
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XXXIX Nr. 8261 Vineri 28 noiembrie 1969 6 PAGINI - 30 BANI

PAGINA A III-A
• DEVOTAMENT 

NEMĂRGINIT ÎN ÎN
DEPLINIREA DATO
RIEI FAȚĂ DE POPOR, 
FATĂ DE PATRIE, 
FATĂ DE CAUZA SO
CIALISMULUI (Tele
grame adresate Co
mitetului Central al 
P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu)

® NiCI UN HECTAR SĂ 
NU RĂMÎNĂ NEARAT !

în Marea taie
PRIMIREA LA MAIESTATEA SA

REGINA ELISABETA A ll-A

constructorii
și titularii
de investiții

din județul nostru

Ceea ce au uitat

părere

u-

totul alt-

despre înțe- 
aeestei defi-

facă 
arată

care 
cucu- 

și un

lăsăm hiper- 
seama litera
ti ti t și eu cî- 

acest

nă- 
se 

un

„de-ar fi 
cît de mic- 
de pe urma 
nevoie tot

„mari",
Numai 

socotesc 
mare

de linie au-

Petre IONESCU
prim-secretar al Comitetului județean Constanfa al P.C.R.

e Ia problema creșterii 
aomice a investițiilor. în 
ezentat la cel de-al 
es al P.C.R., tovarășul 
ușescu sublinia: „Pla- 
proiectarea construcții- 

1 permită eșalonarea lu
crărilor, pentru a se a- 

succesivă, rapidă, în 
i capacităților de pro- 
ată, se impun măsuri ra
il perfecționarea organi- 
pe șantiere, îmbunătăți- 
lucrărilor, gospodărirea 

materialelor și utilajelor, 
nonienelor de risipă, pen- 
a costurilor încă foarte 
n lumina acestor ce- 
e. organele și organiza- 
id, cadrele din economia 
istru s-au străduit în a- 
ui cincinal, în lunile ce 
lin acest an să asigure 
ît mai eficientă, în inte- 
omiei naționale, a celor 
arde lei investiții, desti- 

■ cădere construirii a 29 o- 
ndustrie, transporturi, a- 
.uristice și social-cultura-

a din aceste obiective de 
ire vor contribui la dez- 
inomică și socială a ju- 

industrie, linia de acid
• 200 000 tone pe an de la

perfosfați și acid sulfuric 
ouă linii de ciment cu o 
ie 640 000 tone anual la 
ciment Medgidia, dezvol- 
inatului textil i în trans- 
tinderea capacității de 
irtului Constanța cu 6,5 
ie pe an, modernizarea u- 
l și altele; în agricultură, 
e irigații Valea Carasu, 
îprinde în etapa finală 
iilozuri de cereale și alte 
agrozootehnice. Pentru 
turismului pe litoral se 

■ea în folosință a unui 
it de locuri de cazare în 
suțe și campinguri, iar 
urbană va beneficia de 

• ■ ,‘i'>artamente.
ima de acest volum de 

... jrmanent, comitetul jude- 
țcan ue partid s-a preocupat să cre
eze toate condițiile necesare realiză
rii optime a obiectivelor, a întocmit 
numeroase studii și analize, și-a fă
cut un mod de lucru din a asigura 
prezența pe șantiere a membrilor-bi
roului, pentru a da- un ajutor efectiv 
organizațiilor de partid, conducerilor 
de șantiere în aplicarea măsurilor 
pentru îmbunătățirea activității de in
vestiții. Întotdeauna cînd eforturile 
pe plan județean au fost conjugate 
cu acelea ale titularilor de investi
ții. neajunsurile ivite temporar au 
fost repede depășite, iar termenele 
de punere în funcțiune a obiective
lor au fost respectate. Un sprijin 
prețios, cu toțul deosebit, am primit 
în repetate rînduri din partea con
ducerii de partid și de stat, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei făcute pe șantierele 
de investiții din județul nostru. 
Indicațiile date de secretarul general 
al partidului cu privire la extinde
rea industrializării lucrărilor în con
strucții, sistematizarea zonei turistice 
a litoralului sînt pentru noi un 
îndreptar ce ne călăuzește perma
nent. în activitatea de realizare a 
programului de investiții. Pe aceeași 
linie se înscrie și sprijinul acordat 
de un colectiv de specialiști ai Con
siliului Economic care, recent. îm
preună cu comisia economică jude
țeană^ au analizat pe fiecare șantier 
în parte modul în care se îndeplineș
te planul de investiții și se respectă 
termenele, de punere în funcțiune a 
obiectivelor în acest an, precum și 
problemele pregătirii condițiilor pen
tru realizarea sarcinilor în 1970. Cu 
acest prilej, s-a desprins concluzia că. 
printr-o mobilizare puternică a tutu-

ror eforturilor, pînă la sfirșitul aces
tui an majoritatea obiectivelor prevă
zute în plan pot fi realizate.

Cum se înfățișează rezultatele 
în domeniul investițiilor în 10 
luni din acest an ? Din planul a- 
nual de investiții s-a realizat, în a- 
ceastă perioadă 79 2 la sută, iar din 
cel de construcții-montaj - 82 la 
sută Au fost puse în funcțiune Ia 
termen obiectivele privind dezvolta
rea combinatului textil, stația de 220 
kV Basarabi, linia electrică aeria
nă Gura lalomiiei-Basarabi. noul 
chei de la'portul extins Constanța ; 
s-au amenajat pentru a fi irigate 
30 000 ha (din 40 000 ha pe întregul 
an), s-au dat în folosință peste 1 500 
apartamente în centrele urbane ale 
județului.

Evident, rezultatele puteau fl șl 
mai bune, dar posibilitățile reale e- 
xister.te au fost sistematic ignorate 
de către unii titulari de investiții și 
beneficiari direcți Apelurile și ob
servațiile critice ale comitetului ju
dețean de partid au fost urmate, cel 
mai adesea, de angajamente și asi
gurări liniștitoare Tn unele cazuri, 
nu s-a renunțat încă la practica dău
nătoare de a se lăsa pentru ultimul 
trimestru al anului un volum de lu
crări ce reprezintă 28-30 la sută 
din prevederile planului anual. Spre 
exemplu, pentru trimestrul IV s-a 
stabilit punerea în funcțiune a 50 
la sută din noile capacități din acest 
an ; o asemenea eșalonare defectuoa
să contravine indicațiilor conducerii 
partidului și trebuie să se renunțe la 
ea, mai ales că și pentru anul viitor.

La Fabrica de zahăr din 
zău (în fotografie) se transfor
mă zilnic mii de tone de sfeclă 

în cristale de zahăr
Foto : Gh. Vințilă

(Continuare în pag. a V-a)

Cercetarea

ADEVĂRUL
NU SE SPUNE
PE ȘOPTITE!

ai 
despre rubrici de „fap
te diverse" în care îsi 
fac loc și relatări des
pre unele delapidări, 
infracțiuni etc. ? Le 
urmărești vreodată ?

— Cu atenția cu care 
alții urmăresc rezulta
tele sportive. Am, însă, 
Impresia că răspunsul 
te surprinde; poate 
te-am dezamăgit chiar.

— Nu cunoșteam a- 
ceastă latură a cu
riozității tale Oricum, 
sînt atitea probleme 
importante pe care le 
avem de rezolvat...

— De acord. Știu că 
acum te preocupă 
nele soluții noi în le
gătură cu constYuirea 
liniei automate la care 
lucrezi. Preocupat de 
aceste soluții, iți este 
indiferentă calitatea 
materialelor pe care le 
vei fo'osi faptul că 
una sau alta din piese
le de care ai nevo’e 
ar putea să aibă fi
suri ?

— Este cu 
ceva.

— Doar în 
pe tine te

sensul că 
, ........... preocupă
doar o linie automată, 
în timp ce pe mine mă 
preocupă o construcție 
infinit mal complicată 
și mai gingașă : socie
tatea socialistă multi
lateral dezvoltată.

— Linia mea auto
mată nu servește nare 
aceluiași scop ?

— Indiscutabil. Dar ■ 
societatea la care 
zuim amîndoi nu 
poate rezuma la 
mare disponibil de bu
nuri materiale; ea cere 
totodată un înalt grad 
de cultură al maselor 
și un înalt sentiment 
de responsabilitate so
cială din partea tutu
ror cetățenilor. Con
știința responsabilită
ții sociale este o con
diție de bază a civili
zației, a democrației, a 
libertăților cetățenești.

întreprindere

Cosii n 
MURGESCU

care angajează ca ges
tionar de bunuri ob
ștești un individ cu an
tecedente penale ; un 
garaj care permite ca 
un șofer să se suie 
băut la volan astfel in
cit să provoace moar
tea unor oameni ; un 
colectiv care îngăduie 
ca sub ochii lui. une
le materiale ..să 
picioare" îmi
că există fisuri m gra
dul de responsabilita-

puncte de
vedere

te socială al unor to
varăși ai mei. Ase
menea fisuri nu-mi 
pot fi indiferente, cum 
nu-ți este ție Indife
rentă calitatea piese
lor cu care-ti realizezi 
proiectul 
tomată.

— Sâ 
bolele in 
ților Am 
teva fapte de 
gen : trei sacț de ci- 

, ment luați de pe ,..t— 
șantier, o căruță cu 
cartofi sustrași de la o 
cooperativă, o delapi
dare de 2 000 de lei la 
un oufet. Dai dimen
siuni sociale exagera
te unor fapte mărunte, 
unor „ciupeli".

— Uneori, „ciupeli
le" sînt mai mari și 
ți-aș putea răspunde 
cu un proverb : „Azi o 
ceapă mîine o iapă, 
poimiine herghelia toa
tă". Bineînțeles. Iacă 
răul nu e tăiat din ră
dăcini.

proverb : „Din 
grădină furi un 
ruz, poți fura 
sac". Sînt multe învă
țăminte etice care p >1 
fi trase din proverbe
le populare legate dc- 
furt. Dar, i-ariu-.iile nu 
sînt specialitatea mea. 

întrucît faptele ți se 
par însă „mărunte", 
ți-aș recomanda niște 
vechi teste de drept 
românesc, pravilele 
de-acum mai bine de 
trei sute de ani. Și în 
„îndreptarea legii" a 
lui Matei Basarab. și 
în ..Cartea româneas
că dc învățătură" a lui 
Vasile Lupu se face o 
distincție între „furti
șaguri" — așa cum 
faci și tu — unele fi
ind socotite 
altele „mici" 
că Dravilele 
drept furtișag 
care se -uvine pedep
sit ca atare, „cînd fură 
și pate nevoie tot sa
tul. măcar de-ar fi 
furtișagul cît de mic
șor".

