici, pentru că 
statistică să ne 
în cooperativele 
ție din Rasova, 

_nul, Dobromir

Mai dăm, în încheiere, un singur 
exemplu care arată că este impe
rios necesar ca, în aceste zile, orga
nele agricole să controleze pe teren — 
și prin teren înțelegem 
tarlalele, nu sediile 
cole — cum sînt 
mele suprafețe. La 
o mare cantitate din 
guri se depreciază 
avem de cules o zi 
spune tehnologul-șef al întreprinde
rii, inginerul Ștefan Matica, la ferma 
nr. 6. La trustul zonal I.A.S. din Con
stanța se știa că recoltatul struguri
lor s-a încheiat în această unitate. 
Pe teren, însă, ne-am convins că mai 
erau de recoltat 28—30 ba și nu nu
mai la o fermă, ci la trei. Datorită 
unui îngheț ușor din zilele trecute, 
strugurii sînt supuși unui proces ra
pid de depreciere și este vorba de 
sute de tone, în timp ce această în
treprindere nu-și realizează planul 
de producție în sectorul viticol. Așa 
se întimplă cînd organele agricola 
județene pun prea marc preț pe te- 
lefon, în dauna controlului direct, 
pe teren.

Asemenea situații ne-au fost sem
nalate și din județul Dolj, precum și 
din alte județe. Aceasta 'impune, așa 
cum s-a subliniat și la început, ca 
organele agricole și organizațiile de 
partid de la sate să exercite un 
control riguros pe teren, să ceară 
consiliilor de conducere din C.A.P. 
să-și îndeplinească sarcinile organi
zând strîngerea de pe cîmp a întregii 
recolte, să nu admită irosirea pro
duselor.

cimpul, 
unităților agri- 
recoltate ulti- 
I.A.S. Ostrov, 
recolta de «tru
pe cîmp. „Mai 
— astăzi — ne
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pentru a

reparații 
tipuri de

se cuvine ca organele agri- 
reevalueze posibilitățile de 
a fondurilor și de concen- 
lor pe obiective prioritare, 
mai mult cu cit în unele

le
tehnologic industrial,

in ultimul timp, în 21 de județe situate în zone cu o puternică bază cerealieră 
din Bărăgan, Dobrogea, Banat etc., au fost întreprinse largi acțiuni vizînd crearea com
plexelor zootehnice în cooperativele agricole. In urma a numeroase studii și analize 
s-a prevăzut ca, pînă în anul 1972, să se construiască complexe de tip industrial, bazate 
pe tehnologie modernă și pe utilizarea nutrețurilor combinate, în care să se crească 
minimum un milion și jumătate de porci livrabili.

Este una din acțiunile de însemnătate majoră inițiate de conducerea de partid 
și de stat pentru sporirea producției de carne, în scopul satisfacerii cît mai depline a 
cerințelor de consum ale populației. Realizarea obiectivelor amintite necesită fonduri 
de investiții care depășesc un miliard de lei. Concentrarea investițiilor pe un număr 
mai restrîns de obiective de mare capacitate și mai ales realizarea acestora la un grad 
de tehnicitate superior oferă multiple avantaje în comparație cu dispersarea fondurilor 
pe construcții și lucrări mici.

Pentru prima dată de la înființarea lor cooperativele agricole își 
unesc eforturile în vederea realizării unor obiective de mai mare amploare 
în domeniul zootehniei, unde pînă acum — cu puține excepții — s-au făcut investiții în 
limitele unei singure unități. La construcția complexelor, pe lîngă creditele acordate de 
stat, o mare parte din fondurile necesare reprezintă contribuția cooperativelor agricole 
asociate. în ultimele săptămîni, cu sprijinul activ al comitetelor județene de partid, au 
fost create numeroase asociații intercooperatiste, iar altele sînt în curs de constituire, 
ceea ce denotă interesul larg al cooperatorilor și specialiștilor pentru modernizarea 
unor sectoare de producție cu o pondere crescîndă în economia cooperativelor agri
cole. O precizare se impune : întocmirea și definitivarea documentației tehnice a întîrziat 
luni de zile. Acum este necesar să se treacă fără nici o întîrziere la acțiuni practice 
pentru ca, în fiecare județ, toate complexele prevăzute să poată fi executate și date în 
funcțiune la termenele stabilite.

PRIN EFORTURILE REUNITE ALE COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

DE ÎNALT RANDAMENT

0 acțiune de larg interes economic, a cărei urgentare trebuie să preocupe, în egală măsură, 
organele agricole centrale, județene și asociațiile intercooperatiste constituite în acest scop

i

deea de a construi com
plexe zootehnice de tip 
industrial în cooperative
le agricole are ca punct 
de plecare experiența deja 
existentă în întreprinderi- 

agricole de stat. Fluxul 
’ ’, gradul ri

dicat "de mecanizare și par
țial de automatizare, caracteristice 
complexelor industriale zootehnice 
din I.A.S., utilizarea nutrețurilor 
combinate au permis realizarea 
unor indici tehnico-economici su
periori celor obținuți în sistemul 
de creștere de tip gospodăresc.

Unul dintre principalele argu
mente ale opțiunii pentru crearea 
complexelor zootehnice în coopera
tivele agricole este că acestea, la 
un grad de tehnicitate egal cu ccl 
promovat în I.A.S., permit să se 
obțină indici tehnico-economici 
egali. în prezent, între nivelul pro
ducției și al eficienței economice a 
sectorului zootehnic al I.A.S., 
și cel al cooperativelor agricole, 
există o diferență de la simplu la 
dublu și chiar triplu în favoarea 
primelor unități. Or, este indiscu
tabil că asigurarea cerințelor cres- 
cînde ale populației cu produse de 
origină animală, satisfacerea nevoi
lor economiei naționale, nu pot fi, 
concepute decît prin ridicarea ni
velului productiv în toate sectoa
rele agriculturii.

Ce producție marfă va ieși pe 
poarta complexelor amintite? în 

-x,- j, capacitatea acestora, 
va 
la 

ca- 
vor 
fie- 
are

funcție de capacitatea 
numărul de porci livrabili 
fi cuprins între 6 000 pînă 
100000. Dintr-un complex cu o 
pacitate de „30 000“ pe an, se 
putea livra 'Circa 504 porci la 
care 6 zile. Creșterea acestora 
loc pe suprafețe restrînse de teren 
afectate complexelor. Principalii in
dicatori tehnico-economici — numă
rul mediu de purcei obținuți pe 
scroafă, sporul zilnic în greutate, 
consumul specific de furaje, prețul 
de cost, productivitatea muncii etc. 
— se situează la un nivel net su
perior în unitățile de tip industrial.

Aceste avantaje și altele explică 
interesul larg al cooperatorilor pen
tru participarea cooperativelor agri
cole din Care fac parte la acțiunile 
intercooperatiste în vederea con
struirii complexelor zootehnice. în
trebarea este dacă acest interes, 
bazat pe calcule de eficiență econo
mică precise și pe experiența I.A.S., 
esie dublat de măsuri corespunză
toare pe planul activității practice, 
dacă soluțiile și modalitățile pen
tru a crește și livra minimum 1,5 
milioane de porci, într-un răstimp 
extrem de scurt, sînt cele mai 
eficiente și în concordanță cu po
sibilitățile tehnico-materiale și fi
nanciare, dacă există corelarea in
dispensabilă a acțiunilor, o con
cepție unitară, clară din punct de 
vedere tehnico-organizatoric. Ea 
aceste întrebări și la .altele .am căi),-, 
tat răspuns în cadrul unor largi in
vestigații la Ministerul Agriculturii- 
și Silviculturii. Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție și la organele agricole ju
dețene.

1-

să

C. BORDEIANU

de 60 000 porci în ju- 
. Se simte însă nevoia

ur- 
De-

a se împlini 
este prevăzut .
Planul în- 

agricolă pre-
acest an.

de direcția
în anul 1970 numărul va- 
scadă la jumătate. Ce fel

©Cînd veți pune piatra de temelie?

a I. A. S

în 
sînt 

de 
teh- 
pro- 
baza

C
onstrucția oricărui obiec
tiv cu un grad mai ridicat 
de complexitate nu poate 
fi concepută fără studii 
tehnico-economice și pro
iecte de execuție cores
punzătoare. în oazul construi

rii mai multor obiective 
localități diferite așa cum 
complexele de porci, punctul 
plecare îl constituie studiile . 
nico-economice aprofundate și 
iectele directoare care stau la 
proiectelor de execuție.

în această privință, dip situațiile 
și asigurările primite pînă acum 
de la Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii ar rezulta că docu
mentația este, în cea mai mare 
parte, corespunzătoare cerințelor. 
Cît de mare este această parte și 
ce valoare aplicativă are pentru 
cooperativele agricole ? După a- 
proape un an de muncă, Institutul 
de studii, cercetări și proiectări a- 
gricole (I.S.C.P.A.), cu prețul a 
mii de ore de muncă, a întocmit 
studii tehnico-economice și proiec
te directoare pentru ferme și com
plexe cu capacități cuprinse între 
3 000 și 30 000 de porci livrabili 
pe an.

Pentru a aprecia utilitatea aces
tor proiecte, amintim că la _ ulti
mele complexe de tip industrial ale 
I.A.S. valoarea investiției specifice 
pe porc livrabil se cifrează în ju
rul a 8G0 lei. Ce soluții oferă 
documentația întocmită pentru coo
perativele agricole ? Proiectele în
tocmite pentru cele mai mici uni
tăți cu 6 000 porci livrabili prevăd 
o investiție specifică de 1 500 lei. 
Proiectele pentru complexe de 9 000 
porci ar fi realizabile numai dacă 
facem abstracție de investiția speci
fică care se ridică la 1 330 lei, iar 
in cele de „15 000“, investiția speci
fică însumează 1 280 lei. Rezultă că 
toate aceste proiecte directoare ofe
ră soluții tehnico-constructive prea 
scumpe. Pînă în prezent,1 proiec
tul întocmit de I.S.C.P.A., cu in
vestiții specifice mai mici de o mie 
lei, este cel pentru complexele de 30 
mii porci livrabili pe an. Important 
este că acest proiect există, că este 
adaptabil condițiilor locale și 
că soluțiile constructive pre
conizate perspective

modernizare a tehnologiei șl, ps 
această bază, creșterea unui numai 
sporit de porci livrabili. De pe 
acum a fost dată spre execuție în- 
tr-un sector al I.S.C.P.A. o coman
dă, pe bâza unei teme de proiec
tare, pentru modernizarea acestui 
tip de complexe cu parametri îm
bunătățiți la nivelul ultimelor per
formanțe din I.A.S. Este vorba de 
un studiu tehnico-economio direc
tor, care urmează să se efectueze 
peste plan, pînă la sfîrșitul anului 
în curs. Abia după terminarea și 
aprobarea acestuia, se va pu
tea întocmi proiectul director. Din 
cele relatate rezultă necesitatea de 
a se înzeci eforturile pentru defi
nitivarea intr-un timp cît mai scurt 
a documentației tehnice, pentru elu
cidarea celor mai avantajoase soluții 
tehnico-economice. ■ -

— Noul studiu tehnico-economic, 
care urmează să fie întocmit, dă 
peste cap o bună parte din ceea ce 
s-a făcut pînă acum în materie de 
proiectare a complexelor zootehnice 
din cooperativele agricole, ne spune 
ing. șef Radu Scarlat de la I.S.C.P.A 
Am lucrat trei trimestre pentru a 
întocmi documentații pentru com
plexe. Dacă beneficiarii ar fi știut 
de la bun început ce vor, dacă ar 
fi precizat „punctul final", dacă 
comenzile ce ni s-au adresat ar fi 
corespuns cerințelor, se putea eco
nomisi un timp prețios.

Demararea într-un timp .cît mai 
scurt a construcției complexelor 
zootehnice impune ca. întreaga do
cumentație tehnică să fie realizată 
într-o concepție unitară. In pre
zent se ocupă de proiectarea com
plexelor zootehnice — pe' lingă 
I.S.C.P.A. — și grupe de proiectare 
din mai multe județe ca Arad, Ilfov 
etc. Or, in acest domeniu contează 
nu cantitatea și numărul, ci cali
tatea soluțiilor tehnico-constructive 
care, dacă corespund exigențelor, 
pot fi multiplicate și localizate în 
mod creator, în deplină concordan
ță cu posibilitățile existente sau 
cele care pot fi create.

De aceea, una din căile eficiente 
.de soluționare a problemelor amin
tite este concentrarea eforturilor 
tehnologilor și proiectanților în 
scopul realizării S.T.E. și proiecte
lor la un grad de economicitate ma
xim. Complexitatea problemelor 
care trebuie rezolvate necesită co
relarea activității diferitelor fo
ruri și instituții din domeniul a- 
griculturii atît în ceea ce priveș
te ansamblul cît și amănuntele. 
Carențele de concepție și de or
ganizare nu au ce căuta în con
textul acestei activități unde ero
rile pot avea consecințe neplă
cute.

Considerăm că organele de spe
cialitate din Ministerul Agricul
turii și Silviculturii trebuie să 
reanalizeze problemele privind do
cumentația tehnică, calitatea aces
teia, valoarea aplicativă a soluțiilor 
și variantelor preconizate, să facă 
totul pentru a evita refaceri ulte
rioare de proiecte și modificări pă
gubitoare după începerea construc
țiilor. înainte de a se pune pia
tra de temelie a fiecărui complex 
totul să fie clar, ceea ce va înlesni 
foarte mult activitatea constructo
rilor.

a temelia viitoarelor com
plexe încă nu s-a pus nici 
o cărămidă. Construcția 
acestora este prevăzută 
a fi încheiată în 
mătorii doi ani.

marajul întîrziat pornește 
așa cum subliniam — de la faza 
pregătitoare, de la cristalizarea 
cu încetinitorul a concepției care 
trebuie să stea la baza progra
mului de lucru, la definitivarea nu
mărului și capacității complexe
lor, întocmirea, documentației teh
nice de care depinde folosirea cea 
mai rațională a fondurilor.

Totuși, în sfera acțiunilor prac
tice s-a efectuat un mare volum 
de muncă pregătitoare, au fost de
pistate modalități interesante pen
tru realizarea la timp a complexe
lor. în majoritatea cazurilor, nu
mărul, capacitatea și localizarea 
complexelor au fost analizate și a- 
probate de comitetele județene de 
partid, s-au înființat numeroase 
asociații intercooperatiste în jude
țele Arad, Constanța, Ilfov, Buzău, 
Bacău, Brăila și altele. Mai mult 
decît oricînd, o serie de ingineri 
zootehniști, medici veterinari și 
proiectanți din județele Timiș, 
Arad, Constanța, Dolj eto au por
nit să studieze experiența comple
xelor zootehnice din I.A.S., au 
prins să gîndească „inginerește“.

Ing. Iulius Ilca, director ad
junct al direcției agricole Ti
miș, însoțit de ing. Eugen
Crulițchi, șeful proiectului complex- 
Diled, și proiectantul Aurelian Dră- 
gulescu de la uniunea cooperatistă 
județeană au studiat tehnologia și 

■ soluțiile constructive ale mai mul
tor complexe din Banat și din ju
dețul Ilfov. Este premisa necesară 
înainte de a începe construcția com
plexului de 100 000 porci livrabili de 
la Biled și a altor unități de mare 
capacitate. Aici se vor Moși nu 
numai experiența, ci și proiecte ale 
I.A.S. adaptate condițiilor locale.

Finalitatea economică și volumul 

©Argumente in favoarea concentrării 
producției zootehnice a cooperativelor. 

Punctul de pornire: valoroasa experiență

Investițiile specifice mici se valorifică 
prin mari investiții de gîndire și spirit

gospodăresc
4

©Profilare și specializare, dar nu cu 
adăposturile goale

• Nutrețuri combinate sau concentrate 
proteice ?

investiției specifice depind în mare 
măsură de amplasarea judicioasă a 
fiecărui obiectiv. In județul Dolj 
au fost formate comisii mixte do 
specialiști și proiectanți de la or
ganele agricole, D.S.A.P.C., Sane
pid etc. care au studiat și cîntărit 
avantajele și dezavantajele fiecă
rei variante de amplasare.

Este imperios necesar ca în toate 
județele să se studieze cu cea mai 
mare atenție avantajele și dezavan
tajele fiecărei variante, să se depună 
eforturi stăruitoare pentru reduce
rea costului investițiilor specifice 
prin adoptarea soluțiilor tehnico-e
conomice optime, astfel ca să se a- 
sigure realizarea producției în bune 
condiții, iar prețul de cost al a- 
cesteia să fie cît mai scăzut.

In unele județe ca Tulcea, Vas
lui, Olt eto. se resimte lipsa acută 
a proiectanților, ceea ce face difi
cilă efectuarea studiilor geotehnice, 
topo, estimarea surselor de apă, de 
energie electrică și alte lucrări 
legate de întocmirea proiectelor de 
execuție. Sprijinul acordat acestor 
județe are încă un caracter întâm
plător. în cadrul unei ședințe de 
lucru Ia Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, ing. Constantin Ghiță, 
director adjunct ai direcției agri
cole Ilfov, și un grup de proiectanți 
s-au oferit să efectueze lucrările de 
localizare a documentației pentru 
un complex i 
dețul Tulcea.
ca forurile de resort să ia măsuri 

pentru a asigura, în mod organi
zat, sprijinul tehnic calificat în 
toate județele, pentru fiecare obiec
tiv.