Cred eă m-ai înțe
les Este aici o întrea- . 
gă filozofie socială : 1 
furtul trebuie conside
rat mare 
furtișagul 
șor" dacă 
lui „pate 
satul".

Ce spui 
lepciunea 
niții juridice care pri- 

.un._vQște furtul . tui . prin
prisma' mărimii lui l 
materiale, ci a efecte- 
lor produse asupra co- ) 
munității ? Ce spui tu. i 
om al unei alte socie- ’ 
tăți. care știi că pro- 
orietatea socialistă ex
primă nu numai un 
bun comun ăl nostru, 
al tuturor, dar însăși 
baza materială de a 
cărei dezvoltare de- 
oind în ultimă instan
ță condițiile de

(Continuare 
în pag. a H-a)

viată

matematică și producția

ISI întind mina, 
NU Sl-O DAU

9
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® Centrul de statistică matematică al Academiei : „S-AR

PĂREA CĂ ESTE PREA MIC INTERESUL PENTRU
OPTIMIZAREA PROCESELOR DE PRODUCȚIE..." 

• Ministerele: „AȘTEPTĂM CA CERCETAREA SĂ NE
OFERE CEVA DE APLICAT"

In concordanță eu cerințele ac
tuale, conducerea de partid și de 
stat a subliniat în repetate rînduri, 
în ultimii ani, nevoia imperioasă de 
a se asigura o largă extindere cer
cetărilor matematice, 
rapide a metodelor 
tisticii matematice 
momentul de față, 
lor matematicii în

introducerii 
moderne ale sta- 
în economie. In 

lărgirea aplicații- 
economie face

PAGINA A IV-A
® OPINII PRIVIND CON

DIȚIA DIDACTICĂ A 
ȘTIINȚEI POLITICE

• CRONICA LITERARĂ : 
„VÎNTUL Șl PLOAIA" 
de Zaharia Stancu

Telegramă
Excelenței Safe

Domnului MOKTAR OULD DADDAH
Președintele Republicii Islamice Mauritania

NOUAKCHOTT
Cu ocazia aniversării Independenței Republicii Islamice Mauritania, 

vă adresez, Excelență, în numele poporului român și al meu personal, 
calde felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de progres 
pentru poporul mauritanian.

Cu înaltă considerație,

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

obiectul unuia dintre „programele 
prioritare" incluse în Directivele ce
lui de-aj X-lea Congres al partidu
lui.

Dar cum decurge procesul com
plex de creare și introducere a aces
tor me'ode în economie ?

Majoritatea matematicienilor, eco
nomiștilor. inginerilor cu care am 
stat de vorbă la Centrul de statisti
că matematică al Academiei — unu) 
dintre principalele colective științi
fice de acest profil din țară — con
sideră că actualul lor plan de cerce
tare reflectă un progres evident pe 
linia creării unor metode șj proce
dee matematice adecvate specificului 
și cerințelor economiei naționale. O 
dovedește și trecerea de la studiile 
de început, inerent mai restrînse. li
mitate ca aplicație (la o singură lu
crare, operație, sau la un singur sec
tor de activitate dint.r-o întreprin
dere), la teme cu caracter mai com
plex, vizînd perfecționarea, cu aju
torul metodelor matematice, a acti
vității unor uzine întregi.

„Pînă nu de mult ne preocupa mai 
ales elaborarea unor procedee cît mai 
eficiente de control a) calității pro
duselor — menționa ing. Lucian 
Curelaru, șeful sectorului de statis
tică industrială în prezent urmărim 
introducerea metodelor .matematice 
în activități multiple — de la con
trolul calității

rea proceselor de fabricație, de la 
stocaj și aprovizionare la perfecțio
narea sistemului informațional eto. 
Colectivul centrului efectuează ase
menea cercetări pentru uzina „Rul
mentul" din Brașov, pentru Uzina de 
fire și îngrășăminte chimice din Să- 
vi neș ti"

Am consemnat faptul meritoriu că 
lucrările de acest gen proiectate 
pentru anul în curs — incluse ii- 
în planul anual de cercetare, fie îr> 
angajamentul luat de acest colectiv 
ca răspuns la chemarea instituteloi 
de cercetare șj proiectare din secto
rul 7 a) Capitalei - se desfășoară 
în termenele prevăzute, majoritatea 
lor soldîndu-se cu bune - rezultate 
Împărtășim, totodată, satisfacția cer
cetătorilor în legătură cu schimbă
rile în bine intervenite în atitudinea 
unor conduceri de întreprinderi față 
de colaborarea ou unitățile de cer
cetare. Este un element ce spo
rește șansele de reușită ale cerce
tărilor Incluse în programul actual 
al centrului, cele mai multe avînd 
termene de finalizare în anii 1970— 
1971. Iată ce ne-a spus Nicolat 
Traian cercetător economist : „Spe
cialiștii de Ia uzina „Rulmentul", de 
unde m-am întors recent, manifestă

Teodor CAZACU

producției la urmări- (Continuare în pag- a IV-a)

LONDRA 27. — Trimișii speciali 
Agerpres, Nicolae Ionescu și Liviu 
Rodescu, transmit: Președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, care întreprinde o vizită 
oficială în Marea Britanie la invi
tația primului ministru Harold 
Wilson, a fost primit, joi dimi-

★

Joi la amiază, Camera de Comerț 
din Londra a oferit, în saloanele ho
telului Savoy, un dejun în onoarea 
primului-ministru, Ion Gheorghe 
Maurer, și a persoanelor care-1 în
soțesc. La dejun au participat Roy 
Mason, ministrul comerțului, lor
dul Erroll of Hale, vicepreședin
tele Camerei de Comerț, miniștri 
de stat și subsecretari de stat de 
la ministerele afacerilor externe, 
tehnologiei, comerțului, conducă
tori și reprezentanți ai unor mari 
firme industriale și comerciale, 
ziariști.

Adresînd un călduros bun venit 
premierului român, 
membrilor Camerei de
Londra, lordul Erroll of Hale a 
subliniat — în toastul

neața, la palatul Buckingham, de 
Maiestatea Sa Regina Elisabeta a 
n-a.

Premierul român a fost însoțit 
de ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, și de ambasa
dorul României la Londra, Vasile 
Pungan.

★

în numele 
Comerț din

rostit cu a-

cest prilej — evoluția ascendentă 
a relațiilor economice și comerciale 
dintre cele două țări, exprimîn- 
du-și, totodată, convingerea că ac
tuala vizită a premierului Ion 
Gheorghe Maurer va contribui la 
dezvoltarea în continuare a coope
rării economice britano-române.

Mulțumind pentru ospitalitatea 
cu care a fost întîmpinat, primul- 
ministru al României și-a expri
mat — în răspunsul său — satis
facția pentru modul în care evo
luează relațiile economice dintre 
cele două țări. Subliniind dorința 
României de a contribui la ampli
ficarea acestor relații, atît pe plan 
economic, cît și în alte domenii,

(Continuare în pag. a V-a)

Dineu oferit de președintele
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
oferit joi seara un dineu în saloa
nele hotelului Claridges, în onoa
rea primului-ministru al Marii 
Britanii. Harold Wilson.

Au luat parte Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Va
sile Pungan, ambasadorul Republi
cii Socialiste România Ia Londra, 
Nicolae Nicolae, adjunct al minis
trului comerțului exterior, Gheor
ghe Oprea, adjunct al ministrului 

'■industriei construcțiilor ' de- mașini,- 
și alte persoane dficiale române.

Din partea britanică, la dineu au 
fost prezenți Michael Stewart, mi
nistrul afacerilor externe și al 
Commonwealthului, lordul Shack
leton, lord al Sigiliului privat și li-

Camerei Lorzilor, Fredder al
Peart, lider al Camerei Comunelor, 
George Thomson, cancelar al duca
tului Lancaster, Cledwyn Hughes, 
ministrul agriculturii, Denis Las
key, ambasadorul Marii Britanii la 
București, Robin Brook, președin
tele Camerei de Comerț, lordul 
Blacket, președinte al Royal So
ciety, precum și președinți ai unor 
mari companii industriale.

în cursul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, președintele Consiliu- 

. lui de Miniștri,..Ion Gheorghe Mau
rer, și primul-ministru, Harold 
Wilson, au toastat pentru prietenia 
dintre cele două popoare, pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
multilaterale dintre România și 
Marea Britanie, pentru pace și în
țelegere între popoare.

Succese în îndeplinirea planului
și a angajamentelor

din Întreprinderi-Oamenii muncii 
le județului Brașov au îndeplinit pla
nul producției globale și marfă pe 
11 luni eu 5 zile mai devreme. S-au 
creat astfel condiții ca pînă la sfîr- 
șitul lunii valoarea producției supli
mentare sâ depășească 370 milioane 
lei, dindu-se peste plan 420 tractoa
re. 740 tone celuloză, 2 400 tone a- 
moniac, 3 970 tone îngrășăminte chi
mice și alte produse.

Și întreprinderile industriale din 
județul Galați și-au realizat cu 5 
zile mai devreme planul producției 
globale pe 11 luni. Rezultate mai 
bune au obținut stația de sortare a 
minereului, industria vinului, uzina 
laminorul de tablă. Succese de sea
mă au înregistrat în ultima vreme și 
colectivele Combinatului siderurgic 
din Galați, care, printr-o utilizare 
mai eficientă a mijloacelor tehnice 
de care dispun și o mai bună orga
nizare a ___
mînerile în urmă existente în prima

muncii, au recuperat ră-

jumătate a anului și și-au creat con
diții de îndeplinire înainte de ter
men a planului anual.

Au raportat ■' îndeplinirea planului 
pe 11 luni și întreprinderile indus
triale din județul Bistrița, care pînă 
la sfirșitul lumi noiembrie vor rea
liza un spot de producție de 21 mi
lioane lei, cu aproape 6 milioane pes
te angajamentul pe întregul an.

Cu patru zile înainte de termen 
și-au îndeplinit planul pe 11 luni și 
întreprinderile Industriale din jude
țul Mureș. Un calcul întocmit de di
recția județeană de statistică arată 
că producția globală suplimentară ce 
se va realiza pină -la finele lunii no
iembrie se ridică la 100 milioane lei. 
în bilanțul acestei perioade s-au în
registrat producții suplimentare de 
290 tone acid sulfuric, 1 400 tone a- 
moniae comprimat, 5 milioane cără
mizi și blocuri ceramice, 190 000 mp 
geam tras, 8 200 tone zahăr și alte 
produse. (Agerpres)

sîntem invitați să-l străbatem :

• Și cine este arhitectul per-

• Ce înseamnă „dipolul dia

lectic" al vieții contemporane ?

sonalității ? • Un drum pe care

drumul spre conștiința de sine

• înstrăinarea — un fenomen

fatal al secolului ? o Roman-

tica deviză „toți pentru unul și

unul pentru toți" la scara 1 x 20

nai" și „moartea subiectivă" •

primă sau demiurg — omul își

cunoaște natura raporturilor cu

societatea sa ?

trebare deloc comercială •

Ce dăm și ce primim ? — o în-

Subiect sau obiect, materie

milioane • „Omul unidimensio-

Din anchetele

ALMANAHULUI SCINTEIA ’1970
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DIVERS
Reni
în Deltă

în ultimii ani, în Delta Dună
rii au fost capturate unele ani
male care au străbătut pină 
aici distanțe uriașe. Printre al
tele, au fost prinși un ren, venit 
din nordul îndepărtat, și vulpi 
polare, care au migrat spre cen
trul continentului, datorită as
primii iernii trecute. De aseme
nea, au fost observate stoluri de 
păsări care trăiesc, de regulă, 
In centrul Asiei și Scandinaviei.

Nu de mult au fost capturați 
de vînătorl, doi cîini siberieni. 
Este posibil ca aceste animale 
să fi parcurs mii de km pentru 
a ajunge aici. Clinii călători au 
devenit pensionarii parcului zo
ologic din Pădurea Gîrboavele, 
al municipiului Galați.

Sminteala
lui Gavril

iă-Da, sint și oameni care, 
sindu-se pradă unei... nebunii de 
moment, își taie (singuri) craca 
de sub picioare. Iată o mostră. 
Seara, la ora 20, in comuna Ba- 
rad (județul Bihor), o casă este 
cuprinsă de flăcări. Intervin 
pompierii militari din Oradea 
care localizează incendiul. Cer
cetările au stabilit că in urma u- 
nei discuții cu soția, Gavril Tus 
— care nu putuse obține de la 
femeie bani pentru chef — iși 
dă foc la casă. In pragul iernii, 
Gavril Tus dîrdiie. $i o va ține 
ușa pină la primăvară.

Un paznic contractual din o- 
rașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ștefan Mititelu, iși făcea liniș
tit rondul de noapte. La un 
moment dat, este sesizat de 
un trecător întîrziat că un indi
vid necunoscut a intrat în in
cinta magazinului Gostat din 
localitate. împreună, s-au dus la 
magazin și au început să-1 caute 
pe intrus. Nu l-au găsit Cind 
se hotăriseră să se lase păgu
bași, au deschis, intr-o doară, 
frigiderul. Hoțul era — spre 
surprinderea log — acolo. Nu 
găsise altă ascunzătoare mai 
bună și, pentru a nu fi prins, in
trase în frigider. 'Ștefan Dobre 
din comuna Bîrsănești (Bacău) 
era, după cum s-a văzut, ama
tor de răcoare. Omul potrivit. 
Sa locul.» care 1 se potrivește.

Au trecut mai bine de opt luni de 
la constituirea comisiilor permanen
te ale consiliilor populare, timp su
ficient pentru a contura expe
riența și contribuția lor la per
fecționarea activității noastre admi
nistrative. Sintetizînd această expe
riență, se impune, de la bun început, 
o constatare : în numeroase județe 
și orașe ale țării, comisiile perma
nente au devenit, datorită deputați- 
lor, a prezenței lor active în viața 
economică și socială, un puternic 
instrument de lucru al consiliilor 
populare în conducerea treburilor 
locale.

Față de perioada trecutei legisla
turi, comisiile permanente de depu- 
tați care activează pe lingă Consiliul 
popular municipal București și consi
liile populare ale celor opt sectoare 
din Capitală desfășoară o activitate 
cu un volum incomparabil sporit.

Se știe că pentru înfăptuirea sar
cinilor și hotărîrilor consiliilor popu
lare există organisme specializate, 
administrative. Rolul comisiilor per
manente este tocmai de a veghea a- 
supra modului cum sînt îndeplinite 
indicațiile comitetului executiv al 
consiliului popular în diferitele sec
toare și — ceea ce este esențial — 
de a sonda posibilitățile de perfecțio
nare a activității în domeniile ce le 
revin. Ca atare, una din sarcinile 
principale ale comisiilor permanente 
constă în studierea problemelor de 
interes local, alegerea temei avînd o 
mare importanță. „Nu este, desigur, 
Intîmplător ce temă își alege comi
sia pentru studiu — ne spune deputa
ta Elena Horia, președinta comisiei' 
pentru comerț și aprovizionare a con
siliului popular municipal. Activitatea 
unui deputat trebuie să contribuie în 
permanență la perfecționarea vieții 
economice și sociale, să vizeze 
soluționarea cit mai operativă _ a 
problemelor sesizate de cetățeni". 
La consiliul popular, comisiile per
manente depun multă stăruință în 
alegerea unor teme de studiu care 
să corespundă cit mai bine nevoilor 
curente ale muncii administrative, 
să contribuie la găsirea unor soluții 
judicioase pentru înfăptuirea dolean
țelor cetățenești și atragerea alegă
torilor la conducerea treburilor 
obștești. La fiecare început de tri
mestru au loc o serie de întîlniri cu 
membri ai comitetului executiv, cu 
specialiști din direcțiile consiliului, se 
studiază documentația pusă la dispo
ziția comisiilor de ..Camera deputa
tului". care cuprinde, printre altele, 
sinteze ale sesizărilor oamenilor 
muncii, hotărîri ale Consiliului de 
Miniștri, rapoarte și informații pre
zentate la sesiuni etc. După, o astfel 
de pregătire, fiecare comisie își sta
bilește un plan de studiu și investi
gații pentru o perioadă îndelungată.

O dată stabilită tematica, comisiile 
se împart în colective mai restrînse 
de deputați, care se deplasează în în
treprinderi, poartă discuții cu cadre 
de conducere, cu muncitori și ingi
neri, consultă specialiști din institu
ții și ministere. Rezultă un studiu a- 
profundat, care, prezentat apoi co
mitetului executiv, constituie funda
mentul unor măsuri judicioase și o- 
perative. Ceea ce caracterizează, în 
majoritatea lor, studiile întreprinse 
de comisiile municipale este eficien
ța lor ridicată, și aceasta datorită se
riozității cu care sînt abordate pro
blemele, soluțiilor practice pe care 
le preconizează, acestea atestînd o 
autentică pricepere și simț gospodă
resc. Să luăm, de pildă, studiul în

treprins de comisia permanentă de 
construcții (președinte ing. Ion Ma- 
noliu) cu privire la mecanizarea lu
crărilor pe șantierele de construcție, 
născut din ideea de a sprijini cît mai 
concret cu putință îndeplinirea pla
nului — deloc ușor — de construcții 
de locuințe. Colectivele comisiei, la 
care s-au atașat specialiști din direc
țiile consiliului popular, au analizat 
cinci șantiere din Capitală, mențio- 
nînd în studiu deficiențele care îm
piedică buna folosire a utilajelor de 
construcții și formulînd numeroase 
propuneri pentru folosirea minuțioasă 
a parcului de transport, dotarea șan
tierelor cu instalații moderne, organi
zarea unor cursuri de specializare 
pentru muncitori etc. Toate propu
nerile au fost adoptate de comitetul

Pentru a întreprinde un studiu mai 
aprofundat, comisiile îți uneso a- 
deseori forțele în investigații comu
ne. Să dăm numai un exemplu : la 
studiul întreprins pentru pregătirea 
de iarnă a Capitalei au participat, 
în comun, comisia permanentă pentru 
gospodăria comunală și comisia pen
tru drumuri, transporturi și spații 
verzi. Folosirea unui larg activ obștesc 
a devenit, la rîndul ei, o metodă de 
lucru obișnuită pentru 'comisiile per
manente. Și în Capitală, la activita
tea comisiilor permanente partici
pă numeroși specialiști (ingineri, e- 
conomiști, din diverse instituții și 
ministere, medici, cadre didactice 
etc,). Trebuie menționat că acti
vul folosit de comisiile bucu- 
reștene nu rămîne mereu același ; el

inițiat de arhitecți și întreprinderile 
de construcții ale municipiului pri
vind amenajarea locurilor de agre
ment pentru populația bucureșteană ; 
toți deputății au vizitat, înainte de 
sesiune, zona lacurilor care încon
joară orașul, putîndu-se astfel pro
nunța în deplină cunoștință de cauză.

O experiență interesantă au cîști- 
gat și comisiile permanente din sec
toarele municipiului. „Este un 
fapt incontestabil că munca de- 
putaților noștri în comisiile per
manente realizează un sondaj per
manent al opiniei publice și consti
tuie principalul mijloo de legătură 
cu cetățenii" — ne spune tov. N. Po- 
povici, vicepreședinte al Consiliului 
popular al sectorului 1.

Cele spuse de interlocutorul nos-

SPIRITUL EDILITAR

TRECUT PRIN SITA
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Din experiența unor comisii permanente 
ale consiliilor populare din Capitală

executiv, îmbrăcînd forma unor mă
suri care prind viață în momentul de 
față.

Faptul că majoritatea studiilor nu 
se opresc numai la indicarea unor 
propuneri sau soluții sporește și mai 
mult eficiența lor. Comisiile merg 
mai departe, analizînd și după înche
ierea investigațiilor modalitățile de 
îmbunătățire a activității într-un sec
tor sau altul al economiei, comerțu
lui, sănătății sau ocrotirii sociale. 
Astfel, comisia pentru industrie 'lo
cală, condusă de deputatul Radu 
Georgescu, și-a propus un studiu pri
vind realizarea investițiilor în între
prinderile industriei locale bucurește- 
ne. Comisia a constatat că punctul 
nevralgic îl constituie întîrzierea lu
crărilor de construcție la noua fa
brică de mobilă din strada Rocilor. 
După definitivarea studiului, mem
brii comisiei au informat comitetul 
executiv că pe șantier continuă să 
se mențină deficiențe datorate con
structorului. Numai după ce consi
liul popular municipal a luat mă
suri energice și fabrica a fost pusă 
în funcțiune, comisia permanentă și-a 
retras colectivele de control de pe 
acest șantier.

se schimbă sau se completează de !â 
un studiu la altul (în funcție de tema 
aleasă), ceea ce creează condiții pen
tru atragerea unui mare număr de 
cetățeni la conducerea treburilor de 
stat. Astfel, comisia pentru drumuri, 
transporturi și spații verzi a consi
liului municipal atrage uneori în ac
tivitatea ei specialiști de la Ministe
rul Transporturilor ; alteori de la 
I.C.T.A.N.A. sau de la întreprinderi
le de transporturi.