— In județul nostru nu avem 
D.S.A.P.C. — ne spune ing. Gheor- 
ghe Vlas, director adjunct al di
recției agricole Olt. Alergăm cînd 
la Argeș cînd la Dolj, dar pînă 
acum ne-am ales cu promisiuni 
fără contracte ferme pentru pro
iectare. In acest județ opțiunea 
pentru complexe mai mici, de cîte 
6 000 porci livrabili fiecare, creează 
greutăți în contractarea lucrărilor 
de construcție.

Dezbătînd aceste probleme, apare 

și mai evidentă necesitatea de a a- 
vea organisme de proiectare în toate 
județele. Dar pînă la crearea și în
cadrarea corespunzătoare a acestora 
este nevoie să se acorde sprijin e- 
ficient în proiectarea și amplasarea 
complexelor zootehnice, astfel ca 
lucrările să poată începe la timp și 
să se desfășoare în condiții normale, 
întocmirea proiectelor de execuție 
localizate trebuie să se bazeze pe 
studii geotehnice, topo, pe cunoaște
rea aprofundată a surselor de apă, 
de energie electrică, a condițiilor de 
microclimat, distanța față de așe
zările umane și de căile de trans
port eto. De modul cum se întoo- 
mesc aceste lucrări depind în mare 
măsură funcționalitatea și econo
micitatea investițiilor pe o peri
oadă îndelungată, de zeci de ani. în 
toată această vastă acțiune este in
dispensabil ca investiția de gîndire 
să preceadă investițiile materiale.

Ținînd seama de ponderea mare, 
a lucrărilor, de necesitatea realiză
rii lor la un înalt grad de tehnici
tate și în termen cit mai scurt este 
nevoie să se analizeze sub toate as
pectele, pînă la amănunt, posibilită
țile de a intensifica pregătirile pen
tru începerea execuției complexelor, 
în acest scop, una din măsurile lua
te de Comitetul județean de partid 
Ilfov este stabilirea de grafice de 
lucru pentru D.S.A.P.C. Eargi co

lective de specialiști șl proiec- 
tanți au lucrat zi și noapte pen
tru încheierea fazei de pregătire. 
Pînă acum au fost constituite 8 aso
ciații intercooperatiste pentru crea
rea de complexe cu o capacitate to
tală de 210 000 porci livrabili. In 
urma stuțiiilor la fața locului, s-a 
ajuns la concluzia că prin mărirea 
și reamenajarea fermelor existente 
într-o serie de cooperative agricole 
se mai pot crește 80 000 de porci. 
Cooperativele din Gîrbovi, Valea 
Măcrișului și Gurbănești, care au 
importante resurse economice, vor 
mări fiecare fermele la 10 000 de 
porci livrabili.

A
cțiunile de mare amploare 
privind crearea complexe
lor zootehnice în coope
rativele agricole ar trebui 
să se bazeze pe studii a- 
profundate de mai largă 
respirație, privind, între altele, 

structura producției în raport cu 
cerințele consumatorilor.

Crearea complexelor zootehnice 
se înscrie ca una din măsurile de 
profilare și specializare a produc
ției marfă în cooperativele agricole, 
încercări de profilare s-au .făcut și 
pînă acum în mai toate județele. In 
unele locuri, profilarea, în loo 
ducă la creșterea efectivelor de a- 
nimale și a producției acestora pe 
ansamblul județului respectiv, s-a 
soldat cu construcții rămase 
goale. în prezent există nume
roase construcții zootehnice care 
au primit alte destinații, deși 
pentru ridicarea lor s-au chel
tuit zeci de milioane de lei. 
Ea cooperativa agricolă din Bă- 
răganu, județul Brăila, profilată, 
începînd de anul viitor, pe creș
terea porcilor și îngrășarea tauri
nelor, s-au cumpărat în acest an 
150 de vaci pentru 
cifra de 450 atît cît 
pentru 
tocmit 
vede că 
cilor să 

de profilare este aceasta dacă se 
cheltuiesc sute de mii de lei fără 
certitudinea perspectivelor ?

Considerentele economice Im
pun ca acțiunea de creare a com
plexelor de porci să fie privită ...în 
complex, în corelație cu cerințele 
și posibilitățile de dezvoltare ale al
tor sectoare productive. In acest 
context 
cole să 
dirijare 
trare a 
Cu atît __  . ...
județe fondurile cu care s-au în
scris, cooperativele agricole aso
ciate pentru construcția de com
plexe nu depășesc 20—30 la sută 
din valoarea investițiilor. Asocia
ția intercooperatistă Segarcea-Dolj 
a prevăzut numai 17,5 la sută aport 
bănesc propriu din investiția to
tală, asociația de la Maglavit — 
din același județ — participă cu
27 la sută, iar asociația „Jiul“ pen
tru complexul de 30 000 porci ce 
urmează să se construiască la Gîn- 
giova a prevăzut o participare de
28 la sută din costul lucrărilor. 
Pentru completarea sumelor este 
indicată lărgirea numărului de 
cooperative asociate și chiar crea
rea unei asociații care să cuprindă 
majoritatea sau toate cooperati
vele din județ.

n multe cooperative agri
cole kilogramul de car- 

de porc se obține 
un consum de 7—8 
porumb din cau- 

dezechilibrului ener- 
getico-proteic, al carențelor în vi
tamine și săruri minerale. In ca
zul utilizării nutrețurilor combinate 
consumul specifio pe kilogramul de 
carne poate scădea aproape la ju
mătate, rezultînd, pe ansamblul 
sectorului cooperatist o economie 
totală de mai multe sute de mii 
tone de porumb. Este o economie 
substanțială care are la bază indici 
tehnico-economici superiori ce se 
pot obține în sistemul de creștere 
de tip industrial.

Deși eficiența eaonomică a aces
tor nutrețuri este de multă vreme 
cunoscută, pînă acum nu există în 
funcțiune nici o fabrică de nutre
țuri combinate pentru cooperativele 
agricole. S-au întocmit tomuri de 
documentații și referate, dar mă
surile practice au fost tergiversate 
și pasate de la un an Ia altul. Or, 
în condițiile concentrării unor 
mari efective de animale în com
plexe de tip industrial, nutrețurile 
combinate sînt indispensabile.

în prezent sînt în curs de cons
trucție două fabrioi de nutrețuri 
combinate la Călărași, cu termen 
de punere în funcțiune în toamna 
anului viitor, și la Lumina-Con- 
stanța, care va intra în producție in 
cursul primului trimestru al anului 
1971. Alte trei fabrici, prevăzute a 
se construi la Roman, Arad și Ca
racal, aflate în fază de proiectare, 
au termenul de intrare în funcțiune 
la sfîrșitul anului 1971. Programul 
care a stat la baza construcției 
acestor unități prezintă serioase la
cune întrucît, pe parcursul exploa
tării, ar determina în fiecare an 
transporturi încrucișate de sute de 
mii de tone porumb și alte nu
trețuri de la unitățile producă
toare la fabrici și în sens invers, 
spre unitățile consumatoare. In 
plus, construirea unui mare număr 
de fabrici de nutrețuri combinate 
este greu de realizat pînă la data 
intrării în funcțiune a complexelor 
zootehnice.

Pozitiv este faptul că, în ultimul 
timp, în loo să se solicite, în con
tinuare, credite și fonduri proprii 
ale cooperativelor, s-a apelat la... 
resursele de concepție.

— Vom profila cele două fabrici 
de nutrețuri combinate de la Că
lărași și Eumina pe producția de 
concentrate proteice — ne spune 
ing. Ion Moldovan, adjunct al mi
nistrului agriculturii și silvicultu
rii. Concentratele proteice, care în
sumează circa 30 la sută din 
volumul total al nutrețurilor com
binate, reprezintă partea cea 
mai valoroasă a acestora. Produ
cerea și transportul lor devin po
sibile cu cheltuieli incomparabil 
mai reduse decît în cazul nutrețu
rilor combinate complete.

Așadar, o soluție există și încă 
una foarte economică. Dar, pentru 
a avea nu numai cantitatea, ci mai 
ales calitatea concentratelor pro
teice pe bază de rețete calculate în 
mod științific, este nevoie de mate
rii prime proteice, vitaminice. de 
microelemente,' săruri minerale u- 
șor asimilabile etc. In prezent a

cestea nn satisfac Integral nici 
rințele întreprinderilor agricole 
stat.

Soluționarea în perspectivă 
acestor probleme necesită măsuri 
urgente, aplicarea în practică 
numeroaselor studii întocmite 
acest sens. Din cele cîteva 
de componente ale concentratelor 
proteice o bună parte pot fi 
asigurate din resursele agricul
turii — lapte praf de uz zoo
tehnic, granule de lucernă, șro- 
turi de soia și de floarea-soa- 
relui etc. Alte componente depind 
de aportul industriei. In acest an 
a intrat în funcțiune o fabrică de 
biostimulatori. Proporția acestora 
în rețete este de ordinul gramelor 
și al miligramelor, dar efectul eco
nomic este deosebit de mare

A
doptarea modalității 
a prepara concentrate 
proteice în cîteva fabrici, 
necesită, tn schimb, în
ființarea stațiilor de mă- 
einiș, dozare și omogeni
zare cu cerealele.

în scopul producerii instalațiilor 
și utilajelor necesare mecanizării 
lucrărilor în complexe, ca și în 
alte sectoare ale zootehniei, este 
nevoie să se revadă capacitatea de 
fabricație și profilul unor uzine. 
Iată un exemplu din multe altele 
care se pot da : La Uzina 
Topleț din județul Caraș-Seve- 
rin și la Uzina de 
Arad se fabrică aceleași 
utilaje, în loc ce aceste întreprin
deri să se specializeze 
putea realiza produse de mare se
rie. Profila rea. unor uzine sau a u- 
nor secții pentru producerea utila
jelor de uz zootehnio este imperios 
necesară nu numai pentru comple
xele de porci, ci și pentru alte fer
me de animale.

Urgentarea măsurilor pentru spo
rirea producției de furaje combi
nate are mare însemnătate econo
mică datorită faptului că utiliza
rea acestora ar permite mărirea 
substanțială a producției de carne 
de porc și în actualele ferme ale 
cooperativelor agricole. Este timpul 
ca de la faza discuțiilor prelun
gite să se treacă la măsuri prac
tice, pentru ca să nu lipsească nici- 
unul din elementele nutritive care 
intră în componența rețetelor de 
furaje combinate.

în cadrul măsurilor corelative 
care concură la programul de fa
bricație a nutrețurilor combinate 
este necesar să se studieze, cu ma
ximă atenție, posibilitățile de îm
bunătățire a structurii culturilor 
pe zone și microzone pentru rea
lizarea integrală a cerințelor la 
toate sortimentele de concentrate 
cultivate și a celor proteice. O în
semnătate excepțională are însuși
rea temeinică a tehnologiei de cul
tivare la soia — plantă legumi
noasă cu cel mai ridicat procent 
de proteină bogată în aminoacizi 
esențiali care, în asociere cu po
rumbul, mărește considerabil efec
tul economic al rațiilor.

Așa cum subliniam, una dintre 
cele mai urgente acțiuni este am
plasarea pe teren a construcțiilor 
și întocmirea studiilor de amplasare, 
adaptarea la teren a proiectelor tip 
prin D.S.A.P.C., includerea volumu
lui de lucrări prevăzute a se execu
ta în antrepriză în planul trusturilor 
de construcții, întocmirea grafice
lor de execuție. în fermele exis
tente, la care urmează să fie mă
rită capacitatea, se impune să se 
treacă la sistematizarea și ampla
sarea noilor obiective, să se asi
gure proiectele de execuție con
form capacităților finale stabilite. 
Definitivarea documentației, în
tr-un timp cît mai scurt, fără ca
rențe de concepție și omisiuni, este 
o problemă de a cărei rezolvare 
depind posibilitatea procurării 
unor materiale de construcție, în
cheierea comenzilor de utilaje teh
nologice conform necesarului pre
văzut în proiecte, corelat cu gra
ficul de execuție.

Datorită volumului mare de lu
crări, al gradului de tehnicitate 
care depășește posibilitățile coope
rativelor agricole, a termenului 
scurt de execuție șl dare în funcți
une a complexelor, este nevoie ca 
organele locale de partid și de stat 
și în mod deosebit direcțiile agri
cole. uniunile cooperatiste județe
ne, filialele Băncii agricole să-și re
unească eforturile pentru încheie
rea lucrărilor pregătitoare, asigura
rea fondurilor din contribuția pro
prie a cooperativelor asociate la 
nivelul prevăzut,, stabilirea contri
buției cooperativelor agricole cu 
brațe de muncă, mijloace de tran
sport și materiale care pot fi pro
curate pe plan local. întrucît com
plexele de creștere a porcilor sînt 
obiective productive de maximă 
însemnătate pentru economia coo
perativelor agricole și aprovizio
narea cu carne a populației, este 
nevoie ca organele locale să ana
lizeze posibilitatea de a se renun
ța la alte obiective neîncepute de 
importanță mai mică pentru a pu
tea concentra resursele financiare 
și materiale, în mod prioritar, în 
scopul realizării integrale și la ter
menul prevăzut a sarcinilor refe
ritoare la mărirea producției în 
acest important sector al zooteh-

I
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SOCIOLOGIA
ca acțiune științifică

și practica /

Cunoașterea și 
rea proceselor 
trece societatea noastră re
clamă necesar aportul ști
ințelor sociologice. După o 
perioadă de ostracizare 
dogmatică, sociologia înre
gistrează, în ultimii ani, o 
spectaculoasă ascensiune în 
prețuirea opiniei publice- 
științifice și generale. Față 
de această disciplină se ex
primă mari speranțe, va
riate așteptări Sînt convins 
că sociologia, ca știință, 
poate răspunde fecund a- 
cestor așteptări, aducînd o 
contribuție valoroasă la 
progresul societății noastre. 
Aceasta depinde însă 
ales de ; a) orientarea 
cetăriloi sociologice ; 
forțele umane de care 
dispune ; c) mijloacele 
teriale ce se vor acorda so
ciologiei ; d) interesul și re
ceptivitatea unităților eco
nomice și social-culturale 
față de rezultatele investi
gațiilor sociologice.

Orientarea cercetărilor 
sociologice spre demersuri 
prospective rai se pare o 
condiție decisivă a sporirii 
eficienței cunoașterii furni
zate de sociologie. Facto- 
grafrerea plată trebuie în
locuită prin prospecție și 
anticipație. Chiar „foamea 
nobilă" pentru „cunoaște- 
rea-faptelor-așa-cum- sînt - 
ele" întunecă uneori sesi
zarea deosebirii dintre o 
înregistrare statică, con
templativă și o descifrare 
prospectivă a existentului. 
Cercetarea sociologică a 
oricărei zone de acțiune 
socială poate fi infinit mai 
utilă, depășind tentația fac
tologică și asumîndu-și di
ficultățile demersului pros
pectiv și anticipativ. Dar a- 
ceastă orientare trebuie im
primată cercetărilor de la 
începutul lor, și nu suplini
tă, la sfîrșitul lor, cum se 
întîmplă prin încercarea de 
a încropi în grabă unele 
„concluzii" practice. Prin 
orientarea cercetărilor în
țeleg, de asemenea, con
struirea lor în funcție și de 
o necesară finalitate apli
cativă operațională, ca și, 
bineînțeles, dirijarea lor 
tematică prioritară spre 
problemele majore ale ac
tualității.

Voi încerca să. exempli
fic cele de mai' sus cti un 
domeniu al sociologiei 
care, cred eu, trebuie în 
ansamblu să se bucure de 
maximă atenție : sociologia 
muncii sau, într-un sens 
mai restrîns, sociologia in
dustrială. Au apărut la noi, 
în ultimii ani, primele vo
lume de sociologie indus
trială, primite cu real inte
res. Dar în raport cu gama 
întinsă a problemelor ce-și 
așteaptă explorarea sociolo
gică, ceea ce s-a făcut este 
foarte, foarte puțin. însuși 
faptul că sociologia indus
trială este în prezent intens 
solicitată, constituie un 
simptom pentru destinul a- 

/ cestei științe în țara noas
tră. Este știut că în Româ
nia antebelică, în ciuda u- 
nei puternice dezvoltări a 
sociologiei, nu s-au făcut 
investigații sistematice de 
sociologie industrială, în 
vreme ce pe planul socio
logiei rurale au fost mono- 
grafiate zeci și zeci de sate. 
In ultimele două decenii, 
industria a devenit ramura 
hotărîtoare a economiei 
naționale. Reflexul acestor 
noi realități pe tărîmul so
ciologiei trebuie să fie o 
vastă expansiune și diversi
ficare a cercetărilor de so
ciologie industrială.