îndeplinindu-și mandatul, comisiile 
acordă o atenție deosebită avizării 
proiectelor de decizii ale consiliului 
popular municipal. Pentru cunoaște
rea problemelor care formează o- 
biectul discuțiilor în sesiuni și al 
hotărîrilor, comisiile permanente vi
zitează în prealabil șantiere, obiecti
ve industriale, iau contact cu reali
tatea. Abia apoi întocmesc corapoar- 
tele pentru avizare. La sesiunea de 
astă vară, care a discutat proiectul 
de lucrări pentru mărirea debitului 
de apă în Capitală, nu numai comisia 
pentru gospodărie x comunală, care 
urma să-și dea avizul la decizia co
mitetului executiv, ci aproape toți de
putății au vizitat șantierul de la 
Arcuda. Așa s-a procedat și atunci 
cînd s-a pus în discuție proiectul

tru ne-au fost ilustrate ulterior, ur
mărind activitatea comisiei perma
nente pentru comerț și aprovizionare 
(președinte Nicolae Dunavințu), care 
și-a propus, printre altele, și un stu
diu privind amplasarea unor noi u- 
nități comerciale în sector. Investi
gația nu s-a limitat doar la o sim
plă depistare a locurilor unde ar pu
tea fi deschise noi magazine. Comi
sia a întreprins o largă consultare cu 
cetățenii, lăsîndu-i pe ei să-și spună 
cuvîntul. In cartierul „Vatra Nouă", 
de exemplu, s-a organizat, cu ajuto
rul comitetului cetățenesc din cir
cumscripție, o adunare populară, la 
care au fost invitați, printre alții, di
rectorii T.L.F., I.A.PL. și alți repre
zentanți ai organizațiilor comerciale. 
In cursul discuțiilor s-a accentuat ne
cesitatea înființării unor unități de 
desfacere a legumelor și fructelor, 
s-au preconizat măsuri pentru înlă
turarea unor anomalii în aprovizio
narea cu pîine etc. In prezent, comi
sia își continuă studiul pentru depis
tarea spațiilor comerciale nefolosite. 
Deputății vizitează imobil cu imobil, 
stau de vorbă cu cetățenii, analizea
ză împreună cu ei ce magazine noi 
ar putea fi deschise, ce prestații de

servicii sînt solicitate și unde ar fi 
mai potrivit să fie amplasate. S-au 
găsit, astfel, posibilități pentru des
chiderea unor noi magazine și ate
liere meșteșugărești.

Adeseori, comisiile intervin cu com
petență, ajutînd consiliile populare 
să rezolve operativ probleme care 
frămîntă pe cetățeni. In sectorul 3 
comisia condusă de deputatul Mihai 
Mirică, ai cărei membri se ocupă cu 
gospodăria comunală, a fost sesizată 
de cetățeni că în unele imobile din 
Bd. Mihai Bravu cheltuielile de în
treținere sînt prea mari. Paralel cu 
un studiu întreprins asupra cauzelor 
care determină aceste cheltuieli, co
misia a convocat o adunare cu pre
ședinții asociațiilor, de locatari. S-a 
constatat că, adeseori, cheltuielile nu 
sînt repartizate judicios pe aparta
mente și număr de locatari. Calcu
lele se fac acum cu mai mul
tă chibzuială, nemulțumirile lo
catarilor fiind înlăturate. Totodată, 
a avut loc și un schimb de expe
riență între asociații, vizînd tocmai 
generalizarea metodelor pozitive de 
gospodărire și întreținere a imobi
lelor.

Rezultatele obținute de comisiile 
permanente din Capitală se datoresc, 
în mare parte, și sprijinului multi
lateral de care se bucură comisiile 
de deputați din partea comitetelor 
executive. La consiliul popular muni
cipal, de pildă, sînt organizate în
tîlniri cu președinții comisiilor, cu 
prilejul cărora membrii comitetului 
executiv expun planurile de muncă 
și sarcinile curente ale consiliului. A- 
deseori, deputății sînt invitați la șe
dințele comitetului executiv. întări
rii contactului dintre deputați și 
comitetele executive i-a slujit, prin
tre altele, și înființarea „Camerei de
putatului", atît la consiliul municipal, 
cît și la cele ale sectoarelor. Rezul
tatele bune obținute de deputați se 
bucură de publicitate și în presă. To
tuși, prea puțin sînt încă populariza
te acțiunile interesante întreprinse în 
ultima vreme de comisiile permanen
te, mai ales de organul de presă lo
cal.

Respectul față de adevăr ne obligă 
însă și la unele observații critice. 
Ele se referă îndeosebi Ia modul 
cum își îndeplinesc comisiile perma
nente sarcina de a controla activita
tea direcțiilor și Organelor de specia
litate. De exemplu, în sectoarele 3 
și 4 sînt multe comisii care nici nu 
și-au propus pînă acum să controle
ze întreprinderi sau organe de spe
cialitate. De altfel, așa cum ne-au 
relatat interlocutorii noștri, nu s-a 
clarificat pînă acum cum trebuie 
să-si îndeplinească ele această obli
gație permanentă, înscrisă în lege. 
Este o clarificare ce se impune ne- 
întîrziat.

In însemnările de față nu ne-am 
propus să facem o analiză a activită
ții comisiilor permanente bucurește- 
ne, ci să subliniem cîteva aspecte 
pozitive, demne de relevat. In fond, 
în ce constă cheia succesului unei co
misii permanente de deputați? O do
vedește, cu prisosință, experiența 

■ deputaților din București: în confun
darea ei cu preocupările cetățenești 
cele mai stringente1 și actuale — de 
fapt și preocupări ale consiliului 
popular — în legătura nemijlocită 
și conlucrarea permanentă cu ale
gătorii.

A. MUNTEANU

cu cătai
Dar

Ah,
claxonul!

O întrebare pentru serviciul 
circulației din Inspectoratul de 
miliție al municipiului Bucu-r 
rești; s-a abrogat, cumva, mă
sura de a nu se mai claxona în 
Capitală 7 Așa s-ar părea. Pe 
bulevarde, in zona de centru, in 
noile cartiere, ziua in amiaza 
mare sau In liniștea adincă a 
nopții, claxoanele iși fac de cap, 
ca pe vremea lor. Cind ți-e lu
mea mai dragă — hop claxonul l 
De ce nu-i și — hop agentul de 
circulație ?

caz
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„FLARO"
o marca

apreciata
La recentele contractări cu 

comerțul, întreprinderea „Fla
mura roșie" din Sibiu a pre
zentat noi modele de stilouri 
și creioane cu pastă, care vor 
fi livrate chiar în primul tri
mestru al anului 1970. Este 
vorba de stilouri cu capac 
metalic, creioane cu pastă și 
creioane mecanice cu mină 
de. grafit, truse stilou-creion, 
precum și truse „Expres" 
— cu patru creioane — 
filțuri — în patru culori dife
rite. Noile modele prezentate 
au determinat o,sporire a ce
rerii cu 400 000 stilouri și 
1 500 000 creioane cu pastă 
contractate peste cantitățile 
planificate în imagine, o trusă 
cu stiloul „Flaro", ce se bu
cură de apreciere.

Foto : M. Cioo

Întîmplarea aceasta, cu totul 
Ieșită din comun, s-a petrecut 
sîmbăta trecută, noaptea, în co
muna Călugăreni. (Ilfov). Un 
grup de cooperatori din satul 
Hulubești, însoțit de plutonierul 
de miliție Ion Breoi din cadrul 
postului de miliție Călugăreni, 
se afla pe cîmp intr-un autotu
rism I.M.S., de pază. La un mo
ment dat au observat o auto
basculantă „Bucegi". Crezind că 
este vorba tot de hoți de po
rumb, (mal descoperiseră cinci 
mașini în aceeași noapte), coo
peratorii i-au somat să se o- 
prească. în loc de aceasta, șo
ferul autobasculantei a sporit vi
teza, oprindu-se la marginea pă
durii. I.M.S.-ul s-a apropiat. A- 
tunci, din autobasculantă, în ca
re se aflau, la braconaj, mai 
mulți indivizi, au coborit trei 
persoane care — cu armele de 
vlnătoare — au deschis focul a- 
supra I.M.S.-ulul. Rezultatul 7 
Doi pasageri ai autoturismului 
(Ion Breoi și Ion Rotaru) au 
fost împușcați mortal. Deplasate 
la fața locului, organele procu
raturii au reușit, pe baza ur
melor de cauciucuri și a încăl
țămintei braconierilor, să iden
tifice pe făptași. Autorii crmiei 
sînt Gheorghe Pricălău, Ion Ște
fan șl Gheorghe Leancă. primul 
din București, ceilalți doi din 
Hulubești. Toți pasagerii auto
basculantei sînt arestați, pentru 
cercetări. Ancheta conți nuă.

Rubrică redactata de s 
Ștefan ZIDĂRIȚA 
Gheorghe POPESCU 

u sprijinul corespondenților 
Scînteii"

Adevărul m se spun pe șeptite !
(Urmare din pag. I)
ale fiecăruia în part.e și vi
itorul nostru comun 7

— Sînt, totuși, cazuri izo
late, marginale.

— Integral, de acord. Pe 
mine nu mă interesează a- 
cum 5 sau 55 de infrac
tori de drept comun. Mă 
preocupă faptul că aceș
tia nu acționează în loc 
pustiu, ci între noi, în
tre oamenii care-i deza
probă, îi blamează și nu ar 
comite ei înșiși nibiodată a- 
semenea acte. De ce oare 
fapte pe care le condam
năm cu toții atunci cînd a- 
flăm că s-au comis, nu 
le-ani face dinainte impo
sibile 7 ,

— Cum 7
— Acționînd pentru a 

deschide ochii neglijent în
chiși ai unuia, pentru a 
dezmorți complezența pros
tească a celui de-âl doilea, 
pentru a corecta greșita în
țelegere a relațiilor sociale 
socialiste de către al trei
lea, pentru a forma un fel 
de zid etic, asemenea zi
dului atmosferic, de care să 
se lovească pulverizîndu-se 
orice încercare de a pă
trunde în avutul obștesc.