Asimilarea științei 
producție înaintează inegal, 
în prezent se desfășoară 
în țara noastră un amplu 
efort în zona științelor

prospecta- 
prin care

mai 
cer

bi 
vor 

ma-

în
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tehnice pentru promovarea 
în producție a înfăptuiri
lor revoluției tehnico-ști- 
ințifice ; științele economice 
se preocupă mai asiduu de 
Organizarea 
rentabilă a 
producție. Dar întreprinde
rea este nu numai un sis
tem de mașini moderniza- 
bil, nu numai un aparat e- 
conomic de producție, ci și 
un GRUP UMAN. Tocmai 
sub această prismă — pa
radoxal, cel mai puțin, stu
diată din toate! — este 
chemată sociologia să cer
ceteze întreprinderea so
cialistă. Nu numai pentru 
că omul este, în genere, 
principala forță de produc
ție, 
rea

eficientă și 
activității de

ci pentru că organiza- 
grupală a indivizilor și

CE SCURTA
cinema

împietriți : MOȘILOR

FERENTARI — 15,30: 
CRÎNGAȘI - 15,30 ;

și pace (seriile I și II): 
- 15 ; 19,30.
și pace (seriile III și

a Vă place Brahms ? : PATRIA 
- 9 ; 11,30 : 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, 
SALA PALATULUI - 17,15 (se
ria de bilete — 3 064), 20,15 (seria 
de bilete — 3 065).
o Femeia îndărătnică : FESTI
VAL — 9 ; 11,45 ; 15,30 ; 18,15 ;

0 Război
UNIREA 
o Război
IV) : BUZEȘTI 15,30 ; 19.
o Omul, orgoliul, vendetta: DA
CIA — 8,30—21 în continuare.
o Corabia nebunilor : MIORIȚA
— 9,30 ; 12,30 ; 16,15 ; 19,30, TO
MIS — 8—14 în continuare;
17 ; 20
• Angelica și sultanul : LIRA — 
15,30; 18, COTROCENI — 15,30 ; 
20,30.
0 Păpușa (ambele serii) : REPU
BLICA — 10 ; 13,30 ; 17 ; 20,30.
0 Viața lui Mateus : LIRA — 
20,15.
0 Cele trei nopți ale unei iubiri: 
COTROCENI — 18.
0 Paria : LUMINA — 8,45—16,15 
în continuare ; 18,30; 20,45, DRU
MUL SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20,
MOȘILOR — 15,30 ; 18.
o Oameni
— 20,30.
0 Tigrul :
18 ; 20,15,
18 ; 20,15.
0 Lupii albi : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30, VOLGA — 9.30
— 15,45 în continuare ; 18; 20,30. 
o Un glonte pentru general : 
PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 Testamentul doctorului Ma
buse : GLORIA — 9 : 11,15 ;
13.30 ; 16 ț 18,15 ; 20,30, AURORA
— 9,15 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
0 Omul care valora miliarde : 
POPULAR - 15,30 ; 18, VITAN
— 15.30 ; 18.
0 Noaptea : POPULAR — 20,30. 
0 Crăciun cu Elisabeta : VITAN
— 20,30.
o Stelele din Eger : MUNCA — 
16 ; 20.
0 Adio, Gringo : FLACĂRA. —
15.30 ; 18 ; 20,30.
o Mîna cu briliante : ARTA — 
9,15—15,45 în continuare ; 18,15 ; 
20,30.
o Atentatul de la Sarajevo: RA
HOVA — 15,30 ; 18.
0 Domnișoarele din Rochefort : 
RAHOVA — 20,15.
0 Soarele vagabonzilor : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18.
© Apele primăverii : PROGRE
SUL — 20,30.
0 Vîrsta ingrată : COSMOS — 
15,30 ; 18 ; 20,15.

E VARA
de Maria FOLDES 

la Teatrul „C. I. Nottara"
20.45.
0 Căldura : VICTORIA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 în împărăția leului de argint : 
LUCEAFĂRUL - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,15;
18.45 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Blow-up : CAPITOL — 9,15; 
12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45, CINEMA
TECA (în sala cinematografului 
UNION) - 10 ; 12,30.
O Galileo Galilei : VIITORUL —
15.30 ; 18 ; 20,30.
o Viridiana : CENTRAL — 9,30:
11.45 : 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 La Nord prin Nord-Vest : 
GRIVIȚA - 9,15 ; 12 : 15.15, BU- 
CEGI — 9,30 ; 12,15 : 16,30 ; 19,30. 
0 Baltagul : GRIVIȚA — 18,15 :
20.30, FLOREASCA — 9 ; 11,30 ; 
15 J 18 ; 20,30.
0 O sută unu dalmațieni : 
DOINA — 9—16 în continuare, 
e Ultima lună de toamnă : 
DOINA - 18,15 ; 20,30.
0 Zboară ciocîrlia ; Toamna din 
Carpații Moldovei ; Chemarea 
pădurii ; Miniaturi : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
0 Beru și comisarul 
nio : FEROVIAR -
13.30 ;
- 9 I
20.45,
13.45 ;
0 Mai periculoase decît 
ții : EXCELSIOR — 9 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
MURA — 9 ; 11,15 ; 16 ;
20.30.
0 Omul momentului : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15;
17.45 ; 20.

socioQogiei se 
după părerea 
reglementare 
precisă a raporturilor intre 
cercetători și beneficiari, 
în prezent, nu s-a instituit 
încă regula încheierii de 
contracte între unitățile de 
cercetare și organismele 
potențial beneficiare. De 
aceea, cercetarea nu dis
pune de mijloace materiale 
necesare în special autofi
nanțării investigațiilor, iar 
beneficiarii nu-și asumă 
nici o obligație de aplicare 
a rezultatelor. Ar trebui 
dezvoltată uzanța protocoa
lelor, sintezelor, propune
rilor pe care sociologii să 
le furnizeze pe diferite ca
nale operative organisme
lor care le pot utiliza pen
tru, practică. Inadmisibil 
de lent este ritmul publică
rii la unele edituri centrale, 
a volumelor de cercetări 
de teren. Cred că și grăbirea 
apariției unei „Reviste de 
sociologic" ar spori mult 
influența sociologiei în dez
baterea și aprofundarea u- 
nor procese sociale actuale. 

Aș vrea să relev, în ace
eași ordine de»idei, că efi
ciența cercetărilor sociolo
gice este nu doar o trăsă
tură intrinsecă, ci mai mult 
— o relație socială : rela
ția cercetător-beneficiar. 
Desigur, rezultatele unei 
investigații trebuie să se 
impună prin valoarea lor. 
Dar chiar valoroase fiind, 
dacă întîlnesc pasivitatea, 
indiferența eventualului be
neficiar, ele nu pot rodi. 
Or, lipsa de receptivitate 
a conducătorilor unor în
treprinderi industriale sau 
altor organisme față de so
ciologie este încă, din păca
te, un fapt. Ca sociolog 
am fost adesea izbit • de 
dezinteresul unor direc
tori de întreprinderi față 
de rezultatele investiga
țiilor desfășurate in pro
pria lor întreprindere. De 
aceea, cred că în concepe
rea programului de ansam
blu pentru sporirea eficien
ței științelor sociale în țara 
noastră, un loc important 
trebuie acordat și determi
nării poziției corespunză
toare a beneficiarilor. Fără 

sociologiei poate fi trap- , crearea unor relații osmoti
ce, stimulative, . între „O- 
mul de acțiune" și „Omul 
de știință", eforturile s-ar 
opri la jumătatea drumu-

etc. pe plan național sau 
chiar regional, rezultate 
excelente dă lansarea unor 
cercetări sociologice meni
te să evalueze exact, știin
țific, dacă aplicarea aces
tor măsuri atinge, pe scară 
socială, rezultatele care au 
fost scontate și dacă ele nu 
au, cumva, efecte secunda
re nebănuite inițial.

Discutînd realist situația 
actuală din știința sociolo
gică din țara noastră, mă 
simt totodată dator să fac 
o distincție: cred că, în 
prezent, nu tot ceea ce ar 
putea face sociologia — pot 
deja face, ipso, facto, și... 
sociologii. Forțele sînt 
strîns măsurate Situația 
unei științe într-o țară tre
buie apreciată concret: în

puncte de vedere

relațiile dintre ei pot juca 
un rol decisiv în amplifica
rea și valorificarea capaci
tăților lor. Sub acest ra
port, întreprinderile noas
tre ridică multe probleme 
și ascund poate cele mai' 
bogate resurse.

Orientarea unor serioase 
cercetări sociologice spre 
prospectarea cauzelor sub- 
utilizării resurselor umane 
ale unora din întreprinderile 
noastre ar putea, cred, fur
niza rezultate extrem de u- 
tile practicii. De pildă, cer
cetarea sistematică a moti
vațiilor subiective ale mun
cii la diferite grupuri so- 
cio-profesionale sau a moti
vațiilor fluctuației dezordo
nate la o parte a for
ței de muncă, ar putea 
descifra tendințe importan
te încă înainte ca ele să se 
constituie în act, anticipînd 
asupra transformării lor în 
fapt consumat (deci cu mul
tiple posibilități de inter
venție în timp util) Dar 
oare situația în oare u- 

între- 
adesea 
sensi- 

proiec- 
alte

impune, 
mea. o 

normativă

16; 18,30; 21,
11,15 ; 13,30 |
MODERN —
16 ; 18,15 ; 20,30.

bărba- 
; 11,15 ;

FLA-
18,15 ;

San Anto- 
- 8,30 ; 11 ;

MEBQDIA 
16 ;

9,15 î
18.30 ;
11.30 ;

nan

carnet teatral

„Ce scurtă e vara..." ar fi un „Jo
cul de-a vacanța" — s-a spus — dar 
la o scară artistică mai modestă, o 
încercare de a proiecta iluzia pe rea
litate și de a observa reacțiile per
sonajelor față de minciunile frumoa
se ale unui inocent traficant de vise, 
în spatele piesei stă însă nu numai 
comedia lui Mihail Sebastian, ci o 
întreagă literatură dramatică a auto- 
mistificării, iar fabricantul de iluzii, 
pe care autoarea îl numește Bizarul, 
descinde atît din familia literară a 
lui Ștefan Valeriu, cît și din aceea 
a lui Starbuck din „Omul care aduce 
ploaie", sau Alan Squier din „Pădu
rea împietrită" — e și el un cavaler 
rătăcitor și sărac, un mincinos fără 
noroc, un generos care face și binele 
și (fără voie) răul din dragoste pen
tru oameni.

Pentru simplul fapt al acestei în
rudiri literare, u- 
nii cronicari de 
teatru cu fobia fi
liațiilor, ar fi pro
nunțat un catego
ric verdiot de e- 
pigonism și autoa
rea, deloc ‘ lipsită 
de simț și dibăcie 
dramaturgică, s-ar
fi trezit pe nedrept excomunicată din 
templul Thaliei. împrumutul multi
plu pe care se bazează această co
medie lirică nu este, însă, un defect. 
Dar substanța dramatică nu este, 
prin natura ei, în stare să justifice 
înrudiri atît de prestigioase. Perso
najele ce beneficiază de „marfa" mi
raculoasă a Bizarului nu au, cred, 
nevoie de ea, căci sînt niște oameni 
cumsecade, fără cine știe ce proble
me, cutreierați din cînd în cînd de 
amintiri fericite sau triste, veniți în 
concediu la mare ca să se odihneas
că puțin, să se elibereze fizicește de 
îmbîcseala orașului, iar poveștile 
Bizarului cu vapoarele ce treo prin 
fața micii așezări pescărești nu le 
modifică în nici un fel existența su
fletească, nu-i face mai buni sau mai 
răi, mai lucizi sau mai visători, mai 
deștepți sau mai. proști, mai fericiți 
sau mai nefericiți. Problemele sînt 
mult prea mărunte — o fată la vîrsta 
primelor și purelor aventuri senti
mentale, care nu știe precis cît de 
tare îl iubește pe băiat, o mamă care 
descoperă micile secrete ale fiicei, 
un bătrîn care ar vrea să scrie des
pre efemeride, dar n-a reușit să facă 
primul pas „creator", o bătrînă pe 
care au cam uitat-o copiii — lucruri 
diurne, obișnuite, fără traume sufle
tești și dileme, fără explozii, proble
me mărunte, repet, ca să poată sus
ține jocul acesta grav al mistificării 
și demistificării. Transplantul de 
idee se face aici pe un organism 
dramatic fragil (ceea ce nu înseam
nă și neviabil), care nu rezistă cor
pilor străini.

Este o piesă de observație ourentă,

cu oameni mijlocii, probleme mijlo
cii, gînduri mijlocii, ceea ce poate 
fi foarte interesant, fiindcă acest 
controversat cotidian este un rezer
vor infinit de semnificații umane. 
Corhedia lirică , a Măriei Foldes are 
și comic și lirism, adică exact ceea 
ce se anunță în subtitlu, dar nu co
munică acele sensuri umane capitale 
pe care autoarea le-ar fi dorit. Astfel, 
o comedie lirică a gestului cotidian 
vrea să fie ceea ce nu este, o meta
foră a vieții : „Viața e trecătoare 
și scurtă ca... vara (...). Cum să 
trăim pentru ca zilele verii să nu 
treacă în zadar?" Scriind aceste 
rînduri în prefața programului de 
la spectacolul Teatrului „C. I. 
Nottara", autoarea a exprimat în
tocmai această tendință de dilatare 
a semnificațiilor, tendință ce se 
reflectă și în textul piesei, între

tăiat ici-colo de 
aforisme emfatice 
cu privire la via
ță. Personajele, în 
loc să-și comunice 
în mod pașnic 
și sobru gesturile 
și cuvintele (aces
tea din urmă de o 
reală plasticitate

în versiunea românească a Ninei 
Cassian), caută mereu alte gesturi și 
alte cuvinte, străine lor, ea să ne Iacă 
să credem că ele ascund adîncimi a- 
mețitoare.

Regizorul Mircea Avram — din
colo de o anume acuratețe în condu
cerea jocului scenic — își face vi4 
zibil efortul de a descoperi sub tex tr» 
și supradrame-fantomă, de unde inu
tile tăceri, fără nici un conținut e- 
moțional, schimburi de priviri mis
terioase. fără să ascundă nici un mis
ter.

E un spectacol care, în ciu
da umorului și dezinvolturii lui 
Constantin Brezeanu, interpretul 
Bizarului, în ciuda prospețimii, al 
amestecului de candoare și precoci
tate conferite de Anda Caropol per
sonajului Fata, în ciuda unor bune 
momente lirice, dominate de jocul 
frămîntat, ușor romantic al Eugeniei 
Bădulescu (Mama), se dovedește a 
avea prea slabă forță de comuni
care. De multe ori personajele nu se 
găsesc între ele, nu pot lega relații 
dramatice, afișează tristeți și angoase 
de împrumut, se torturează reciproa 
eu sfaturi și sentințe inadecvate, se 
cred eroii cine știe căror drame și 
tonul lor de o gravitate dispropor
ționată devine nenatural, strident.

Și totuși, această piesă în care nu 
se petrece aproape nimic ar fi putut 
fi, atît ca text cît și ca spectacol, o 
bună comedie lirică a cotidianului, 
cu gesturile, cuvintele, realitățile și 
visurile lui. Trebuiau păstrate dimen
siunile.

Dumitru SOLOMON

primul rînd după corpul 
de oameni de știință de care 
dispune, după experiența 
înmagazinată în oameni. 
Ar fi naiv să se creadă că 
o întrerupere de circa 15 
ani în practicarea intensi
vă a unei științe se poate 
compensa prin simpla relu
are, la un moment dat, a 
preocupărilor. Consecințele 
nu dispar instantaneu, ci 
cer o lucrare tenace, sobră 
și eficientă. Trebuie for
mate cadre mai numeroase, 
temeinic calificate; se sim
te nevoia unui program 
accelerat de specializări ști
ințifice. în prezent diletan
tismul și improvizațiile ce
lor ce nu înțeleg că socio
logia este o știință și că 
bunăvoința nu poate înlo
cui competența, aduo seri
oase prejudicii. Semidoc- 
tismul, dacă nu chiar 
sferto-doctismul, amenință 
întotdeauna afirmarea unei 
științe „la modă". „Moda" 

sformată în faimă justifi
cată numai cu calificare 
înaltă, convertită în rezul
tate efective.

Pentru sporirea exigenței

t V
17,00 — Deschiderea emisiunii.

Consultații pentru elevi. Limba ro
mână (clasa a VIII-a). Tema : Va- 
sile Alecsandrl — procedee de ana
liză literară. Prezintă prof. Gh. 
Șovu. 17,30 — Chimie (clasele a 
VIII-a și a XH-a). Tema : Sistemul 
periodic. Prezintă prof. O. Roșeanu. 

năzdrăvană... joacă șah. Emisiune mu-

oare situația în 
tilaje moderne și 
prinderi întregi, 
importate, lucrează 
bil sub capacitatea 
tată (dar atinsă în 
locuri) nu are și anumiți 
parametri psihosociologici ? 
Oare apucînd și din acest 
capăt al problemelor, nu 
s-ar putea găsi mai repede 
soluțiile adecvate ? Care 
este influența structurilor 
informele (neoficiale) stabi
lite spontan în întreprin
deri asupra desfășurării co
tidiene a producției? Ce se 
poate anticipa asupra stadi- 
ilor-tip prin care de regu
lă trec muncitorii de pro
veniență rurală în procesul 
adaptării ior la munca in
dustrială, pentru a optimi
za această integrare? E- 
xemplele pot continua, căci 
fiecare dintre aceste pro
bleme reprezintă, cred, un 
teren pasionant de cunoaș
tere, o mare promisiune 
pentru cercetătorul îndră
gostit de știința pe care o 
slujește. Valențele lor apli
cative sînt un prețios în
drumar pentru practicianul 
care știe să plece urechea 
la glasul științei.

Aș dori să amintesc. de 
încă un tip de cercetări so
ciologice, deocamdată nefo
losite în mod special la noi: 
cercetările de evaluare. 
Gum a dovedit cu succes 
practica științifică interna
țională, după adoptarea a- 
numitor măsuri'cu caracter 
socio-economic, cultural

Bu- 
MS- 
(sala

teatre

19,30 ; (sala Studio) : 
doamnă „M" — 20.
Mic : Tango — 20.
Gluleștl : Pe 40 m 
undă — 19,30.
„Ion Creangă" : Po-

0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (sala Ateneului Ro
mân) : Concert simfonic — 20. 
Dirijor : Iosif Conta. Solist : 
Radu Aldulescu, In program : 
Janacek, Haydn și Richard Stra
uss.

0 Opera Română : Rlgoletto 
— 19,30.

o Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale" (sala Studio) : Cine ești 
tu 7 — 19,30.

0 Teatrul de Comedie : Dispa
riția Iul Galy Gay — 20.

0 Teatrul „Lucia Sturdza 
landra- (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Strigoii — 20 ;
din str. Alex. Sahia) : . Trans- 
rlantarea Inimii necunoscute — 

10.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 

■lagheru) : Vijelie în crengile de 
nssafras — 
:nigmatica
0 Teatrul
0 Teatrul 
ngime de
0 Teatrul
este netermlnati — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala 

:n Calea Victoriei) : Papuclada 
16 ; (sala din str. Academiei) : 

iiuțul cocoșat — 17.
o Teatrul satiric muzical „C. 
inase* (sala Savoy) : Cafeaua 
i lapte de adio — 19,30 ; (sala 
n Calea Victoriei nr. 174) : Fe- 

:ei, femei, femei — 18.
0 Teatrul de revistă și come- 
e : Manevrele — 19,30.
0 Circul de stat: Ritmurile a- 

■enei — 19,30.

(Urmare din pag. I)

visătoare, ori al unor dom
nișori imberbi hotărîți, și 
ei și ele, să afle „secretul 
vieții", al iubirii ori al mor- 
ții din tipăritura cu carac
tere mărunte sau din fil
mul colorat și îmbălsămat 
cu mașini elegante și inte
rioare ce-ți iau ochii. Nu 
putem anula prin aceasta 
adevărul că există o nevo
ie omenească de a solicita 
sfaturi intime — să spunem 
— la rubrica specializată a 
unui magazin ilustrat, cum 
există și obișnuința nevino
vată de a păstra sub pernă 
fotografia unui cîntăreț de 
muzică ușoară sau a unui 
sportiv. Dar nu satisfacerea 
lor poate deveni criteriu de 
apreciere a operei litera
re. Am urmărit cîndva în
tr-o sală de cinematograf 
pe jumătate goală un film 
care s-ar fi vrut „de dra
goste" (nu era nici primul, 
nici ultimul pe care l-am 
văzut), un film cu despăr
țiri plîngăcioase și împăcări 
melancolice, cu lungi plim
bări și nesfîrșite schimburi 
de cuvinte rostite nazal. Nu 
exagerez cînd spun că ni
mic altceva nu se petrecea 
pe ecran.

Mărturisesc că n-am reu
șit să înțeleg nici atunci, 
nici în alte împrejurări la 
ce folosește puținătatea u- 
mană a unor asemenea crea
ții. însăilarea unor întîm- 
plări doar sub argumentul 
prea la îndemînă că viața 
fiecăruia e un roman ce se 
cuvine soris și adus neîn- 
tîrziat la cunoașterea lumii 
nu îmi spune nimic, absolut 
nimic. în absența unui gînd 
limpede și necesar oelor-

lalți, tuturor, din secunda 
imediat următoare rostirii 
lui, lucrarea artistică se 
naște moartă. Arta și lite
ratura nu pot’ fi cu ușurin
ță produse și nici acceptate 
cu aceeași ușurință cu ca
re, la petreceri, în orele de 
plictiseală, se spun și se as
cultă anecdotele. Vocația

18,00 — Lumea copiilor. Familia ____________ ____ ________  __
zicală de Erica Petrușa și Tatiana Slretear.u. ÎS,20 — 'Filmul „Martin în 
Antarctida". 18,30 — Podgoria de la Drăgășani. Anchetă economică. 
Redactori : Radu Bălan. Viorel Chirculescu. 19,00 — Telejurnalul de
seară. 19,20 — La volan — emisiune pentru conducătorii auto. 19,30 — 
Mai aveți o întrebare ?. Tema : Transplant de cord sau inimă' artifici
ală ?. Participă la emisiune : acad. Constantin Iliescu, prof. dr. docent 
Pius Brînzcu, conf. dr. Sabin Levin, dr. Cezar Petrescu. 20,15 — Film 
artistic „Moartea lui Joe Indianul" — o producție a studioului „Bucu
rești". 21,55 — Reflector — telefoileton cotidian. 22,05 — Cadran — emi-, 
siune de actualitate internațională. 22,35 — Studio dans XX. Ansamblul 
cubanez de dans modern. Din spectacolul prezentat de această formație 
cu ocazia turneului făcut de curînd în țara noastră. Prezintă Adriana 
Dumitrescu. 23,05 — Telejurnalul de noapte. 23,15 — închiderea emisiunii.

Aseară, la concertul Orchestrei Radioteleviziunii

UnilR[CUMR0N COPIMID

de a înlătura niște canoa
ne, de a infirma niște pre
judecăți. S-a observat însă, 
și pe drept, că încercarea 
nu putea avea nimic co
mun cu transformarea pe 
negîndite în alt canon și 
în alte prejudecăți. A te 
strădui spre o sincroniza
re cu cîștigurile prozei con-

dată dorința de frumos, de 
bine și drept a omului.

Cred, de aceea, că atita 
vreme cit noi, scriitorii 
tineri sau vîrstnici, trăim 
într-o realitate fundamental 
nouă, febrilă, socialistă, 
configurată de imense și 
așteptate adîncimi umane, 
se cuvine să ne aplecăm

UMANISMUL
superioară a artei, a lite
raturii a fost dintotdeauna 
și va fi umanismul. Cu a- 
tît mai mult acum, scrii
torul român este chemat să 
pledeze prin scrisul său — 
nu didacticist, nu ostenta
tiv, ci profund, convingă
tor, expresiv — pentru i- 
deile umaniste ale epocii 
noastre, pentru marile 
idealuri socialiste, să cul
tive, prin formele spe
cifice artei, sentimentul 
că fiecare om al acestei țări 
este dator față de prezen
tul și viitorul patriei să 
nu-și economisească efor
turile, să se considere con
structor al unei vaste o- 
pere pe care o înalță pen
tru sine și pentru viitorime.

S-a discutat mult într-un 
timp despre excesul de fap
te mărunte în proza tineri
lor scriitori. S-a convenit, 
tot atunci, că prin dezbateri 
nu se intenționa în nici un 
fel redescoperirea univer
sului apropiat, încercarea

temporane 
deni este 
meritorie, 
complexitatea

de 
o

După
pretutin- 
aspirație 

cum 
sporită a 

creației artistice în limbaj, 
în struotură, este azi o rea
litate ce nu poate fi trecu
tă cu vederea. O asemenea 
realitate nu implică însă 
o ruptură — între operă și 
cititor, acceptarea, comodă 
și facilă, a unei lumi des
crisă 
Fără 
mari 
duc
acest .. .. . . _ . . .
din această tentație ine
xorabil legată 
ținui fiecărui 
poate afirma
temei că în privința sensu
rilor umane obligatoriu a fi 
încorporate într-o operă 
literară, lucrurile nu s-au 
schimbat prea mult și, se 
pare, nu se vor schimba 
atît de curînd. Cum, pe de 
altă parte, nu s-a schimbat 
și nu se va schimba nicio-

din vîrful buzelor, 
îndoială Că scrierile 
și durabile nu se pro- 
peste 
punct

noapte. Din 
de vedere,

de des- 
scriitor se 
cu deplin

cu mult mai multă atenție 
și mult mai hotărîtă dorin
ță toomai asupra acestei 
realități. Pentru că aci se 
află adevărul după care nu 
există un alt timp mai pro
pice cercetării artistice ca 
acest timp revoluționar, ca 
această permanentă tensio
nare umană spre împlinire, 
ca aoeastă devenire ce a 
cuprins, fără putința în
toarcerii, un întreg popor, 
o întreagă națiune. O 
condiție aproape ideală a 
creației autentice ! Ferită 
însă cu bună și dreaptă și 
necesară știință de tentația 
cronicii mărunte, a ceea ce 
se poate oferi uneori unei 
observații superficiale, de 
inventariere mecanică, re
portericească ; ferită de o 
prea cochetă alunecare în 
închipuire și vis. Aplecată, 
deci, neobosit asupra lumii 
în care viețuim, asupra 
celui care a învățat după 
amar de vreme gustul bi
nelui și al dreptății, al fru-

moșului și al adevărului, 
asupra celui care suferă și 
se bucură. O condiție 
aproape ideală a crea
ției autentice, pentru că 
— și martoră ne este is
toria literaturii de la înce
putul începuturilor ei — în 
nici un alt timp decît în 
timpurile de radicală încer
care a capacității umane, de 
transformare a naturii și 
societății și, implicit, a fiin
ței sale, omul nu-și dezvă
luie atît de pregnant și de 
multiplu alcătuirea.

Această lume socialistă, 
în care trăim, ne făurim 
idealuri îndrăznețe și lup
tăm pentru împlinirea lor, 
presupune cu necesitate o 
adeziune totală și definitivă 
din partea noastră, a celor 
chemați să o cercetăm și, 
în egală măsură, datoria de 
a medita în fața paginii 
albe spre a desluși, așa cum 
notam mai sus, truda jalo
nării emoționale a prezen
tului și a viitorului lumi
nos al acestui prezent în 
care omul, muncind la edi
ficarea noii vieți, se perfec
ționează pe sine, își afirmă 
reala lui menire, menirea 
de constructor. Adevărul 
timpului nostru, timpul de- 
săvîrșirii și încrederii în
tregii țări în destinul său 
socialist, transfigurat în cu- 
vînt, a înnobilat x paginile 
multor cărți, le-a învestit, 
în condiția unor talente au
tentice, cu dreptul 
manență. 
realitățile 
se cuvine 
tinuare 
dîncime și trecute în pagi
nile cărților noastre pe care 
le datorăm oamenilor aces
tui timp eroio.

Această 
țării 

să fie 
cunoscute

la per- 
lume, 

noastre 
în con- 

în a-

Reprezentant de frunte al culturii 
muzicale, compozitor și dirijor de 
formație complexă, Aaron Copland 
deține, în rîndul creatorilor școlii 
contemporane, locul unui artist care; 
prin forța gîndirii sale, sintetizează 
aspecte majore ale muzicii din epoca 
noastră. Nu preocuparea pentru o 
pretinsă originalitate, obținută cu 
prețul imitațiilor și compromisurilor, 
ci o sinceră și afectivă atașare față 
de revelatoare probleme ale actua
lității, dau operei compozitorului di
mensiunile specifice, caracterul per
sonal, definitoriu pentru mediul pe 
care îl reprezintă. Tradiția muzicii 
clasice și romantice se împletește în 
lucrările sale marcante cu pulsul vi
tal al folclorului latino-american, o- 
ferindu-ne o viziune pe cît de ac
cesibilă, pe atît de justă, asupra spi
ritului și sensibilității poporului. 
L-am cunoscut prima oară pe Aaron 
Copland prin intermediul uneia din
tre cele mai răspîndite creații ale 
sale, baletul Rodeo, prezentat, acum 
aproape un deceniu, de trupa „Ba
letului american". Cuceritoarea ver
vă a muzicii, cu acel dublu aspect, 
de culoare și atmosferă dramatică, 
în care predominanța ritmului tra
duce un puls dinamic autentic, a de
terminat prima impresie asupra unui 
compozitor ce s-a relevat, cu alte 
prilejuri, și ca Un fin cunoscător al 
formelor camerale sau simfonice. A- 
seară, urmărindu-1 la pupitrul Or
chestrei Radioteleviziunii, aceste im
presii ce conturau fragmentar por
tretul muzicianului, au căpătat ca
racterul unei cunoașteri complete.

Aaron Copland este un dirijor 
care nu ne lasă, nici un moment, 
să uităm compozitorul ce suprave
ghează actul interpretativ. Un simț 
analitic, deosebit de clar, impune de
talierea partiturilor, reliefarea ele
mentelor esențiale, așa cum se pre
zintă atenției muzicianului profesio
nist. Planul melodic se clădește pe o 
structură ritmică precisă, întretăie
rea replicilor instrumentale are me
reu o solidă bază armonică și po
lifonică. în gestica sa recunoa
ștem aceste observații preliminare. 
Dar, dincolo de indicațiile care țin 
de operativitatea comenzilor, în sim
plitatea tactului se întrevede poetica 
interpretării, care nu evită niciodată 
exprimarea explicită. Iată ce dă diri
jorului Copland acea liniște atît de 
dificil de obținut, acea coeziune pe 
fraze lungi, care unesc într-un sin
gur suflii spații temporale de mare 
întindere. Să adăugăm autoritatea 
omului d'e cultură, pentru cate mu
zica aleasă nu este un repertoriu de 
concert, ci o meditație adresată, prin 
intermediul partiturilor, ascultăto
rului.

La o primă analiză a programului 
concertului dirijat de Aaron Copland, 
recunoaștem că am fost uimiți de di
versitatea lucrărilor înscrise. De la 
tumultul romantic al lui Berlioz, la 
elegia poetică faureeană, de la pleni
tudinea simfonismului brahmsian, la 
cavalcada exuberantă a lui Bern

stein, stilurile diferă și, o dată cu 
ele, modalitățile de exprimare. Dato
rită lui Copland am putut totuși să 
ascultăm „Simfonia descriptivă" care 
preludează opera Troienii la Carta- 
gina de Berlioz, o muzică cu valori 
mai mult imagistice decît sonore. 
Variațiunile pe o temă de Haydn au 
fost, credem, punctul de rezistență al 
programului, în latura sa tradițio
nală. dezvăluindu-ne, așa cum su
bliniam, în primul rînd cultura aca
demică a interpretului ; Pelleas și 
Melisande de Faure ne-a întredes
chis, pentru cîteva clipe, filele unui 
tratat de istoria muzicii, în care, la 
începutul impresionismului, persona
litatea compozitorului nuanțea
ză evoluții viitoare. Deschi
derea concertului, cu uver
tura Candide de Bernstein, 
a fost realmente o surpriză. Nu 
numai pentru atmosfera neobiș
nuită, în care ironia și verva a- 
bundă, ci și pentru felul în care 
acest ilustru muzician. contem
poran înțelege să compună, adresîn- 
du-se unui public cit mai larg, cap
tat prșa des doar de genuri ușoare, 
ce aparțin mai ales lumii divertis
mentului.

Desigur, maximul interes al sim
fonicului Radioteleviziunii era însă 
datorat celor două prime audiții 
semnate de Aaron Copland. Concer
tul pentru clarinet și orchestră — 
dedicat lui Benny Goodman, unul 
dintre marii virtuoși contemporani 
— ne transpune într-o lume a legen
delor melodiei jazz-ului care (în 
cea de-a doua parte) explodează în 
strălucitoare jerbe ritmice. Ceea ce 
a dorit, probabil, compozitorul — o 
și mărturisea, de altfel, în scrie
rile sale — a fost să creeze o mu
zică de autentică factură națională, 
care să poată fi totuși accesibilă ori
cărui meloman. Reușita, în acest 
sens, este deplină, căci Concertul 
pare de la primele măsuri o lucra
re familiară, plină de farmecul a- 
celor povestiri ce trăiesc dintot
deauna. Trebuie să revelăm contri
buția solistului, clarinetistul Aure
lian Octav Popa, un artist desăvir- 
șit, demn de interpretul căruia i-a 
fost dedicat concertul. încheierea 
programului dirijat de Aaron Co
pland ne-a adus aminte de Rodeo, 
căci piesa Salonul mexican rea
duce, cu alte modalități, atmosfera 
unui climat aparte desprins parcă 
dintr-un western. _ Nostalgie, reme
morare, bucuria clipelor unor zgo
motoase petreceri populare — iată ce 
traduce cu inepuizabilă fantezie 
Aaron Copland în partitura sa, lu
crare reprezentativă pentru epoca 
în care a fost scrisă, sugerînd o re
plică sud-americană la Boleroul 
lui Ravel. Este prezentă aici — ca 
în întreg concertul — o anumită 
concepție asupra rostului muzicii, 
pe care Copland o creează, sau o 
interpretează, ca expresie plenară 
a contemporaneității.