— Nu crezi că sînt alte 
aspecte mult mai impor
tante privind formarea a- 
celei înalte responsabilități 
sociale a omului societății 
comuniste de mîine decît 
problema unui gestionar 
netrebnic care delapidează 
cîteva mii de lei sau a u-

nui funcționar care cere 
mită 7

— Ceea ce cred eu este 
că nu există vreo luptă ca
re să se ducă „în general". 
Luptele au întotdeauna un 
caracter concret și se dau 
în toate sectoarele frontu
lui ; de aceea bătăliile so
ciale se cîștigă numai cînd 
antrenează pe toți luptăto
rii, indiferent de sectorul în 
care este așezat unul sau 
altul dintre ei.

Ceea ce mai cred eu este 
că nu va rezolva niciodată 
problema destinului omului 
cineva care nu este în sta
re să se ocupe, în primul 
rînd, de educația propriu
lui său copil și să încea
pă de aici lupta pentru vi
itorul omenirii. Cred că 
dragostea de țară nu se 
dezvoltă nici ea în general, 
ci pornind de la un colț a- 
nume al ei, un colț la a 
cărui înflorire ai pus e- 
nergie, pasiune și ani de 
muncă. Cred că devota
mentul pentru socialism se 
formează nu prin conside
rente generale despre bi
nefacerile lui, ci printr-o 
activitate cotidiană pentru 
ca locul tău de muncă să 
corespundă cît mai deplin 
imaginii generale pe care o 
ai despre socialism.

Întregul îl slujești numai 
prin partea care intră în 
sfera ta nemijlocită de ac
țiune, prin localizarea și 
concretizarea lui în activi
tatea ta. Restul este vor
bărie.

— Asupra acestui lucru 
putem fi de acord. Una 
este însă munca, efortul de 
creație șiv cu totul altceva a 
sta să ve'ghez și să demasc 
pe un infractor. Asta-i 
treaba miliției și procu
raturii.

— Nu te supăra ; compa
rația nu vrea să fie jigni
toare. îți aduci aminte de 
Conu Leonida care aștepta 
din partea statului o lege 
de murături 7 Nu neg ro
lul miliției sau al procu
raturii. Dar nici nu uit că 
societatea pe care dorim 
s-o construim nu poate fi 
decît rezultanta activității 
conștiente, dusă ani și 
ani la rînd. neobosit și pe 
toate planurile, de sute de 
mii și de milioane de ce
tățeni angajați în bătălie. 
Creație conștientă a mase
lor înseamnă militantism 
de masă. Cum ai putea mi
lita însă fără o puternică, 
limpede conștiință a res
ponsabilității sociale care 
îți revine pentru toate pro
blemele, mari și mici, plă
cute sau neplăcute, care 
privesc interesele comuni
tății 7 Sentimentul solida
rității civice în vederea a- 
tingerii obiectivelor comune 
urmărite este resortul intim 
al participării la marea bă
tălie socială în care sîntem 
angajați.. Iar sentimentul 
acesta trehuie educat.

— Nu crezi că educația 
se poate face mai bine 
prin relatarea unor exem

ple de devotament decît 
prin publicarea de fapte ca
re pot duce la o interpre
tare deformată a realită
ții 7

— Văd că ești adeptul 
predicilor, crezi în virtuți
le amvonului. Te preocupă 
ceea ce un răuvoitor ar 
putea eventual spune. Pe 
mine nu mă interesează 
ceea ce poate spune cine
va care din cauza unui 
borfaș n-ar mai vedea li
chidarea analfabetismului 
și trecerea la învățămîntul 
general, obligatoriu, de zece 
ani sau din cauza a doi 
saci de ciment furați de pe 
un șantier n-ar mai vedea 
construirea unei industrii 
naționale. Te preocupă 
ceea ce s-ar putea spune 
despre ceea ce se scrie u- 
neori. Pe mine mă preocu
pă ce fapte ca acelea des
pre care discutăm să nu 
mai poată avea loc. Lectu
ra istoriei m-a învățat că 
nu trebuie să te îngrijorezi 
de ceea ce se discută în 
gura mare în afară, ci nu
mai de ceea ce n-ar fi voie 
să se discute. Din discuții
le libere în agora cîștigă 
pînă la urmă numai sim
țul de răspundere socială al 
cetățenilor și democrația. 
Iar presa este agora socie
tății moderne. S-o salutăm 
cu bucurie și respect pen
tru că discută. Lasă să ne 
încruntăm tovărășește sprân
cenele numai atunci cînd 
tace.
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Prigor mergînd la Bozovi^i* r ’ 
cumpere un pumn de caiele, i-Q r i 
fi cintat gestionarului de cpbpe- '
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ce-ai avut?
de Petru VINTILA

In viața mea n-am văzut atî- 
tea potcoave căzute cîte mi-a 
fost dat să văd deunăzi pe șo
seaua dintre Iablanița și Bozo- 
vlci. Nu sînt superstițios, dar 
cînd am dat cu ochii de prima 
potcoavă în mijlocul drumului, 
am luat-o întocmai ca Moș Ni- 
chifor Coțcariul, am stupit-o un 
pic și am aruncat-o peste cap în
dărăt. La a doua potcoavă găsită 
am făcut la fel. La a treia însă, 
m-am speriat de-a binelea, cre- 
zînd că mi-a fost dat să trăiesc 
aievea un vis posomorit. Toate e- 
rau potcoave noi. Am adunat

instantanee

vreo optzeci de potcoave, dar 
mărturisesc că aș fi pu'ut colecta 
în felul acela o căruță întreagă 
de potcoave și să mă duc cu ele 
direct la întreprinderea pentru 
colectarea metalelor.

Repet : erau potcoave noi, ne
tocite, abia făurite de fierari cu 
barosul izbit pe ilău.

Am crezut că în Almăj se va' 
fi născocit o încălțăminte mai 
modernă pentru copitele cailor, 
de pildă niște blacheuri, sau nis
caiva pantofi cu tocul-cui. Dar, 
în clipa cînd am pronunțat cu
vîntul „cui“, mi-am dat seama că 
în acest obiect minuscul și banal 
se află toată tărășenia. In cele 
douăsprezece sate din jurul Bo- 
zoviciului, la toate magazinele 
universale de pe văile Nerel și 
Carașului dacă intri și întrebi, 
vei afla că nu se găsesc... caiele. 
Nu găsești, nici măcar să bați o 
singură potcoavă.

Și .lată cum cîteva mii de cai 
își zdrelesc copitele mergînd 
despotcoviți. Și iată de ce pe 
drumurile Almăjului parcă plouă 
cu potcoave. Aud că un țăran din

1 cumpere un pumn de caic
) fi cintat gestionarului de coope

rativă un cîntec pe care toată 
lumea îl știe, numai industria lo
cală, lucrînd cu vată în urechi, 
nu l-a auzit încă :

„Pe mine m-al omorît,
Dar cu calul ce-ai avut ?“
Se zice că potcoava aduce no

roc. De i-ar aduce și industriei 
locale norocul să producă bana
lele caiele ! Mulțumesc eu, anti
cipat, în locul miilor de. cal că
rora deocamdată le cad potcoa
vele și umblă desculți.

Constructorilor — muncitori care, 
prin specificul activității pe care o 
desfășoară, sînt legați doar vremelnic 
de o localitate sau alta — le sînt 
puse la dispoziție, în localitățile în 
care muncesc, apartamente conforta
bile, iar nefamiliștilor — cămine, dor
mitoare comune, cantine, cluburi etc. 
Dar așa cum aflăm din unele scrisori 
primite Ia redacție, pe alocuri, con
ducerile administrative ale șantierelor 
nu se îngrijesc de buna gospodărire 
a căminelor și cantinelor, de asigu
rarea unor condiții bune de viață 
constructorilor. Cităm dintr-o scri
soare primită la redacție :

„Muncitorii care lucrează pe șan
tierul nr. 3 construcții Orșova al 
trustului județean de construcții — 
ne informează N. Mateescu — au la 
dispoziție dormitoare comune și o 
cantină. Dar acestea sînt ca și fără 
stăpîn ; în dormitoare există o per
manentă dezordine, murdărie, iar la 
cantină mîncarea servită este slabă 
și prost gătită. Și aceasta nu pentru 
că n-ar exista alimente, ci din cauza 
lipsei de pricepere și simț gospodă
resc a personalului. Cît despre ceea 
ce se face pentru timpul nostru liber, 
să nu mai vorbim" Scrisori cu con
ținut similar au fost adresate redac
ției și de muncitori de pe șantierul 
Livezeni, aparținînd de întreprinde
rea de construcții transporturi C.F.R. 
Deva, de pe șantierul fabricii de fri
gidere și al uzinei de piese de schimb 
din Găiești, precum și de pe marile 
șantiere argeșene.

Cîteva sesizări primite de la Pitești
— al căror conținut ne-a reținut a- 
tenția prin gravitatea faptelor sem
nalate — ne-au determinat să facem 
o vizită pe șantierele din această lo
calitate. împreună cu tov. Ion Lică, 
președintele consiliului municipal al 
sindicatelor, vizităm mai întîi colo
niile muncitorești de pe șantierele 
uriașei platforme petrochimice, unde 
se înalță rafinăria și combinatul pe
trochimic. întreprinderea construc
toare (I.C.M. Pitești, din subordinea 
Ministerului Construcțiilor Indus
triale) are aici peste 8 000 de salariați, 
dintre care majoritatea covîrșitoare 
locuiesc în colonii. Ne-au impresionat 
plăcut aspectul dormitoarelor, cu
rățenia care domnește peste tot. in
clusiv la cele două cantine. Mîncarea 
servită constructorilor este bună, gus
toasă, consistentă și la un preț mo
dest și accesibil (8.75 lei trei mese).

Nu tot așa stau însă lucru
rile în ce privește asigurarea a- 
sistenței medicale a constructo
rilor. La dispensar sînt încadrați trei 
medici de medicină generală. (Nici 
un ginecolog la circa 3 000 de femei !). 
Dar, dintre aceștia consultă doa.r doi, 
pentru că cel de-al treilea este folo
sit în altă parte. Un calcul sumar al 
timpului pierdut din producție de că
tre muncitori la dispensar ar putea 
convinge direcția sanitară județeană 
să lase la dispoziția constructorilor 
pe toți cei trei medici de medicină 
generală.