Grigore CONSTANTINESCU

I
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PLECAREA DELEGAȚIEI C.C. AL P.C.R.
LA CEL DE AL XIV LEA CONGRES

AL P. C.
Joi dimineața a plecat spre San

tiago de Chile delegația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, formată din tovarășii Du- 
mi tru Popescu, membru al Comitetu
lui Executiv, -secretar al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
care, la invitația Partidului Comunist 
din Chile, va participa la lucrările

DIN CHILE
celui de-al XlV-lea Congres al par
tidului.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass și Bujor Sion, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

(Agerpres)

Delegația P. C. din Cehoslovacia 
a părăsit Capitala

Delegația de activiști ai Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia, con
dusă de dr Jaromir Obzina, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită de schimb 
de experiență în țara noastră, a ple
cat joi la amiază spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Constantin Vlad, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., adjunct ele șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

A fost de față Anton Kamenitky,

însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. S. Cehoslovace la București.

In timpul șederii în România, de
legația a avut convorbiri la C.C. al 
P.C.R., la Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R. și Comitetul jude
țean Iași al P.C.R., Academia de 
științe social-politice „Ștefan Gheor
ghiu". Ministerul învățămintului, 
Consiliul Național al Cercetării Ști
ințifice. De asemenea, au fost vizi
tate unități de cercetare științifică, 
instituții de învățămint superior, pre
cum și obiective economice și social- 
culturale din Capitală și din județul 
Iași. (Agerpres)

Invenții românești premiate

la expoziții internaționale
, n cadrul Expoziției internaționale 

de\ invenții deschisă intre 7 și 15 no
iembrie la Niirnberg. România a 
participat cu cinci patente selecțio
nate de experți ai Oficiului de stat 
pentru invenții.

Invențiile românești au întrunit a- 
precierile unanime ale specialiștilor, 
trei dintre ele fiind distinse cu me
dalii de aur. Este vo'rba de „Metodă 
și schemă pentru măsurarea puteri
lor intr-un regim deformat energe
tic" de prof. dr. docent Ion Anto- 
niu, membru corespondent al Aca
demiei ; „Structura prefabricată din 
beton precomprimat pentru hale in
dustriale blindate, fără pod tehnic" 
aparținînd inginerilor Dan Mărăcine 
și Amza Octavian, de la Institutul 
de proiectări pentru industria u- 
șoară, și „Procedeu și instalație de 
transmisie a semnalelor de bandă

largă" de prof. ing. George Popescu, 
de la Institutul politehnic din Bucu
rești, și ing. Dorin Alexe Gheorghe 
Popea, de la Studioul de televiziune 
„București".

în cadrul altor expoziții și saloa
ne de invenții, care au avut loc în 
acest an la Londra, Bruxelles, Pa
ris și în alte orașe, un număr de 
11 lucrări ale inventatorilor români 
au fost medaliate, de asemenea, cu 
aur. (Agerpres)

vremea

ÎNDEPLINIREA
PLANULUI SI»

ANGAJAMENTELOR
(Urmare din pag. I)

Realizări importante au ob
ținut și colectivele întreprinde
rilor industriale din județul Cluj 
care au dat peste plan, în zece 
luni din acest an, o producție 
globală de 134,5 milioane lei, de
pășind cu 3 milioane lei angaja
mentul 
marfă 
sporul
115,4 milioane lei. Această pro
ducție suplimentară se materia
lizează in 4 240 tone oțel și la
minate, aproape 400 tone sodă 
caustica, 511 tone celuloză, 11 350 
ciment, aproape 100 000 mp plăci 
din particule aglomerate și fur
nire, mobilă in valoare de 
7 789 000 lei. La aceste sortimen
te a fost depășit angajamentul 
anual. întreprinderile „Armătu
ra", „Tehnofrig", fabrica de me
dicamente „Terapia", Combinatul 
de exploatare și industrializare a 
lemnului, „Industria laptelui" au 
efectuat livrări la export peste 
angajamentele asumate. Este 
semnificativ că aceste succese au 
fost obținute în condiții de efi
ciență ridicată : s-a redus, peste 
prevederile planului, consumul 
de materii prime, materiale și 
combustibil : la metal cu mai 
mult de 1 000 tone, la energie e- 
lectrică cu 6 253,4 mii kWh, la 
material lemnos cu 11 000 mc, la 
combustibil convențional cu 
17 000 tone.

Cu legitimă mîndrie, colecti
vele întreprinderilor din județul 
Neamț se pregătesc să raporteze 
că angajamentele anuale au fost 
îndeplinite încă de pe acum la 
toți indicatorii. La producția 
globală, de pildă, s-a realizat, 
în 10 luni, un spor față de plan 
în valoare de 78 milioane lei, iar 
la producția marfă de 155 mi
lioane lei. Pe ansamblul indus
triei județului, productivitatea 
muncii a crescut cu 1,6 la sută 
față de prevederi. A fost depășit 
cu mult și planul la export. Este 
o dovadă a competenței cu care 
organizațiile de partid mobili
zează colectivele întreprinderi
lor pentru realizarea cu cinste a 
tuturor angajamentelor. Se cu
vine a fi menționată în mod 
deosebit Uzina de fire și îngră
șăminte chimice Săvinești, care 
nu numai că a realizat angaja
mentul anual la toți indicatorii, 
dar a dat peste plan o producție 
globală de aproape 100 milioa
ne Iei.

Producția globală industrială 
obținută suplimentar în județul 
Bistrița-Năsăud depășește la 
ora actuală cu 53 la sută anga
jamentul anual. între întreprin
derile care și-au adus o contri
buție substanțială la realizarea 
acestei producții suplimentare, 
amintim Combinatul de exploa
tare și industrializare a lemnu
lui — cu 4 milioane Iei, indus
tria locală tot cu 4 milioane lei; 
1 milion lei producție globală 
peste prevederi s-a înregistrat și 

1 Fabrica de hîrtie din Prundu- 
'lîrgăului în același timp anga- 
amentui a fost îndeplinit și la 

producția marfă vîndută și în
casată, in vreme ce planul de 
export a fost depășit, cu 10 mi
lioane lei.

anual. La producția 
vîndută și 
peste plan este

încasată, 
de

Ieri în țară : Vremea s-a încălzit 
ușor. Cerul a fost variabil, mai mult 
noros în jumătatea de nord a țări). 
Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului Ia ora 14 oscila 
între 6 grade la Toplița. Borsec și 
Joseni și 17 grade la Bechet. în 
București : Vremea a fost în general 
frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
noros dimineața. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura maxi
mă a fost de 15 grade

Timpul probabil pentru zilele de 
22, 23 și 24 noiembrie. In țară : Vre
me schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi slabe locale în 
nordul țării. Vînt slab, pînă la potri
vit.. Temperatura în creștere ușoară 
la început, apoi în scădere. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 3 și. plus 
7 grade, iar maximele între 6 și 14 
grade, izolat mai ridicate în sudul 
țării. Ceață locală. In București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul tempo
rar noros. Vînt slab, pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară la 
început, apoi în scădere. Ceață slabă.

O delegație a grupului român 
al Uniunii interparlamentare 

a plecat în R. D. Germană
La invitația grupului interparla

mentar al R. D. Germane, joi dimi
neața a părăsit Capitala, plecînd spre 
Berlin, o delegație a grupului ro
mân al Uniunii interparlamentare, 
care va face o vizită în această țară.

Din delegație fac parte Mihai Le
vente, președintele grupului, Stanciu 
Stoian și Anton Breitenhofer, mem
bri în comitetul de conducere al 
grupului. La plecare, delegația a fost

salutată de deputați ai Marii Adunări 
Naționale. Au fost de față Ewald 
Moldt, ambasadorul R.D. Germane la 
București, și membri ai ambasadei.

Pe aeroportul Schonefeld din Ber
lin, parlamentarii din România au fost 
intîmpinați de președintele grupului 
interparlamentar al R.D.G., Rolf Sie
ber, și de alți membri ai Camerei 
populare a R. D. Germane.

(Agerpres)

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

Joi a părăsit Capitala delegația In
stitutului de marxism-leninism de pe 
lingă Comitetul Central al Partidu
lui Socialist-Unit German, condusă 
de dr. Heinrich Gemkow, director ad
junct al Institutului, care a făcut o 
vizită în țara noastră, la invitația 
Institutului de studii istorice și so
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R.

în timpul șederii sale in România, 
delegația germană a făcut un schimb

de experiență cu conducerea și sec
țiile Institutului de studii istorice și 
social-politice, a vizitat muzee și 
monumente istorice, întreprinderi in
dustriale și obiective turistice din 
București și din țară.

La aeroport, delegația a fost con
dusă de Nicolae Goldberger, prim- 
adjunct al directorului Institutului de 
studii istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Cronica zilei
VIZITA ADJUNCTULUI 

MINISTRULUI AGRICULTURII 
AL S.U.A. LA MINISTERUL 

AGRICULTURII
ȘI SILVICULTURII

Ministrul agriculturii și silvicultu
rii, Angelo Miculescu, a primit joi 
dimineața pe adjunctul ministrului a- 
griculturii al S.U.A., Clarence Pal- 
mby, care se află într-o vizită de cî- 
teva zile în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o convor
bire privind cooperarea în domeniul 
agriculturii între cele două țări.

în cursul aceleiași zile, oaspetele 
american a vizitat unități agricole de 
stat din apropierea Capitalei

★La invitația Consiliului Central al 
Uniunii Tineretului Liber German 
(F.D.J.), joi dimineața a plecat la 
Berlin o delegație a Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 
condusă de Ion Iliescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, pentru a face o 
vizită în R. D. Germană.

La sosirea la Berlin, delegația a 
fost întîmpinată de Giinther Jahn, 
prim-secretar al Consiliului Central 
al Uniunii Tineretului Liber German, 
în aceeași zi, la sediul Consiliului 
Central al Uniunii Tineretului Liber 
German, a avut loc o intilnire la care 
s-a discutat despre unele probleme 
ale activității celor două organizații 
de tineret.

★
Joi după-amiază s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Paris, primul 
adjunct al ministrului .afacerilor ex
terne, George Macovescu. care. la 
invitația Ministerului Afacerilor Ex
terne a! Franței, a făcut o vizită în 
această țară.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, 
precum și ambasadorul Franței la 
București. Pierre Pelen.

Vizita s-a înscris în cadrul întâl
nirilor de lucru între reprezentanții 
conducerilor ministerelor afacerilor 
externe din cele două țări.

La plecarea din Paris, pe aeropor
tul Bourget. George Macovescu a 
fost salutat de Herve Alphand, secre
tar genera] al Ministerului Afaceri
lor Externe al Franței, și de alte 
oficialități franceze, precum și de 
Constantin Flitan. ambasadorul Ro
mâniei la Paris.

★
Delegația Societății inginerilor a- 

mericani, condusă de P. Myers — re
numit specialist în matematici și eco

nomie, profesor la Universitatea din 
Wisconsin, care ne vizitează în pre
zent țara, a făcut, joi o vizită la In
stitutul polii-. ;iic bucuroștean, unde 
a avut o întrevedere cu rectorul 
George Bărănescu, membru cores
pondent al Academiei. Delegația a 
vizitat laboratoarele catedrei de mo
toare cu ardere internă din cadrul 
acestui institut și căminele studen
țești din cartierul Grozăvești.

în cursul după-amiezii, delegația 
Societății inginerilor americani a fost 
primită de acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România. Apoi, prof. univ. 
P. Myers a expus în aula Academiei 
— sub auspiciile Comisiei pentru 
combaterea poluării atmosferei — 
prelegerea intitulată „Motorul cu ar
dere internă și poluarea atmosferei".

★
Joi, 20 noiembrie 1969, o delega

ție de medici din Albania, condusă 
de prof. Ulvi Vehbi de la clinica de 
psihiatrie a Facultății de Medicină 
din Tirana, a vizitat Secretariatul ge
neral al Uniunii Medicale Balcanice, 
unde a fost primită de dr. docent 
M. Popescu Buzeu, președinte de o- 
noare, și conf. dr. V. Prodescu, se
cretar general al Secției române.

(Agerpres)

DE LA C. E. C.
Casa de Economii și Con- 

semnațiuni face cunoscut că 
libretele de economii pentru 
lurism cu drept de participare 
la prima tragere la sorți (tra
gerea pentru trimestrul 
IV/1969) se emit pînă la 22 no
iembrie a.c., inclusiv.

După cum s-a mai anunțat, 
la această tragere la sorți se 
vor acorda excursii, organi
zate de O.N.T., în Japonia, cu 
vizitarea Expoziției mondiale 
de la Osaka, la Paris cu vi
zitarea Văii Loirei, la Soci 
(U.R.S.S.) pentru efectuarea 
concediului de odihnă, în Aus
tria și excursii individuale 
pentru efectuarea cărora cîș- 
tigătorilor li se acordă, din va
loarea cîștigurilor, suma de 
3 000 de lei în moneda țării în 
care se face călătoria indivi
duală.

BBBBBBBBBB B ■ B

SPORT
FOTBAL: Divizia A

REZULTATE TEHNICE
DINAMO BUCUREȘTI—RAPID : 0—2 (0—2). Au 

marcat : Lupescu (min. 34) și Dumitru (min. 37). Ju
cătorii Dinu (Rapid) și Radu Nunweiller (Dinamo) 
au fost eliminați de pe teren în min. 85. STEAUA— 
F.C. ARGEȘ : 0—0. Spiridon Niculesou a apărat ex
cepțional poarta echipei F.C. Argeș. A.S.A. TG. MU
REȘ—STEAGUL ROȘU : 3—0 (2—(I). Au marcat : Ca. 
niaro (min 20 și 45 — ultimul din lovitură de la 
11 m.) Și Ciutac (min. 70) DINAMO BACĂU—UNI
VERSITATEA CLUJ : 2—1 (1—0). Au marcat : Ene D. 
(min. 28) și Dembrovschi (min. 56). și, respectiv, 
Oprea (min. 49). FARUL—JIUL 1—0 (0—0). A mar
cat : Georgevici (min. 50) - autogol. CRIȘUL—PO
LITEHNICA IAȘI : 2—0 (2—0). A marcat : Harșani 
(min. 15 și 31). UNIVERSITATEA CRAIOVA—PE
TROLUL : 2—1 (0—0). Au marcat ; Deselnicu (min. 
70) și Oblemenco (min. 87). Pentru oaspeți : Bădin 
(min. 85). C.F.R.—U.T.A : 1—0 (1—0). A marcat : 
Schwartz (min. 4)

OBLEMENCO GOLGETER!
9 goluri : OBLEMENCO (Universitatea Craiova) 

— 1 din II metri. 8 goluri : DUMITRACHE (Dina
mo), VOINEA - 3 din U metri, TĂTARU
(Steaua), și NEAGU (Rapid). 7 goluri : DOBRIN (F. C. 
Argeș) — 2 din 11 metri și D. ENE (Dinamo Bacău).

Menționăm că fundașul LUPESCU (Rapid) a în
scris, în ultimele 3 partide, nu mai puțin de 5 go
luri !

CLASAMENTUL

(23 noiembrie)

DINAMO BUCUREȘTI 11 7 1 3 23—12 15
RAPID 11 6 3 2 20—11 15
UNIVERSITATEA CRAIOVA 116 3 2 19—11 15
F.C. ARGEȘ 11 5 3 3 24—14 13
DINAMO BACĂU 12 5 3 4 18—15 13
JIUL 12 6 1 5 17—16 13
FARUL 12 6 1 5 16—18 13
STEAGUL ROȘU 12 6 0 6 19—23 12
U.T.A. 12 5 2 5 15—20 12
UNIVERSITATEA CLUJ 12 3 5 4 16—16 11
STEAUA 10 4 2 4 26—19 11)
CRIȘUL 12 4 2 6 17—25 10
C.F.R. CLUJ 12 4 2 6 10—19 10
PETROLUL 10 3 3 4 12—13 9
A.S.A. TG. MUREȘ 12 3 1 8 10—22 7
POLITEHNICA IAȘI 12 2 2 8 7—15 6

ETAPA VIITOARE

PETROLUL—CRIȘUL ; DINAMO BUCUREȘTI— 
C.F.R. CLUJ : U.T.A.—F.C. ARGEȘ ; DINAMO
BACĂU—JIUL : UNIVERSITATEA CLUJ—RAPID: 
STEAGUL ROȘU—UNIVERSITATEA CRAIOVA ; 
POLITEHNICA IAȘI—A.S.A. TG. MUREȘ: FA
RUL—STEAUA

După etapa de ieri

REGRUPARE ÎN FRUNTEA
CLASAMENTULUI

■ •

(Urmare din pag. I)

in bună măsură. Constructorul a spo
rit forța de muncă și a trimis în 
frjintea grupului de șantiere 509 un 
specialist hotărît să facă treabă. Toa
te acestea, însă, n-au avut darul să 
producă revirimentul așteptat. O se
rie de neajunsuri in organizarea mun
cii, in folosirea utilajelor și chiar în 
gospodărirea materialelor persistă și 
azi. La unele obiective răminerile in 
urmă nu au fost recuperate, iar în 
10 luni s-a realizat doar 67,8 la sută 
din planul anual de investiții.