Pe șantierul uzinei de autoturisme
- aparținînd aceleiași întreprinderi 
menționate — constatările făcute sînt,

în contrast cu cele de mai sus, deo
sebit de neplăcute. Atrași de afluența 
de cumpărători, am poposit, în timpul 
prînzului, la unitatea nr. 132 „Ali
mentara", aflată în clădirea cantinei 
șantierului. Nestingherit de nimeni, 
gestionarul Constantin Gh. Constan
tin vindea de zor muncitorilor... țuică 
și rom, la pahar, cu suprapreț și di
luate (aviz inspecției comerciale ju
dețene). Faptul este deosebit de grav 
dacă ne gîndim la consecințe : ame
țiți de băutură, unii muncitori se în
dreptau, în miezul zilei (deci în 
timpul producției) spre dormitoare, 
alții se întorceau la lucru, expunîn- 
du-se pericolului accidentării ! La 
cantină, în sălile de mese, la bucătă
rie și în anexele lor — o lipsă in
descriptibilă de igienă.

Pe urmele unor scrisori cu 
privire la condițiile de viață 

ale constructorilor de pe 
unele șantiere

— De cînd n-au mai dat pe aici sa- 
lariații inspecției sanitare de stat 7 — 
l-am întrebat pe responsabilul Ion 
Pavel

-r Nu-mi amintesc — ne-a răspuns 
el, surprins de întrebare.

Mai departe. Mîncarea — deși la a- 
celași preț — este mult inferioară, 
calitativ și cantitativ, celei servite la 
cantinele de pe platforma petrochi
mică. Pe deasupra, o seamă de in
dicii (o tavă cu chifteluțe dosite, por
țiile de mîncare foarte mici și extrem 
de diluate ș. a.) nu pot să nu ducă 
la concluzia că personalul cantinei 
sustrage din hrana muncitorilor, face 
afaceri cu alimentele și cu porțiile 
de mîncare destinate lor. Iată ce ne 
declară dulgherul Marin Popa : „Deși 
sîntem abonați, de foarte multe ori, 
seara, nu ni se mai dă mîncare, pen
tru că... nu mai este. E și normal să 
se termine, deoarece ospătarele — 
sînt om bătrîn și nu mint — vînd cu 
nemiluita mîncare celor neabonați și 
bagă banii în buzunar, iar unii din
tre noi, cei abonați, rămînem nemîn- 
cați. Cui să reclamăm 7 Pe responsa
bil nu l-am văzut niciodată la față, 
pe președintele comitetului sindicatu
lui și pe directorul administrativ al 
I.C.M. — așijderea". Intr-adevăr, spu
sele sale ne-au fost confirmate de 
mulți alți muncitori.

Vizităm și dormitoarele șantierului 
și sîntem izbiți de aceeași lipsă totală 
de curățenie (lenjeria neschimbată de 
cine știe cînd, praf și gunoi peste tot). 
Pînă de curînd, în dormitoare n-a 
fost deloc căldură, apă caldă se dă 
doar la zile mari. „La astfel de grave 
neajunsuri nu m-am așteptat" — ne-a 
mărturisit, cu mîhnire, tov. Ion Lică, 
președintele consiliului municipal a! 
sindicatelor. Așa o fi, tovarășe pre
ședinte, dar în fața atitor și atîtor

neajunsuri nu poți să nu te întrebi s 
nu era oare datoria organului sin
dical municipal să controleze cum 
este gospodărită și această colo
nie — mai îndepărtată de oraș — 
să ceară conducerii administrative a 
întreprinderii (director administrativ 
Gheorghe Oprică), comitetului sindi
catului (președinte George Ange- 
lescu), să se ocupe cu simț de răspun
dere de crearea unor condiții de 
viață civilizată constructorilor 7

Deosebiri stridente există și în
tre cele două colonii muncito
rești din cadrul grupului de șantiere 
805 Pitești, subordonat întreprinderii 
nr. 8 de construcții-montaje Bucu
rești. Din economie de spațiu, ne vom 
referi doar la diferențele extrem de 
mari dintre cele două cantine. La can
tina administrată de Emilian Popa 
(unde iau masa muncitorii de pe 
șantierele fabricilor de bere și de 
pîine), mîncarea este bună, variată, 
consistentă. In schimb, la cealaltă 
cantină — unde mănîncă salariații 
de pe șantierele fabricii „Arge- 
șeana" și combinatului pentru articole 
tehnice din cauciuc — deși se încasea
ză de la abonați 9,50 Iei pe zi, 
pentru trei mese (deci cu 75 
de bani mai mult decît la can
tinele I.C.M. Pitești) mîncarea este 
foarte slabă, iar curățenia — sub 
orice critică.

Cum justificați cei 9,50 de lei pe zi 
încasați de la muncitori pentru masă? 
— l-am întrebat pe responsabilul 
Constantin Bălmău.

— Păi... să vedeți... N-avem bucă
tari ca lumea, avem greutăți..

Evident, responsabilul cantinei n-a 
putut să ne prezinte nici un argument 
demn de luat în seamă. Adevărul a- 
devărat este că și la această cantină 
(ca și la cea de pe șantierul uzinei 
de autoturisme) lipsa de pricepere a 
personalului face casă bună cu 
indolența. Toate acestea, sub ochii ce
lor puși să controleze și să asigure 
constructorilor condiții bune de viață 
pe șantiere : directorul administrativ 
al grupului de șantiere 805, Vasile 
Stanciu, președintele comitetului sin
dicatului, Teodor Cojocaru, și al ce
lorlalți factori răspunzători de astfel 
de situații intolerabile.

Din investigațiile făcute se desprind 
o seamă de concluzii importante. 
Prima privește necesitatea intensifi
cării preocupării conducerilor șantie
relor și ale forurilor lor de resort, 
precum și a comitetelor sindicatelor 
și de U.T.C., pentru asigurarea unor 
condiții bune de viață constructorilor. 
Condițiile de trai ale muncitorilor 
constructori nu trebuie privite ca c 
chestiune colaterală a producției, ci 
în contextul genera] al ei, deoarece 
este de la sine înțeles că, avînd asi
gurate condiții bune de odihnă, de 
hrană, de destindere și distracție, ran
damentul în muncă al acestora este 
mai ridicat, oamenii sînt feriți de 
îmbolnăviri, se înlătură fluctuația 
mare de cadre care există pe unele 
șantiere. Provizoratul șantierului nu 
scuză și nu poate să scuze în nici un 
fel neglijențe de genul celor relie
fate mai sus.

Alexandru STROS }
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PERSONALUL CONSILIULUI SECURITĂȚII STATULUI RĂSPUNDE GRIJII 

Șl PREȚUIRII ACORDATE DE PARTID Șl DE STAT

Devotament nemărginit în îndeplinirea 
datoriei față de popor, față de patrie, 

față de cauza socialismului
TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL AL P. C. R„ 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în legătură cu hotărîrile Consiliului de Miniștri pri- 

vînd aplicarea noului sistem de salarizare și majorarea 
soldelor personalului Consiliului Securității Statului și 
Ministerului Afacerilor Interne, Pe adresa comitetului centrai ai 
P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, au sosit numeroase telegrame 
prin care personalul Consiliului Securității Statului t.și exprimă puternicul senti
ment de satisfacție pentru consecventa cu care conducerea partidului și statului 
aplică neabătut măsurile stabilite în vederea ridicării nivelului de trai al celor 
ce muncesc, pentru grija și atenția cu care partidul, guvernul, întregul nostru 
popor le acordă cadrelor din Consiliul Securității Statului. Tn telegrame este 
exprimată hotărîrea nestrămutată a personalului Consiliului Securității Statului 
de a îndeplini cu cinste misiunea încredințată de partid și popor, de a apăra 
libertatea, independența și suveranitatea patriei, de a îndeplini cu devotament 
nemărginit datoria față de popor, față de patrie, față de cauza socialismului. 
Fiecare dintre telegramele adresate conducerii partidului se face ecoul senti
mentelor de profundă recunoștință a cadrelor militare pentru solicitudinea cu 
care ele sînt înconjurate de partid, de statul socialist, exprimă hotărîrea fermă 
de a îndeplini în mod ireproșabil, fără preget, toate misiunile pe care partidul 
și poporul le încredințează.

„Atașați trup și suflet politicii par
tidului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate în pa- 
t.'-ia noastră — se spune în telegrama 
v. terilor, maiștrilor militari și sub
ofițerilor din U.M. 0 635 București — 
ne angajăm să depunem eforturi în
zecite pentru ridioarea capacității de 
luptă și educarea efectivului în spi
ritul dragostei nețărmurite față de 
patrie, partid și popor. Asigurăm 
Comitetul Central al P.C.R., pe dum
neavoastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu; că în activitatea 
noastră de viitor vom acorda o aten
ție sporită perfecționării stilului și 
metodelor noastre de luptă, pregăti
rii politice și profesionale, în scopul 
desfășurării unei activități mai cali
ficate impuse de misiunile de mare 
răspundere ce ne-au fost ■ încredin
țate de partid și guvern".

Relevînd profunda, satisfacție eu 
care au primit recenta hotărîre a 
Consiliului de Miniștri, ofițerii ,.-și., 
subofițerii din cadrul inspectoratului 
de securitate Ialomița arată în ’tele& 
grama lor ca „aceasta este încă o 
dovadă a grijii partidului și statului 
nostru față de cadrele de securitate.. 
Trup din trupul poporului, ofițerii și 
subofițerii din cadrul inspectoratului 
nostru se bucură din plin de roadele 
dezvoltării rapide a întregii economii, 
ale creșterii avuției naționale și ri-, 
dicării condițiilor de viață și civili
zație ale tuturor membrilor societății 
noastre socialiste".

Din partea unității militare 0716 
București s-a primit o telegramă în 
care, între altele, se arată : „Profund 
ron.știenți de importanța acestei ho- 
1 rîri, de solicitudinea și grija părin
tească cu care sînt înconjurate orga
nele de securitate de către conduce
rea partidului și guvernului, ofițerii.

subofițerii și angaiații civili din uni
tatea noastră sînt hotărîți să militeze 
cu consecvență pentru întărirea disci
plinei, creșterea vigilenței revoluțio
nare, pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a capacității de rezolvare 
a sarcinilor politice și profesionale 
ce le sînt încredințate".

în telegrama trimisă de ofițerii, 
maiștrii militari, subofițerii și anga- 
jații civili din Școala militară de ofi
țeri de securitate se arată : „Condi
țiilor minunate care ne sint create și 
prin această hotărîre le vom răspun
de prin intensificarea eforturilor 
pentru perfecționarea continuă a sti
lului și metodelor noastre de muncă, 
a pregătirii politice, profesionale și 
de cultură generală, în scopul desfă
șurării unei activități care să cores
pundă cerințelor mereu cresciude 
impuse de etapa pe care o parcurge 
țara noastră. Ne angajăm în fața 
conducerii de partid și de stat,

; dumneavoastră, tovarășe NiCQlae.... 
•.■•Ceaușescu, să muncim e'.; toată răs-

‘ itplindbrea pentru a f&rmă cadre-de 
securitate temeinic pregătite, atașate 
trup și suflet patriei și partidului, să 
întărim vigilența revoluționară, ca
pacitatea de luptă a unității noastre, 
să apărăm cu dîrzenie și devotament 
independența și suveranitatea patriei, 
cuceririle socialiste ale poporului 
român"

După ce se arată că ofițerii, subofi
țerii și angajați! civili din Inspecto
ratul de securitate din județul Arad 
au luat cunoștință cu un sentiment 
de profundă satisfacție de recenta 
hotărîre ă Consiliului de Miniștri. în 
telegrama acestora se spune -. „Ne 
reafirmăm profundul atașament față 
de politica internă și externă a par
tidului și statului și ne angajăm în 
mod solemn în fața conducerii de

partid și de stat, a dumneavoastră 
personal, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să muncim cu toată răs
punderea pentru înfăptuirea sarcini
lor ce ne revin din documentele Con
gresului al X-lea, să întărim ordinea, 
disciplina militară și vigilența revo
luționară, să ridicăm necontenit ca
pacitatea de luptă a unității noastre, 
să fim gata la datorie oricînd slujind 
cu abnegație, credință și devotament, 
la nevoie cu prețul vieții, cauza parti
dului, a patriei noastre dragi. Repu
blica Socialistă România".

Subliniind că vor acorda șî în viitor 
o atenție sporită desfășurării unei 
activități de calitate, care să cores
pundă tot mai mult exigențelor cres- 
cînde. impuse de sarcinile de mare 
răspundere ce le-au fost încredințate 
de către partid și guvern, în telegra
ma ofițerilor, maiștrilor militari și 
subofițerilor din U.M. 0808 a Consi
liului Securității Statului se spune, 
printre altele, că ..ofițerii, maiștrii 
militari și subofițerii din unitatea 
noastră vor răspunde cu cinste grijii 
părintești pe care le-o poartă parti
dul, intensificîndti-și eforturile pen
tru executarea întocmai și Ia timp a 
sarcinilor trasate, în spiritul indica
țiilor conducerii de partid și de stat, 
cu respectarea strictă a legilor Re
publicii Socialiste România".

Din telegrama ofițerilor, subofițe
rilor și angajaților civili din Inspec
toratul de Securitate al municipiului 
București spicuim . „Considerînd că 
această hotărîre reprezintă o nouă 
dovadă a politicii consecvente a par
tidului de ridicare permanentă a ni
velului de trai a) oamenilor muncii, 
cadrele unității noastre și-au reîn
noit angajamentul lor ferm de a 
munci cu și mai mult elan și devota
ment pentru perfecționarea continuă 
a pregătirii lor politice și profesio
nale, neprecupețind nici un efort pen
tru îndeplinirea misiunilor încredin
țate, în apărarea cuceririlor revolu- 
ționare ale poporului, a independen
ței Iși suveranității statului”.

„Aplicarea noului sistem de salari
zare și majorarea soldelor personalu
lui din cadrul Consiliului Securității 
Statului — se arată în telegrama o- 
fițerilor, subofițerilor și angajaților 
civili din cadrul Inspectoratului de 
securitate al județului Iași — consti
tuie un puternic stimulent în munca 
pe care o desfășurăm pentru execu
tarea ireproșabilă a sarcinilor puse 
în fața noastră de partid și guvern. 
Vă aducem și pe această cale cele mai 
călduroase mulțumiri scumpe tova
rășe Ceaușescu și. nrin dumneavoas
tră. conducerii partidului și statului 
nostru, pentru grija ce ne-o purtați, 
angajîndu-ne în fața dumneavoastră 
să înfăotnim cu perseverență botărî- 
rile celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R. "

NICI UN HECTAR 
sa nu ilWîm

NEARAT!
Urgentarea lucrărilor depinde 
acum de sțrîngerea cocenilor 

de pe toate suprafețele
Criticate și în alte rîndurl pentru încetineala cu care acționează în vederea 

eliberării terenurilor, unele cooperative agricole din județele Prahova, Teleorman 
și Botoșani n-au luat măsuri eficiente pentru a stringe urgent toți cocenii de pe 
cîmp. în ce mod înțeleg direcțiile agricole să acționeze pentru grăbirea acestei lucrări ?

Condițiile climatice din această toamnă 
reclamă, mai mult decît în alți ani, să se facă 
arături pe toate suprafețele prevăzute a se 
însămînța în primăvară, deoarece această lu
crare permite să se acumuleze în părnînt o 
mare cantitate de apă provenită din ploi și 
din topirea zăpezilor. Cu toate eforturile fă
cute (trebuie subliniat că datorită lipsei pre
cipitațiilor se ară foarte greu), în unele,județe 
mai trebuie executate arături de toamnă pe 
suprafețe destul de mari Prahova, de exem
plu, se situează printre județele rămase în 
urmă în ce privește executarea arăturilor de 
toamnă. Această importantă lucrare, care in
fluențează în măsură hotărîtoare nivelul' re
coltei pe terenurile ce se însămînțează în 
primăvară, putea fi terminată de mult. 
Neajunsurile care au existat în ce pri
vește folosirea tractoarelor au făcut ca 
la ora actuală în județul Prahova să mai fie 
de arat mai mult de 8 000 ha. „în săptămîna 
care a trecut, ne spune ing. Oleg Nereuță, 
directorul direcției agricole județene, am ac
ționat mai bine, s-a organizat în cooperativele 
agricole și în secțiile I.M.A. mai bine munca 
și am reușit o performanță : 9 800 ha arate. 
Merglnd în acest ritm am convingerea că, 
pînă la sfîrșitul săptâmînii, încheiem și noi, 
cei din Prahova, această lucrare"

Așa cum s-a arătat, pămîntul este tare și 
de aceea se ară greu. în această situație se 
cerea ca întreprinderile de mecanizare să 
acorde cu mai multă promptitudine asis
tența tehnică necesară secțiilor în vederea 
remedierii defecțiunilor la utilaje. La secția 
Mizii, a I.M A Inotești. se realizează la arat 
un hectar pe zi de tractor. „Lucrăm atît de 
încet, arăta șeful secției. Călin Ștefan, pentru 
că o parte din tractoarele cu reparații neco
respunzătoare se defectează. Din cele 19. trac
toare pe care le avem nu putem conta decît 
pe 13—14".
' Aci era evidentă dorința mecanizatorilor de 
a termina arăturile în acest scop au fost or
ganizate schimburi prelungite, se lucrează și 
duminica. însă sprijinul acordat de I.M.A. 
Inotești nu este operativ. în situația specifică 
a acestui an, cînd rezistența mașinilor (și ca
litatea reparațiilor) este pusă din plin la în
cercare, se cerea ca . la secții să existe posi
bilități de intervenție rapidă La secția vizi
tată un singur mecanic se lupta să repare 
două tractoare ieșite din cursă Dar cauza 
principală a întîrzierii arăturilor este neelibe- 
rarea terenurilor de coceni La cooperativa 
agricolă din Albești sînt zeci de hec
tare de pe care cocenii nu au fost 
tâiați La brigada întîi, luni pe la o- 
rele 9, din 40 de oameni nu erau pe 
cîmp decît. două femei. „Așteptăm să soseas
că brigadierul să vedem ce facem" — spuneau 
ele. O situație asemănătoare este și în coo
perativele agricole Cocorăștii-Colț. Centura,

® S ® O B
Pînă în prezent, cursurile de spe

cializare organizate în cadrul 
CEPECA, de pe lîngă Ministerul 
Muncii, au fost urmate de peste 200 
cadre de conducere, de diferite ni
veluri ierarhice, din județul Brașov. 
Și aportul lor la creșterea eficienței 
economice a fost prompt și substan
țial. El se concretizează, printre al
tele, în elaborarea a aproape 1 000 de 
studii pe întregul județ.

Este cît se poate de firesc să ne 
întrebăm : toți cei specializați au 
reușit să-și aducă din plin contribu
ția lor în organizarea științifică a 
producției și a muncii ? Au reușit ei 
să aplice în producție cele învățate, 
în vederea valorificării rezervelor de 
care dispun unitățile industriale ?. 
S-au făcut ei promotorii noului în 
unitatea unde lucrează ? Pentru a 
răspunde acestor întrebări de mare 
actualitate, Cabinetul de organizare 
științifică a producției și a muncii 
Brașov, în afara analizelor efectuate 
la locurile de muncă, a făcut un son
daj printre cei care au urmat cursu
rile de specializare.

Sondajul relevă că cei care au răs
puns afirmativ la întrebările amin
tite sînt într-un număr relativ redus., 
mulți chiar dintre cei specializați 
în cicluri complete nereușind să-și 
aducă contribuția scontată la perfec
ționarea organizării producției și a 
muncii. Situație cu totul nefirească 
dacă se are în vedere că ea a fost 
determinată în primul rînd de o serie 
de cauze subiective, manifestate sub 
forma unor neajunsuri care există 
astăzi în sistemul de organizare a în
treprinderilor, în aprovizionare, în 
sistemul informațional, precum și da
torită dezinteresului manifestat de 
conducerile unor unități, mar puțin 
receptive la nou. Nu de puține ori 
s-a dovedit și o slabă preocupare din 
partea celor specializați, care au dat 
înapoi la primul obstacol.