Să dăm cuvîntul faptelor — cum 
se spune. FABRICA DE CONFECȚII 
are ca termen de intrare în funcțiu
ne, la întreaga capacitate, 30 noiem
brie a.c. în urma înțelegerii dintre 
beneficiar și constructor s-a convenit 
ca, parțial, adică hala de la etajul 
clădirii, să fie dată în exploatare în 
luna august a.c., ceea ce este foarte 
bine. Numai că intrarea parțială în 
funcțiune a acestui obiectiv s-a rea
lizat mai mult... de ochii lumii. 
Cînd am vizitat șantierul, o serie de 
probleme nu erau încă rezolvate și 
anume : cel de-al doilea cazan al 
centralei termice nu era dat în ex
ploatare, instalația de încălzire, cea 
de aer condiționat și de alimentare 
cu energie electrică nu erau termi
nate. Datorită lipsei energiei electri
ce, 30 mașini montate nu puteau fi 
folosite. Calitatea unor lucrări este 
discutabilă, în sensul că gurile de re
fulare ale instalației de aer condițio
nat trebuie executate din nou, iar 
prin plafonul superior al clădirii 
curge în mai multe locuri. Necores
punzător este stadiul lucrărilor și la 
hala de la parter j constructorul tă
răgănează și aici, în mod inexplica
bil, terminarea obiectivelor, cu toate 
că ele trebuiau încheiate la 30 sep
tembrie a.c. Ultimul termen fixat a 
expirat la 15 noiembrie a.c. Nu s-au 
încheiat nici lucrările la centrala 
termică, la instalațiile de căldură și 
aer condiționat.

Titularul acestei investiții nu a tras 
Ia răspundere pe constructor și, re
cent, forul de resort din Ministerul 
Industriei Ușoare a redus planul de 
producție al fabricii, pe acest an, de 
la 7 milioane lei la un milion lei. 
Se apreciază că, din cauza reasigu
rării tuturor utilajelor de către be
neficiar, importante suprafețe de pro
ducție ar putea sta nefolosite multe 
luni de acum înainte. Pe banii cui, 
pe buzunarul căror oameni se ad
mite acest „lux" de a imobiliza inad
misibil, atîta vreme, fonduri de in
vestiții ale statului ?

Iată-ne și la FABRICA DE AMI
DON, cu termen de punere in func
țiune trimestrul II 1970. Abia prin 
3—4 octombrie a.c. — forțat de so
sirea specialiștilor străini — deci cu

o întîrziere de peste o lună de zile, 
constructorul a început să introducă 
utilajele tehnologice în hala princi
pală pentru montaj, in condițiile în 
care el continua să lucreze la aco
periș, la ridicarea unor ziduri inte
rioare, la tencuieli. Nu intîmplător, 
lucrările de montaj au fost serios 
stînjenite.

— în primăvară, ne spunea tov. 
ing. Ernest lakab, directorul fabricii 
de amidon, îmi manifestam scepti
cismul față de promisiunile și anga
jamentele constructorului, mai ales 
cînd îl auzeam pe tov. Leon Leibo- 
vici declarînd : „De ce vă îngrijorați, 
pentru noi aceasta este o făbricuță pe 
care o vom preda cu două-trei luni 
mai devreme Aveam dreptate. 
Lucrările sînt rămase în urmă pe toa-

fabricii de amidon, am reținut că 
numai de pe acest șantier au ple
cat, in cursul anului, circa 1 000 con
structori.

Constructorul aduce justificări și 
aleargă după „mari" realizări valo
rice.

— Dacă procedează in acest fel, 
ne-a relatat tov. Gheorghe Flack, 
inginer-șef la Sucursala județeană 
Covasna a Băncii de Investiții, a- 
ceasta se datorează și faptului că. de 
la început, nu s-au stabilit termene 
ferme privind predarea de către con
structor a unor obieote în stadii in
termediare. Un. exemplu : abia cu o 
lună în urmă constructorul a aflat că 
la fabrica de amidon probele tehno
logice trebuie să înceapă la 1 apri
lie 1970. Deși este greu de orezut că

CONSTRUCTORII
LUCREAZĂ AGALE

tă linia. Pe șantier stau nemontate 
utilaje sosite, în valoare de 51 mili
oane lei, din care 42 milioane din 
import.

Cit privește situația de la FABRI
CA DE ȘURUBURI, care va trebui 
să producă începînd. din anul vii
tor. aici lucrările de construcții sint 
ceva mai avansate. Dar respectarea 
termenului de punere în funcțiune 
este periclitată de necontractarea ce
lei mai mari părți a utilajelor teh
nologice.

în loc să acționeze energic, con
structorul și beneficiarii investițiilor 
amintite preferă justificările :

— Ne-a lipsit forța de muncă pe 
șantiere, iar documentația ne-a fost 
asigurată cu intîrziere, este părerea 
tov. Constantin Roșea, șeful grupului 
de șantiere 509.

Desigur, nu poate fi negat faptul 
că pe șantiere ș-a lucrat, în tot 
cursul anului, cu efective de munci
tori mai mici decît cele necesare și 
că a existat o mare fluctuație a a- 
cestora Cauza : neajunsurile in folo
sirea forței de muncă, in organiza
rea lucrului. Nu rare au fost cazu
rile cind unele echipe de muncitori 
au lucrat doar 4—5 ore pe zi, da
torită neaprovizionării locurilor de 
muncă cu betoane sau alte materia
le. Din cele relatate de directorul

n-a cunoscut acest „amănunt", con
structorul era obligat să-și concen
treze forțele la obiectele cu terme
nele de predare cele mai apropiate, 
nu să și le disperseze la lucrări auxi
liare. ca pavilionul administrativ, ate
lierul mecanic, să neglijeze tocmai 
execuția halei principale de fabrica
ție și a stațiilor de epurare și de 
deferizare.

Tov. Constantin Istrate, de la Con
siliul economic, oare se află de mai 
multă vreme pe aceste șantiere, opi
na că o mare răspundere pentru ac
tuala stare de lucruri revine bene
ficiarilor (la nivelul ministerelor de 
resort). Aceștia nu s-au zbătut pen
tru ca lucrările să se desfășoare in
tr-un ritm susținut, ca obiectivele să 
fie predate la termen. Uneori, con
structorul nu a fost asigurat cu do
cumentația necesară la timp ; de pil
dă, la fabrica de amidon. în momen
tul de față, la acest obiectiv lipsește 
documentația pentru lucrări în va
loare de peste 6 milioane lei. Colec
tivul format în luna septembrie, din 
reprezentanți ai tuturor ministere
lor interesate — pentru a coordona 
lucrările de pe șantierele de la Tg. 
Seouiesc și a înlătura cu operativi
tate neajunsurile — a avut o viață 
scurtă, s-a destrămat. Iar la ședin
țele de analiză, care s-au ținut lunar,

Campionatul diviziei naționale A 
s-a reluat, ieri, printr-o etapă com
pletă și acesta este poate faptul cel 
mai inedit din ultimele săptămini 
ale întrecerii. Altfel, exceptind... „ex
cepția" de Ia București, de pe sta
dionul „Republicii", unde F. C. Ar
geș a făcut o partidă prin care și-a 
recîștigat suporterii din Capitală, res
tul etapei se înscrie pe cea mai nor
mală traiectorie. în țară, partidele 
s-au încheiat cu victorii ale gazde
lor, chiar dacă în unele cazuri re
zultatul final a stat o vreme sub 
semnul întrebării.

Un element caracteristic al etapei 
(și poate că nu numai al acesteia) 
constă in aceea că evenimentele „as
pre" ale întrecerii privesc doar dispu
tele care se dau pentru primul loc 
al clasamentului, și pentru evitarea 
ultimelor două. Dezavantajată de re
zultatele înregistrate ieri este Poli
tehnica Iași (propria înfringere de la 
Oradea s-a coroborat cu victoriile 
echipelor C.F.R. Cluj și A.S.A. Tg. 
Mureș). Dinamo București, deși în
vinsă, și-a păstrat locul de lideră, 
dar în fruntea clasamentului s-a pro
dus o regrupare (Dinamo. Rapid și 

. Universitatea Craiova au acum a- 
celași număr de puncte — 15), care 
făgăduiește dispute pasionante în 
viitor.

Meciul dintre Dinamo și Rapid, 
desfășurat pe stadionul din șoseaua 
Ștefan cel Mare, neîncăpător în ra
port cu numărul mare de specta
tori ce voiau să-l vadă, a fost foar
te interesant din multe puncte de 
vedere. După un început in care 
nici una dintre echipe nu voia să 
riște nimic, studiindu-se cu multă a- 
tenție. dinamoviștii au împins jocul 
în terenul adversarilor. Aproape o

B B B B B B
au participat mereu alți reprezen
tanți, uneori într-o completă necu- 
noștință de cauză asupra probleme
lor activității șantierelor.

Ne-am notat, in încheierea investi
gațiilor, părerea tov. Carol Kirally, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Covasna al P.C.R.

— Comitetul județean de partid 
are motive temeinice să nu fie 
mulțumit de modul in care minis
terele de resort se ocupă de mersul 
lucrărilor la cele trei obiective in
dustriale. Mă refer, în special, la 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini și la Ministerul Industriei 
Alimentare. Nu cunosc, personal, dacă 
șantierul fabricii de șuruburi a fost 
vizitat de vreunul din adjuncții mi
nistrului industriei construcțiilor de 
mașini. Or, aceasta se impunea cu a- 
tît mai mult cu cît darea în exploa- > 
tare a acestui obiectiv la termenul 
și la capacitatea stabilită este peri
clitată. în cazul acestei fabrici, con
ducerea Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini a recurs la so
luția cea mai facilă : a redus planul 
de producție al fabricii pe 1970, de 
la 8 000 tone la 3 000 tone organe de 
asamblare. Noi nu sîntem de acord 
cu această soluție, deoarece ea ar a- 
fecta interesele economiei naționale, 
care contează pe cantitățile de pro
duse amintite. într-un mod necores
punzător se ocupă de acest șantier 
și Ministerul Construcțiilor Industria
le, forul de resort al Trustului 5 
construcții Brașov. Un exemplu ti
pic de lipsă de răspundere privind 
modul în care sînt tratate probleme
le legate de activitatea celor trei șan
tiere l-a oferit ing. Georgescu, repre
zentantul acestui minister, care, în 
prima pauză a recentei plenare a co
mitetului județean de partid — în 
cadrul căreia s-a analizat situația ce
lor trei șantiere — a părăsit ședința 
fără să spună un cuvînt. în acest 
fel, reprezentantul ministerului nu 
a putut să cunoască problemele ce se 
ridică pe șantiere, să informeze con
ducerea ministerului asupra adevă
ratei stări de lucruri de la Tg. Se
cuiesc, asupra punctului de vedere al 
comitetului județean de partid.

Tovarășul prim-secretar al comite
tului județean de partid consideră 
că redresarea situației pe cele trei 
șantiere este posibilă numai prin 
inițierea unor măsuri hotărîte la ni
velul ministerelor interesate, măsuri 
care să fie aplicate neintîrziat, cu 
strictețe. Timpul nu așteaptă și. de 
aceea, este absolut necesar ca toți 
factorii care au responsabilități în 
acest domeniu să acționeze energic 
pentru finalizarea grabnică și eficien
tă a acestor obiective de investiții din 
județul Covasna.

jumătate de oră am asistat la un 
continuu duel între atacanții dina- 
moviști și apărătorii giuleșteni'. Era 
evident că Rapid acceptase de lâ în
ceput rolul de echipă dominată, con- 
tracarînd inițiativele ofensive ale di- 
namoviștilor printr-un sistem defen
siv. eșalonat în adîncime, compus din 
șapte oameni. Echilibrul și elastici
tatea formației erau asigurate de că
tre trio-ul Năsturescu, Neagu, Co- 
dreanu (care au jucat foarte bine) 
susținut, cînd era necesar, de către 
Angelescu (in mare formă) sau Du
mitru. „Unsprezeeele" giuleștean 
lăsa, astfel, impresia unui arici, care 
ieșind în atac iși desfăcea „țepii" 
(Neagu, Codreanu și Năsturescu), 
perforind liniile de apărare ale par
tenerului de dispută eu o ușurință 
neașteptată. Erau contraatacuri rare 
dar extrem de periculoase. Cu toate 
acestea, cele două goluri ale meciu
lui, înscrise de Lupescu și Dumitru 
în minutele 34 și 37, s-au datorat 
mai mult portarului Coman decit is
cusitelor manevre executate de cei 
trei amintiți mai înainte. Primul gol 
a avut și un istoric demn de reți
nut : Lupescu, după ce a recuperat 
un balon in propriul careu, a plecat 
cu el, combinind cu fundașul Ștefan 
(Rapid) și s-a prezentat apoi la fina
lizare. După cele, două goluri primi
te, dinamoviștii au încercat să re
facă terenul, dar s-au izbit de o a- 
părare fermă și în maximum de for
mă (Dan și Răducanu remarcindu-se 
cu deosebire). După o jumătate de oră 
de „căutări" sterile au cedat, dove- 
dindu-se lipsiți de reflexe și cu se
rioase lacune sub unghiul capacității 
de luptă.

Victoria Rapidului este absolut me
ritată, consecința unei comportări ce 
a depășit așteptările. Cu atit mai 
mult este de regretat gestul huliga
nic al mijlocașului Dinu (Rapid), care 
l-a lovit pe Radu Nunweiller în timp 
ce acesta se afla căzut la pămint. 
De altfel, pe parcursul întîlnirii am 
mai asistat și la alte loviri ale ad
versarului (Deleanu, Greavu, Dumi
tru, Nunweiller).

Valentțn PAUNESCU

Doar finalul partidei 
a plăcut spectatorilor

CRAIOVA (prin telefon). — Echipei 
ploieștene, cu trei ex-craioveni în 
formație (Sfîrlogea. Stănescu și Vi- 
șan) i-a surîs pînă în minutul 87 un 
rezultat de egalitate ; Oblemenco. de 
altfel destul de modest ca ■ joc in 
această partidă, a înscris atunci prin- 
tr-un șut puternic care l-a surprins 
pe Mihai Ionescu (introdus în repriza 
a doua in locul lui Vișan). Cu două 
minute mai înainte. Petrolul obținuse 
egalarea printr-un gol inscris de 
Bădin, la o ezitare a apărării craio- 
vene și a portarului Gaboraș. Excep
tind aceste minute mai interesante, 
partida a trenat, a plictisit chiar pe 
cei 20 000 de spectatori. Studenții 
craioveni. după un turneu de trei 
jocuri peste hotare, nu au avut nici 
resursele fizice, nici luciditatea ne
cesară depășirii unei apărări bine or
ganizate. Poate rezultatul ar fi fost 
altul, dacă Sfîrlogea ?> Grozea ar fi 
îndrăznit puțin, dar ei au fost de-a 
dreptul sfioși Ir. fata vioriii lui Ga
boraș. La primul gol al oltenilor (în
scris de Deselnicu in min.'701. după 
părerea noastră si . a observatorului 
federal Iancu Ceaureanu. doi jucători 
craioveni se aflau în poziție de of
said.

în această partidă , de uzură, din 
care doar finalul a plăcut spectato
rilor. am remarcat pe Bălan și pe De- 
selnicu. introduși după pauză in for
mația craioveană.

Nistor ȚUICU

0 victorie norocoasă
BACĂU (prin telefon). — Dinamo

viștii băcăoani se pot bucura pentru 
cele două puncte ciștigate in mod 
norocos ieri de la formația studenți
lor din Cluj. Obiectiv vorbind, un 
scoi egal ar fi fost mult mai firesc 
după cele petrecute pe terenul de 
joc. Și aceasta pentru că studenții, 
mai ales după pauză, și-au dominat 
net adversarul. Ei au jucat ca la ei 
acasă, cu dezinvoltură și curaj..

Băcăoanii, cu excepția lui Dem
brovschi, care, de altfel, a fost cel 
mai bun de pe teren, au părut obo
siți, lipsiți de .vigoarea ou care ii 
obișnuiseră pînă atunci pe suporterii 
lor. Doar neșansa Înaintașilor clu
jeni i-a salvat de la o înfringere 
sigură pe teren propriu. Golurile au 
fost Înscrise de Ene (min. 28) și de 
Dembrovschi (min. 56) pentru gazde 
și de Oprea (min. 49) pentru stu
denții clujeni.

Gheorghe BALTA

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Ediția a IV-a 

a campionatului european 
de fotbal

A fost dat publicității regulamen
tul de disputare a celui de-al IV-lea 
campionat european de fotbal inter 
țări — Cupa Henry Delaunay. Tra
gerea la sorți se va efectua la 20 
martie 1970 la Roma, preconizîndu-se 
formarea a 8 grupe de cîte maximum 
4 echipe. Meciurile din cadrul grupe
lor (tur-retur, după formula campio
nat) se vor desfășura între 1 august 
1970 și sfârșitul lunii ianuarie 1972. 
Echipele oîștigătoare ale celor 8 
grupe se vor califica pentru sfertu
rile de finală.

înscrierile pentru noua ediție a 
campionatului european se vor tri
mite la Uniunea europeană de fotbal 
pînă la 15 februarie 1970.^

PARTIDELE DISPUTATE ÎN TU
RUL DOI AL COMPETIȚIEI DE 
FOTBAL „CUPA EUROPEANA A 
TlRGURILOR" s-au soldat cu .urmă
toarele rezultate . Kilmarnock (Sco
ția) - Slavia Sofia 4—1 (2—0) : F.C’. 
Rouen—Charleroi 2—0 (1—0) ; Ajax 
Amsterdam—Ruch Chorzow (PoloniB) 
7—0 (2—0) 1 : F.C. Porto—Newcastle 
0—0.

Pel6, o mie de goluri 1
Cel de-al 1 000-lea gol inscris de 

faimosul fotbalist brazilian Pele a 
fost realizat miercuri seara, dintr-o 
lovitură de la 11 m, în minutul 78 al 
meciului Santos—Vasco ■ da Gama, 
meci disputat pe marele stadion Ma- 
racana din Rio de Janeiro. Imediat 
după șutul ce pecetluia un fabulos 
record din istoria fotbalului, Pele a 
părăsit terenul sub furtuna de aplau
ze a tribunelor.

„Profesiune tie credință"
(Urmare din pag. I)

calității produselor. Oa
menii noștri știu asta. 
Știu și procedează în 
consecință.

Ca o ilustrare vie a 
acestei idei, spicuiesc 
dintr-o altă discuție la 
fața locului :

— Există ceva ca
re ne-a dat multă bă
taie de cap — îmi spu
ne maistrul Teodor 
Păstrăv, în timp ce în
scrie linii pe o diagra
mă. Este vorba de re
gimul termic ăl cuptoa
relor. Un element care

nu poate fi învățat, ci 
„simțit". Șarja de oțel 
aliat într-un cuptor 
electric se realizează 
printr-o fină potrivire 
între cantitatea de e- 
nergie electrică ce tre
buie introdusă și fazele, 
compoziția, culorile șar
jei. Omul este singurul 
în măsură să-și dea 
seama cînd să măreas
că focul. De la pune
rea în funcțiune a aces
tor noi agregate și pînă 
astăzi, priceperea oa
menilor a crescut, ei 
stănînesc cu tot mai 
multă măiestrie proce
sul tehnologic. Oțelarii

noștri au venit de la 
cuptoarele Martin și 
au sentimentul că aici 
se perfecționează în 
profesia lor.

Ascultînd aceste „pro
fesiuni de credință", am 
înțeles nu numai locul 
noii oțelării in ansam
blul hunedorean, ci un 
fapt mai profund : lo
cul și sensul eforturilor 
depuse de acesl harnic 
colectiv în ansamblul 
muncii avîntate, crea
toare a celor care în
chină economiei, pro
gresului țării, năzuința 
lor de autoperfecțio- 
-nare.



CONFERINȚA CVADRIPARTITĂ

IN PROBLEMA VIETNAMULUI

o-N.u.: Opinii pentru încetarea 

cursei înarmărilor
• INTERVENȚIA DELEGATULUI ȚĂRII NOASTRE ÎN COMI
TETUL PENTRU FOLOSIREA ÎN SCOPURI PAȘNICE A TERI

TORIILOR SUBMARINE

Henry Cabot Lodge și L. E. Walsh 
au demisionat din fruntea delegației 

americane la convorbiri

PARIS 20 (Agerpres). — în 
cursul celei de-a 43-a ședințe a 
Conferinței cvadripartite în pro
blema vietnameză, conducătoarea 
delegației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, Nguyen Thi Binh, a de
nunțat acțiunile trupelor americano- 
saigoneze împotriva populației civi
le. Pe de altă parte, vorbitoarea a 
salutat, în numele poporului sud- 
vietnamez, „lupta nobilă și eroică a 
poporului american și a tuturor po
poarelor lumii, luptă care va contri
bui în mare măsură la încetarea 
grabnică a războiului din Vietnam".

Evocînd, la rîndul său, Moratoriul 
pentru pace în Vietnam, care s-a 
desfășurat în S.U.A.. șeful delegației
R. D. Vietnam, ministrul Xuan Thuy, 
a adresat, delegației americane în
trebarea dacă guvernul de la Wa
shington nu intenționează să țină 
seama de cererile poporului ameri
can și ale popoarelor iubitoare de 
pace din lume. El a subliniat că
S. U.A. intensifică operațiunile mili
tare, precizînd că în ultimele șase 
luni numărul zborurilor de recu
noaștere ale aviației americane dea
supra teritoriului R. D. Vietnam s-a 
dublat. în ciuda declarației privi
toare la încetarea bombardamente
lor, aviația americană a bombardat

de 608 ori regiuni ale R. D. Viet
nam, situate între paralelele 17 și 19. 
în unele locuri au fost răspîndite 
produse chimice otrăvitoare, provo- 
cînd victime în rîndul populației.

Delegatul S.U.A., ambasadorul 
Henry Cabot Lodge, s-a referit în 
special la problema prizonierilor de 
război, repetînd propunerea america
nă de a se face un schimb de prizo
nieri. Aceeași problemă a fost abor
dată și de reprezentantul admini
strației de la Saigon, Pham Dang 
Lam.

» INTERVENȚIA REPREZEN
TANTULUI ROMAN

ÎN CONSILIUL
I>E ADMINISTRAȚIE AL O.I.M.

GENEVA 20 — Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite : La 
Geneva își continuă lucrările cea 
de.-a 177-a reuniune a Consiliului de 
Administrație al Organizației Inter
naționale a Muncii, care dezbate, 
printre altele, contribuția O.I.M. la 
cel de-al doilea Deceniu al Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare și la Anul 
internațional al educației (1970), în 
cooperare cu UNESCO, formarea 
profesională a tineretului, in coope
rare cu UNICEF, UNESCO și F.A.O.

Luînd cuvîntul la punctul „Contri
buția O.I.M. la cel de-al doilea „De
ceniu al dezvoltării", reprezentantul 
guvernului român în consiliul de 
administrație, -imbasadorul Ion 
Datcu, a subliniat aportul adus de 
O.I.M., precizînd că Programul mon
dial de folosire a mîinii de lucru va 
avea un caracter eficace și va consti
tui contribuția principală a organiza
ției la lupta împotriva subdezvoltă
rii. Vorbitorul a arătat că printre 
prioritățile determinate de consecin
țele fundamentale ale dezvoltării 
economice, industrializarea, aplicarea 
științei și tehnicii în procesul dez
voltării, valorificarea și utilizarea re
surselor umane constituie o necesi
tate absolută. în încheiere, repre
zentantul român a scos în evi
dență importanța contactului direct 
cu diferite organizații regionale și 
naționale în vederea unei coordonări 
locale operative, precum și a coordo
nării cu celelalte organizații inter
naționale specializate, ca o necesitate 
impusă de diversificarea cooperării.

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Casei Albe 
a anunțat că Henry Cabot Lodge, 
conducătorul delegației S.U.A. la 
tratativele cvadripartite de la Pa
ris în problema vietnameză, și-a 
prezentat demisia. A demisionat, 
de asemenea, adjunctul Iui Lodge, 
Lawrence E. Walsh. ,

Președintele Nixon a acceptat a- 
ceste demisii, care vor intra în 
vigoare cu începere de la 8 de
cembrie.

Casa Albă a precizat că nu au 
fost desemnați încă înlocuitorii ce
lor doi diplomați americani.

★
HANOI 20 (Agerpres). — într-un 

comunicat dat publicității de Comi
sia pentru anchetarea crimelor co
mise de americani în Vietnam se a- 
rată că. în prima jumătate a lunii 
noiembrie, guvernul american a con
tinuat să intensifice războiul de a- 
gresiune în Vietnamul de sud și să 
violeze suveranitatea și' securitatea 
R. D. Vietnam.

Violind suveranitatea R. D. Viet
nam, arată in continuare comunica
tul, avioanele americane au efectuat 
în această perioadă 200 de raiduri 
de recunoaștere asupra orașelor Ha
noi și Haifong și a diferite provin
cii ale R. D. Vietnam.

Delegația P.C. 
din Norvegia 

la Phenian
PHENIAN 20 (Agerpres). — La 

Phenian au avut loc convorbiri 
între o delegație a Partidului 
Muncii din Coreea, condusă de 
Kim Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al partidului, 
și delegația Partidului Comunist 
din Norvegia, condusă de Reidar 
Larsen, președintele partidului, 
care se află într-o vizită în R.P.D. 
Coreeană. în cursul convorbirilor 
au fost abordate probleme de in
teres comun pentru cele două 
partide.

NEW YORK 20. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : In ședința de miercuri după- 
amiază a Comitetului politic al Adu
nării Generale a O.N.U. au conti
nuat dezbaterile asupra problemelor 
dezarmării. Primul a luat cuvîntul 
reprezentantul Nepalului, Padma 
Bahadur Khatri, care a subliniat că 
delegația sa sprijină propunerea ță
rilor socialiste de a se încheia o con
venție internațională asupra interzi
cerii fabricării, perfecționării și sto
cării armelor chimice și bacteriolo
gice.

Ministrul de stat pentru afaceri 
externe al Angliei, Lordul Chalfont, 
care a urmat la cuvînt, a subliniat 
printre altele, referindu-se la dezar
marea generală și totală, că trebuie 
depuse eforturi pentru a face aceas
tă lume mai puțin periculoasă pen
tru viața omului.

Reprezentantul Finlandei la O.N.U., 
Max Jakobson, a subliniat că deși, 
există o dorință crescîndă din partea 
marilor puteri de a pune capăt pe
ricolului unui război nuclear, nu s-a 
făcut nimic încă pînă acum pentru 
atacarea esenței problemei, aceea de 
a se elimina din arsenalele statelor 
armele de distrugere în masă. Repre
zentantul Iugoslaviei, Anton Vratusa, 
a subliniat că întrucît dezarmarea 
reprezintă o problemă majoră a tu
turor statelor lumii, este ' regretabil 
că nu putem vorbi’ despre universa
litatea Organizației Națiunilor Unite 
și că R. P. Chineză nu a fost

invitată să participe la eforturile ce 
se depun în acest domeniu. Vorbito
rul a declarat că așa-numita balanță 
a descurajării între marile puteri și 
blocuri militare, nu sînt deloo factori 
de natură să asigure pacea și secu
ritatea lumii.

Comitetul O.N.U. pentru folosirea 
în scopuri pașnice a teritoriilor sub
marine din afara limitelor jurisdic
ției naționale și-a încheiat miercuri 
după-amiază dezbaterile asupra unui 
proiect de tratat sovieto-american 
privitor la interzicerea amplasării 
de arme nucleare și a altor arme de 
distrugere în masă pe fundul mări
lor și oceanelor.

Prezentînd poziția României față 
de problema aflată în dezbateri, re
prezentantul țării noastre, Constan
tin Ene, a subliniat că în cursul 
dezbaterilor din Comitetul pentru 
dezarmare de la Geneva asupra pro
blemei demilitarizării teritoriilor 
submarine. România s-a pronunțat, 
ca și acum, pentru interzicerea tu
turor activităților de ordin militar 
în domeniile care fac obiectul dis
cuțiilor comitetului O.N.U. și, dacă 
atingerea acestui obiectiv nu este 
posibilă într-o primă fază, ar fi deo
sebit de important ca în proiectul de 
tratat sovieto-american să se inse
reze clauze menite să definească cu 
precizie că țelul final este demilita
rizarea completă a teritoriilor sub
marine și să se garanteze progresul 
continuu spre realizarea acestui țel.

(Urmare din pag. I)

Echipajul navei „Apollo -12

se îndreaptă spre Terra

Convorbirile 
sovieto - americane 

de la Helsinki
HELSINKI 20 (Agerpres). — Joi 

dimineața, la ambasada sovietică 
din Helsinki, a avut loc o nouă 
întîlnire a reprezentanților U.R.S.S. 
și S.U.A. cu privire la limitarea 
cursei înarmărilor strategice. După 
ședință, purtătorii de cuvînt ai ce- 
lor două delegații au declarat că 
s-a hotărît ca viitoarea întîlnire să 
aibă loc la 24 noiembrie, la amba
sada americană.

BELGRAD

M. Ribicici l-a primit 
in vizită protocolară 

de prezentare pe 
ambasadorul V. Șandru

BELGRAD 20 — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Președintele Vecei Executive Federa
le, Mitia Ribicici, a primit joi în
tr-o vizită protocolară de prezentare 
pe ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad, Vasile Șandru. 
Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI 
INTERNAȚIONALE CU TEMA 

„LENINISMUL

SI SUNTEM-
P»WEITAHAU

® REFERATUL CONDUCĂTO
RULUI DELEGAȚIEI ROMANE

PRAGA 20. — Corespondentul A- 
gerpres, E. Ionescu, transmite : Joi au 
continuat la Praga lucrările conferinței 
teoretice internaționale cu tema „Le
ninismul și contemporaneitatea", orga
nizată de către redacția revistei „Pro
bleme ale păcii și socialismului" cu 
prilejul centenarului nașterii lui 
V. I. Lenin. în cadrul ședinței de 
după-amiază, tovarășul Ilie Rădulescu, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., a prezentat un re
ferat cu tema „Experiența Partidului 
Comunist Român în conducerea socie
tății socialiste, în lumina învățăturii 
leniniste despre făurirea noii orîn- 
duiri". Lucrările conferinței continuă.

i Lună, calitatea lor rămîne 
i slabă. De aceea, emisiu- 
, nea de televiziune în 

direct în cadrul căreia 
urma să fie transmisă ac
tivitatea astronauților pe 
suprafața Lunii a fost a- 
nulată. Camera de luat 
vederi în culori s-a defec
tat încă în timpul primei 

• ieșiri pe Lună, la 45 de 
minute de la începerea e- 
misiunii și nu a putut fi 
recondiționată de astro
nauți. Ei au primit dispo
ziții să taie cablul și să ia 
camera în modul pentri^a 
fi readusă pe Pămînt în 
vederea stabilirii cauzei 
defectării acesteia.

La ora 6,01 (ora Bucu- 
reștiului), adică cu un 
ceas și jumătate mai cu- 
rînd decît fusese progra
mat, Charles Conrad a 
coborît primul din „Intre
pid" spre a pune pentru 
a doua oară piciorul pe 
Lună. „Uf!“ — a excla
mat comandantul de bord 

i cu acest prilej, vădit 
, bucuros că se poate mișca 

„în voie". După zece mi
nute, Alan Bean a coborît 

1 și el' cele nouă trepte ale 
1 scăriței modulului, alătu- 
i rîndu-se colegului său. 
i Amîndoi s-au apucat de 
i îndată să „culeagă" alte 
, roci de pe Selena, în ve

derea îmbogățirii colec
ției de sol lunar. Evolu- 

' țiile celor doi astronauți 
' n-au putut fi urmărite de 
i sătre pămînteni decît nu- 
i mai ascultînd prin radio 
, discuțiile dintre cei 
, selenauți, 

mănunțite făcute de
1 ceștia. Conrad și Bean nu 
' au încetat o clipă să vor- 
' bească, să-și împărtășeas

că impresiile, făcînd par
că „vizibile" textura roci
lor și pietrelor pe care le 
examinau, culoarea 
fului „brun

doi
descrierile a-

a-

pra
fului „brun ca un cîmp 
proaspăt arat în jurul ,.în- 
trepidului", cenușiu des
chis mai încolo" — după 
spusele lui Conrad. Cu

care copiii
nou,

■IUi & ;

Eroii celei de-a doua expediții selenare : CHARLES CONRAD, RICHARD 
GORDON și ALAN BEAN

III1 • / ,
1 r 1

Îl

tă de seismograf și să ser
vească ca etalon de mă
sură pentru experiențele 
viitoare. Conrad are apoi 
ideea unei demonstrații 
suplimentare a sensibili
tății aparatului de înre
gistrare : „Omul de la 
seismograf mă aude aler- 
gind ? — întreabă el. La 
care de la Houston se 
răspunde : Da ! Dar e mai 
degrabă o cascadă de tu
nete decit zgomotul pași
lor tăi". Conrad remarcă : 
Astăzi pe Lună e par
că mai cald ca ieri. Aș 
bea un pahar de apă rece. 
Bean adaugă : E pentru 
prima oară cred cînd pul
sul mi-a crescut așa de 
mult. Cei doi astronauți 
au fost nevoiți să micșo
reze nivelul de climati
zare din interiorul costu
melor lor de scafandru.

Timpul îrjeepe însă să 
preseze. La ora 7 și 43 
minute, Conrad și Bean

televiziune este în bună 
stare, astronauți! o șterg 
de praf, apoi încep să taie 
cablurile și să desprindă 
camera de luat vederi. 
Conrad semnalează, pe de 
altă parte, că stratul de 
culoare albă care acope
rea odinioară sonda este 
acum maroniu, „parcă s-a 
bronzat". Cosmonauții 
pun camera în sac și alte 
elemente ale sondei, în
tre care un cablu „bac
teriologic" adică un tub 
care va fi examinat pe 
Terra spre a vedea mo
dul în care microbii și 
bacteriile identificate
precizie la lansare, au 
reacționat în absența at
mosferei de pe Lună, 
la schimbările de tempe
ratură între zi și noapte 
și la radiațiile 
Scopul operației 
perare a sondei 
altfel, de a ști 
ce punct condițiile de pe

cu

cosmice, 
de recu- 
este, de 
pină la

japonia Sindicatele 
din industria metalului 

cer anularea 
fuzionării firmelor 
„Fuji“ - „Yawata"

« ÎNGRIJORARE ÎN LEGĂ
TURĂ CU CONSECINȚELE 

ACESTEI FUZIUNI ASUPRA 
CONDIȚIILOR DE MUNCA
TOKIO 20. — Corespondentul A- 

gerpres, FI. Țuiu, transmite : Fede
rația sindicatelor muncitorilor din in
dustria metalului din Japonia cere 
anularea fuzionării dintre firmele 
„Fuji" și „Yawata", aprobată recent 
de comisia antimonopol. Se știe că 
prin fuzionarea celor două firme va 
apare la 31 martie, anul viitor, noua 
companie „New Japan Iron and Steel 
Corp.", — a doua mare producătoare 
de oțel din lumea capitalistă. Fede
rația a intentat un proces la Curtea 
de justiție din Tokio argumentînd că 
noua firmă va controla 36 la sută 
din producția de oțel a țării și va 
dicta prețurile la mai multe produ
se, încâlcind legea antimonopol in
stituită imediat după cel de-al doi
lea război mondial. în același timp 
fuziunea va influența in mod nega
tiv condițiile de muncă și salariile 
muncitorilor din combinatele meta
lurgice ale noii firme. în 'iele din 
urmă ea va influența întreaga in
dustrie metalurgică a Japoniei, e- 
xistînd, prin urmare, perspectiva în
răutățirii condițiilor de muncă ale 
tuturor muncitorilor din acest sec
tor.

I
g

SITUAȚIA DIN LIBAN
5

® S-A HOTĂRÎT CREAREA UNEI COMISII NAȚIONALE 
FORMATE DIN LIDERI Al PARTIDELOR POLITICE 
® SCHIMB DE FOCURI ÎNTRE TRUPELE LIBANEZE 

Șl FORȚELE PALESTINIENE
BEIRUT 20 (Agerpres). — în

cercările de formare a unui gu
vern libanez s-au soldat din nou 
cu un eșec — anunță agențiile de 
presă. Rashid Karame, însărcinat 
de președintele Libanului, Char
les Helou, cu alcătuirea unei echi
pe guvernamentale, a declarat 
miercuri seara că în cursul între
vederilor pe care le-a avut timp 
de opt ore la palatul prezidențial 
nu a putut depăși dificultățile da
torate pozițiilor diferite ale gru
purilor parlamentare. în cadrul a- 
celeiași ședințe s-a hotărît crearea 
unei comisii naționale formate din 
lideri ai partidelor politice care 
urmează să propună soluții pentru 
rezolvarea actualei crize.

★
BEIRUT £0 (Agerpres). — In su

dul orașului Nabatiyeh a avut loc un 
schimb de focuri între trupele liba-

★

• CAIRO 20 (Agerpres). — Re
publica Arabă Unită consideră că 
singura bază pentru reglementarea 
situației din Orientul Apropiat o 
constituie rezoluția din 22 noiem
brie 1967 a Consiliului de Securi
tate, privită în ansamblul ei — a 
declarat purtătorul de cuvînt al 
guvernului egiptean, Ismet Abdel 
Meguid. Guvernul egiptean de
pune în continuare eforturi, a 
adăugat purtătorul de cuvînt, în 
vederea soluționării pe cale paș
nică a conflictului cu Israelul.

neze și forțele palestiniene de gueri
lă, anunță un comunicat oficial dat 
publicității Ia Beirut, reluat de a- 
genția Reuter.

Ciocnirea a fost provocată de o u- 
nitate de guerilă care a deschis fo
cul asupra unui post al armatei liba
neze, ale cărui forțe au contraatacat, 
relatează comunicatul. Totodată se 
precizează că trei luptători palesti
nieni au fost uciși și alți șase ră
niți ; de asemenea, șase soldați li
banezi au fost răniți. Este pentru pri
ma dată cînd se înregistrează din 
nou confruntări militare între forțe
le libaneze și unități de guerilă pa
lestiniene, după acordul încheiat la 
începutul acestei luni între Emile 
Bustani, comandantul forțelor arma
te ale Libanului, și Yasser Arafat, 
președintele Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei.

★

• TEL AVIV 20 (Agerpres). — A- 
vioane aparținînd armatei israeliene 
au bombardat obiective militare e- 
giptene situate în partea de sud a 
Canalului de Suez, a declarat un 
purtător militar de cuvînt israelian, 
citat de agenția U.P.I.

• CAIRO 20 (Agerpres). — Un pur
tător militar de cuvînt egiptean, 
transmite agenția M.E.N., a anunțat 
că avioane israeliene au încercat să 
bombardeze pozițiile armatei R.A.U. 
în regiunea meridională a Canalului 
de Suez, dar artileria antiaeriană 
egipteană a intervenit, zădărnicind 
acțiunea lor.

SOFIA

SESIUNEA ADUNĂRII 
POPULARE

SOFIA 20. — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite : La So
fia au luat sfîrșit lucrările celei de-a 
11-a sesiuni a Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria. în cele trei zile cît a 
durat actuala sesiune, Adunarea Popu
lară a dezbătut și aprobat cele 13 
puncte aflate pe ordinea de zi, prin
tre care legea planului unic de dez
voltare social-economică a Bulgariei 
și bugetul țării pe 1970. “In anul ce 
vine, se prevede ca volumul produc
ției industriale să sporească cu 8 la 
sută, iar producția agricolă va atinge 
3 735 milioane leva. Venitul națio
nal va crește cu circa 9 la sută, iar 
produsul social brut cu circa 8—8,5 la 
sută. Se prevăd investiții în valoare 
de 3145 milioane leva. Fonduri în
semnate vor fi alocate pentru construc
ții de locuințe, învățămînt și cultură, 
ocrotirea sănătății.

bucuria cu 
descoperă un lucru 
deosebit, cei doi selenauți 
nu-și pot reține exclama
țiile de îneîntare desci- 
frînd în varietatea geolo
gică și cromatică aproape 
infinită a Lunii, „bucățile 
lunare cele mai de soi".

— Aceasta e minunată, 
trebuie să o iau, ar fi pă
cat s-o las aici, spune 
Conrad.

— Ba, privește-o pe 
asta, e extraordinară, răs
punde Bean, vorbind^par
că de o bijuterie rară.

Ca și cum ar fi găsit o 
comoară a piraților, cei 
doi astronauți vor să vadă 
totul, să atingă totul, să ia 
totul. Ei știu însă că. 
„prada" lor trebuie să se 
limiteze doar la vreo 50 
de kilograme. încărcătura 
maximă de roci permisă 
la întoarcere.

— Totul e în regulă, 
numai cablurile astea pe 
care le tragem după noi 
ne cam împiedică. Pentru 
data viitoare ar fi bine 
să se rezolve problema 
asta — remarcă Conrad. 
Conrad și Bean anunță 
cu conștiinciozitate de
plasările pe care le fac, 
iar de la Houston li se 
comunică poziția în care 
se află. La marginea unui 
mic crater, Houston aver
tizează : „Atențiune, aveți 
grijă !". Astronauții con
tinuă să selecționeze roci, 
să fotografieze... De ase
menea, cercetează raini- 
laboratorul „ALSEP", a- 
dică întregul ansamblu 
al aparatelor științifice și 
generatorul atomic în 
miniatură instalate de ei 
pe suprafața Lunii, spre 
a verifica funcționarea a- 
cestor aparate. Apoi. Con
rad, potrivit ordinelor pri
mite de la Houston, face 
să se rostogolească o pia
tră într-un mic crater 
pentru ca vibrația produ
să să poată fi înregistra-

© ITINERAR SELENAR : 1 800 DE ME
TRI ÎN 3 ORE Șl 50 DE MINUTE ® UN
DELE RADIO — UNICA LEGĂTURĂ CU 
HOUSTONUL @ ALPINISMUL LUNAR 
— IPOSTAZĂ INEDITĂ A OMULUI 
© TRANSPIRAȚIE... PE UN FRIG PO
LAR ! © RECUPERAREA UNOR ELEMEN
TE ALE EPAVEI LUI „SURVEYOR-3"

ajung la marginea crate
rului pe pantele căruia se 
află de la 20 aprilie 1967 
epava navei „Surveyor". 
Ei o privesc de la distan
ță, o fotografiază. După 
ce fac înconjurul crateru
lui, anunță că vor coborî 
lent. Faza cea mai spec
taculoasă a expediției pe 
Selene începe. Odihnin- 
du-se o clipă, ei încep să 
coboare cu mare pruden
ță. Piciorul se afundă a- 
dinc în stratul lunar. Pas 
cu pas, Bean coboară lin. 
Conrad, care poartă sacul 
cu clești speciali dc me
tal. necesari decupării bu
căților din sonda automa
tă îl urmează, legat în 
coardă cu colegul său. O 
ipostază inedită a omu
lui pe Lună : „alpinismul 
lunar". Ajung la „Surve
yor". O pantă de 30 de 
metri se ridică în urma 
lor. Din cauza umbrei, pe 
fundul craterului e beznă 
și un frig polar. Și totuși, 
selenauții au nădușit din 
pricina efortului și a în
cordării. Din nou fotogra
fieri, filmări, observații. 
Sonda e pe aloouri defor
mată, probabil datorită șo
curilor suferite în momen
tul alunizării. Oglinda de

Lună au putut să con
tribuie in decurs de doi 
ani la degradarea 
lului, materialului 
tic, lubrifianților, 
și altor 
constituie 
pentru a 
indicații prețioase în con
strucția viitoarelor stații 
spațiale. La ora 8 și 52 
minute cosmonauții au 
terminat astfel punctul cel 
mai important al progra
mului de activitate pe 
Lună al zilei de ieri.

Plimbarea de joi nu a 
fost lipsită de surprize.'în 
timpul dialogului cu cen
trul de control al zboru
lui din Houston,» astro- 
nauții au anunțat, după 
ce au intrat în „Intrepid", 
că au uitat pe Lună fil
mul în culori făcut in cra
terul în care se afla „Sur
veyor". Ei nu au mai pri
mit aprobarea să pără
sească pentru a treia oară 
modulul lunar în vederea 
recuperării lui, astfel că 
vor aduce pe Pămînt doar 
filmul alb-negru realizat 
în paralel. De asemenea, 
Charles Conrad, 
dantul misiunii 
s-a împiedicat 
moment dat și a căzut,

meta- 
plas- 

sticlei 
caremateriale 

„Surveyorul" 
obține astfel

coman- 
lunare, 
la un

fiind ajutat, apoi să se.-ri- * 
dice de către Bean. După < 
aproximativ trei ore și 50 < 
de minute, selenauții Con- < 
rad și Bean au revenit la ( 
modulul „Intreprid", după . 
ce au străbătut o distan
ță totală de 1 800 de' me- ' 
tri. ‘

La ora 16,26 (ora Bucu- \ 
reștiului), după 32 de ore 
de ședere 
palierul 
al lui 
decolat, plecînd în ur
mărirea lui „Yankee Clip
per" — cabina de coman
dă — ce evolua pe o or
bită circumlunară.

A urmat 
lui .. . .Timp de 3 ore și 33 mi
nute „Intrepid" și-a mă
rit și și-a redus apoi vi
teza pentru a realiza, la 
ora 19,59, cuplarea cu ca- 
bina-mamă. întreaga ope
rațiune de acroșare a pu
tut fi urmărită pe ecra
nele de televiziune dato
rită camerei de luat ve
deri manevrată 
Richard Gordon.

După îndeplinirea 
țiunii, comandantul 
„Yankee Clipper", 
chard Gordon, a anunțat 
Centrul din Houston că 
întrerupe transmisiunea 
de televiziune. „Avem, 
multă treabă" — a comu
nicat el — închizind în
trerupătorul camerei de 
luat vederi. A urmat o 
oră de activitate minuți
oasă, în care Conrad și 
Bean și-au dezbrăcat cos
tumele de protecție folo
site pe Lună și au trans
ferat în cabina do coman
dă probele de sol selenar, 
camera de televiziune, 
piesele detașate de pe 
„Surveyor-3“ și tot ce era 
necesar a fi readus pe 
Pămînt.

Modulul lunar și-a înde
plinit întrutotui sarcinile 
ce i-au fost încredințate. 
La ora 21,43 (ora Bucu- 
reștiului), „Yankee Clip
per" s-a detașat de „In
trepid" care a fost expe
diat spre Lună, unde s-a 
prăbușit la aproximativ 8 
km de locul în care po
posise pentru prima oară 
cu două zile în urmă.

/Xceasta a fost cea mai 
încărcată zi din progra
mul echipajului lui „A- 
pollo-12“. Urmează o bi
nemeritată perioadă de 
odihnă. Vineri, după e- 
fectuarea mai multor 
serii de fotografii ale 
viitoarelor piste de asele
nizare pentru următoarele 
zboruri, „Yankee Clip
per", avînd la bord pe 
Charles Conrad, Alan 
Bean și Richard Gordon, 
va părăsi orbita lunară, 
îndreptîndu-se spre Pă
mînt. Zborul de reîntoar
cere Va dura pînă luni 
cînd cabina de comandă 
a lui „Apollo-12“ va ame- 
riza în apele Pacificului 
în apropierea arhipelagu
lui Samoa.

pe humă, < 
de ascensiune 
„Intrepid" a, (

„vînătoarea"
„Yankee Clipper".

de

jonc- 
lui 
Ri-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA ! București Piața „

agențiile de presa transmit:

Convenția anuală a oamenilor de afaceri americani, 
consacrată problemelor comerțului exterior,s a încheiat prin 
adoptarea unei declarații în care se exprimă hotărîrea de a sprijini acțiunile 
noii Administrații și ale unor agenții internaționale în direcția extinderii comer
țului mondial. Declarația subliniază necesitatea ca țările dezvoltate să acorde 
facilități pentru pătrunderea pe piețele lor a produselor de export ale țărilor 
în curs de dezvoltare. Declarația cheamă la o „relaxare" a restricțiilor ameri
cane asupra exporturilor de mărfuri către U.R.S.S. și țările socialiste din Europa.

Convorbire L. Brejnev-C.
SunOy. La Moscova s-a anunțat 
oficial că Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., a avut o 
convorbire cu Cevdet Sunay, președin
tele Republicii Turcia, aflat în vizită 
oficială în Uniunea Sovietică. S-au dis
cutat probleme privind relațiile sovie- 
to-turce și a avut loc un schimb de 
păreri asupra unor probleme ale situa
ției internaționale actuale.

întrevedere C. Burtică- 
H. Solie. Cu ocazia prezenței sale

la Moscova, ministrul comerțului exte
rior al Republicii Socialiste România, 
Cornel Burtică, a avut o întrevedere 
cu H. Solie, ministrul pentru proble
mele economice externe al R. D. Ger
mane, în legătură cu schimburile co
merciale dintre România și R. D. Ger
mană pe anul 1970 și perioada urmă
toare.

Vizita ministrului de ex
terne cipriot Spyros Kypria- 
nou la Hiena a luat sfîr«il 
miercuri. In comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei se sub

liniază identitatea de vederi dintre cele 
două guverne cu privire la posibilita
tea găsirii unei soluții acceptabile pen
tru ambele comunități din Cipru și 
se recomandă „începerea de convorbiri 
care să continue și să stabilizeze pa
cea și calmul ce domnesc în prezent 
în insulă".

întreprinderile de comerț 
exterior din R. P. Chineză 
au comandat firmelor japoneze 1 300 
de autocamioane, dintre care 500 avînd 
o capacitate de peste 6 tone. Cercurile 
de afaceri din Japonia consideră a- 
ceastă comandă drept un nou pas pe 
calea sporirii comerțului dintre cele 
două țări. Camioanele urmează să fie 
livrate pînă în luna iulie 1970.

0 recepție în cinstea de
legației guvernamentale so
vietice, conduse de V. V. Kuznețov, 
prim locțiitor al ministrului afacerilor 
externe, a avut Ioc la Ambasada Uniu
nii Sovietice din Pekin. Din partea 
chineză, la recepție au participat Ciao 
Kuan-hua, adjunct al ministrului aface
rilor externe, membrii delegației chi
neze la convorbirile chino-sovietice și 
alte persoane oficiale.

Un „armistițiu diploma
tic" în problema fsibraîta- 
lUlui a intervenit la O.N.U. între de
legațiile Marii Britanii și Spaniei hotă- 
rînd să nu ceară dezbaterea acestei 
chestiuni la actuala sesiune a Adunării 
Generale. Surse britanice de la O.N.U. 
au subliniat că încheierea „armisti
țiului" nu trebuie interpretată ca pre
ludiul unei soluții rapide a diferen
dului dintre Spania și Marca Brita- 
nie în legătură cu Gibraltarul.

Lucrările Conferinței internaționale pentru drepturile
Copilului, organizată de Comitetul internațional al mișcării de copii și ado
lescenți de pe lîngă F.M.T.D., cu prilejul împlinirii a 10 ani de la adoptarea de 
către O.N.U. a declarației drepturilor copilului, au început joi la Budapesta.
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