Tn mod cu totul inexplicabil, unora 
dintre cei specializați prin cursu
rile frecventate la CEPECA sau 
la nivel de minister, li s-a schimbat 
după absolvire locul de muncă, ei 
fiind trecuți să lucreze în domenii 
care nu mai au nimic comun cu cele 
învățate, practic ei neputînd să a- 
plice în folosul producției cunoștin
țele însușite. Astfel tov. Ion Trifan, 
de la uzina „Hidromecanica", după 
absolvirea cursurilor de elaborări 
normative, a fost mutat în alt Ice 
de muncă, ca toate că. acum. în 
cadrul pregătirilor ce se fac pen
tru introducerea noului sistem de 
salarizare, cunoștințele sale erau 
de mare folos. De asemenea, ing. 
N Ene, de la Fabrica de celuloză și 
hîrtie Zărnești, în loc să fie lăsat să 
aplice în practică cele învățate în ca
drul specializării, a fost trecut de la 
serviciul de organizare într-un loc 
secundar de muncă, la depozite.

Prezentăm și cîteva cazuri, pur și

simplu, bizare. Despre ce este vorba? 
Uneori, cei care au urmat cursuri 
de specializare nu pot aplica în 
practică, prin efectuarea de studii 
concrete, cele învățate, deoarece sint 
trimiși la cursuri unde se predau 
cunoștințe aplicabile în,..'. alte ra
muri ale producției materiale. Ast
fel, tov. D. Murgu. de la Combinatul 
chimic Victoria, a fost specializat în 
aplicarea metodei standard-cost, care

I specializare să se tacă mai. judicios, 
cu deplină răspundere, ținîndu-se 
seama de meseria pe care o practică, 
astfel ca unitatea care-i trimite și su
portă cheltuielile să beneficieze direct 
de cunoștințele lor.

Mulți absolvenți ai cursurilor de 
specializare susțin că nu pot aplica 
imediat și integral cele învățate, fie 
din cauza unor acte cu caracter nor
mativ care conțin dispdzițiuni con-

CINE,
UNDE,
CUM

DE CE?
Apropo de specializare și fructificarea 

cheltuielilor de reciclare

din păcate nu se potrivește deloc 
în întreprinderea respectivă, din cau
za caracterului producției — produc
ție de masă. în aceeași situație se 
află și tov. Ionescu Stelian, de la 
Trustul 5 construcții, care a studiat 
sistemul de normare a muncii aplica
bil în industrie, nu în construcții. 
Este de-a dreptul ridicolă o atare 
situație 1 Pierderea este evidentă : se 
cheltuiesc bani pentru specializarea 
unor oameni care sînt scoși din 
producție și care ocupă locul 
altora în zadar, deoarece ei nu 
pot valorifica util cunoștințele acu
mulate. Orice justificări sînt de pri
sos în aceste împrejurări 1 Este im
perios necesar ca selecția celor care 
trebuie să urmeze diferite forme de

tradictorii, fie din cauza tergiversării 
în obținerea unor aprobări din partea 
organelor de resort și a celor de spe
cialitate. Astfel tov. Gh Vărgău, con
tabil șef la Fabrica de postav Prej- 
mer, afirmă că nu poate introduce 
noile metode de organizare a resor
tului financiar-contabil din cauza 
neprimirii avizului de la organul tu
telar, iar tov. Sabin Crăciun, direc
tor la întreprinderea „Metalochim" 
Brașov, arată că întîmpină mari gre
utăți in aplicarea în producție a ce
lor învățate, deoarece „unii șefi ie- 
rarhici-superior nu cunosc cele în
vățate la CEPECA" Tovarășul Bel- 
dica. contabil șef la Fabrica Răsă
ritul — deși are pregătite toate con
dițiile pentru introducerea metodei

„direct-costing", deosebit de utilă și 
eficientă — nu a reușit să obțină, 
pînă în prezent, avizul forurilor de 
resort din Ministerul Industriei U- 
șoare și Ministerul Finanțelor

Sînt fapte cu totul anacronice. 
Credem că ar fi in interesul pro
ducției — și avem multe dovezi în 
acest sens — să se revizuiască acele 
acte normative (destul de multe la 
număr), care frînează aplicarea nou
lui în unele compartimente ale acti
vității tehnieo-economice Organele 
de resort din ministere, centrale 
industriale și combinate ar trebui 
să manifeste mai mult inte
res față de propunerile întreprin
derilor. mai ales cînd acestea iși a- 
sumă răspunderea pentru reușita 
măsurilor ce vor fi aplicate.

Nu putem să nu privim lucrurile 
și dintr-un alt. unghi. între absol
venții cursurilor de specializare sînt 
unii care, din comoditate sau din 
lipsă de răspundere, nu au fructifi
cat nimic din cele însușite, nu au 
efectuat studii, nu au informat co
mitetele de direcție și colectivele de 
lucru despre importanța noutăților 
aflate în timpul. specializării, conti- 
nuînd să justifice inactivitatea prin 
diferite motivări .puerile, lipsite de 
conținut. Astfel, tov. Constantin Voi- 
nea, șeful serviciului O.N.M. de la Țe- 
sătoria Codlea, afirmă că nu poate a- 
plica în practică metodele noi de nor
mare, deoarece unii tehnicieni ma
nifestă conservatorism și opoziție 
față de propunerile novatoare. Ni se 
pare neplauzibilă această justificare, 
deoarece în această situație conside
răm că era mult mai indicat ca șe
ful serviciului să asigure mai întîi 
pregătirea necesară acestor normatori 
și apoi, împreună cu ei, să treacă la 
elaborarea normelor noi cu funda
mentare științifică.

Statul nostru face eforturi sub
stanțiale în vederea specializării 
cadrelor capabile să contribuie 
la introducerea unor noi me
tode de organizare, în scopul crește
rii eficienței economice. Sînt efor
turi, în primul rind, materiale care, 
deci, nu pot fi recuperate decît pe 
aceeași cale — cea materială, prin 
rezultatele ce trebuie obținute în spo
rirea producției, în creșterea pro
ductivității muncii, a eficienței eco
nomice. Considerăm, ca atare, că este 
o obligație majoră față de societate 
a fiecărui om trimis la specializare 
să treacă neîntîrziat, după întoarcerea 
la locul de muncă, la aplicarea celor 
învățate, să impulsioneze pe toate 
căile introducerea metodelor moderne 
de organizare și conducere, să stimu
leze din plin afirmarea noului în 
interesul economiei naționale.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii'

Urlați, Jugureni, Ologeni, unde întinse supra
fețe sint ocupate cu coceni La Ologeni, de 
exemplu, abia luni, 24 noiembrie, a început 
tăiatul cocenilor de pe cele 200 ha. Cînd se va 
termina aratul ? „în nici un caz în săptămîna 
aceasta — ne spune Viorel Mazîru, inginerul 
agronom aâ cooperativei. Să sperăm că în 
10 zile eliberăm terenul...". Cînd se vor eli
bera atunci cocenii de pe cele 500 ha ale coo
perativei agricole Fulga de Jos ?

Și în județul Teleorman, datorită faptului 
că nu a plouat de foarte mult timp, condițiile 
de lucru la arat sînt deosebit de grele, soli
cită eforturi mari din partea mecanizatorilor 
Cu toate acestea, mulți dintre ei muncesc cu 
multă abnegație. Dar faptul că pînă la 26 
noiembrie au fost arate 200 000 ha, din cele 
229 293 ha destinate culturilor de primăvară, 
nu poate fi explicat numai prin condițiile 
grele de lucru.

In unele cooperative agricole situate în 
nord-vestul județului din zona Videle—Roși
ori sau la cele din Guruieni, Blejești, Mă-' 
gura, Frăsinet, Orbească de Sus și de Jos 
etc. datorită structurii deosebite a solului, cît 
și faptului că an de an arătura s-a făcut la 
același nivel, s-a format la o adîncime de a- 
proximativ 30 cm un strat impermeabil care 
împiedică infiltrarea apei. Din această cau
ză, pe timp ploios, apa băltește, iar în timp 
de secetă, plantele suferă. Toamna rămîneau 
aici suprafețe mari nearate, ceea ce explică 
de ce producțiile la hectar erau mici, cu 
mult sub posibilități. Acum, in multe coope
rative agricole din această zonă — Lăceni, 
Orbească, Măgura — se execută prima dată 
arăturile de toamnă pe toată suprafața de 
teren destinată culturilor de primăvară. A- 
cest lucru a fost posibil datorită alcătuirii 
la propunerea comitetului județean de partid, 
a unei brigăzi formată din 100 de tractoare.

, care execută arături adinei de 37—40 cm 
Pînă acum au fost arate peste 40 000 din eele 
45.000 ha, ' , I '

Ce se întîmpla însă în restul județului ? 
Cooperatorii mai au de eliberat de coceni 
peste 12 000 ha. Aceasta face ca, în unele u- 
r.ități, activitatea mecanizatorilor să fie în
greunată. Numai la cooperativa agricolă din 
Licuriciil mai sînt aproape 200 ha cu coceni. 
De asemenea, lipsa de preocupare pentru 
eliberarea terenului a unor consilii de con
ducere ale cooperativelor agricole deseryite 
de. mecanizatorii de la I.M.A. Ulmeț și Pu- 
tineiu constituie o piedică în realizarea nor
melor zilnice de lucru la arături. La 23 
noiembrie. în cooperativele agricole din raza 
celor două întreprinderi de mecanizare mai 
erau ocupate cu coceni și tulpini de ricin 
peste 6 000 de ha

Direcția agricolă și uniunea județeană a 
cooperativelor agricole ar trebui să ia mă
suri pentru a se stringe de pe cîmp toți 
cocenii ceea ce asigură o rezervă de furaje 
și creează posibilitatea mecanizatorilor să-și 
sporească. în aceste zile, viteza de lucru la 
executarea arăturilor.

în județul Botoșani, pe baza unei analize 
nu îndeajuns de temeinică, direcția agricolă 
a stabilit un plan de arături de 125 000 de 
hectare P’nă la 26 noiembrie suprafața res
pectivă fusese arată în proporție de 97 la sută 
Raportată numai la această cifră acțiunea pu
tea fi încheiată cu mult timp în urmă S-ar 
părea că totul merge bine și că. în două-trei 
zile, județul Botoșani poate încheia campania 
de arături. Dar, în spatele acestei statistici 
care aparține de domeniul mult discutatei 
informări obiective se ascund circa 10 000 hec- 

' tare care așteaptă să fie arate.
Care au fost, criteriile ce au stat la baza 

stabilirii unui asemenea plan de arături ? La 
această întrebare tov. ing. loan Șcutaru, de la 
serviciul mecanizare a] direcției agricole ju
dețene, ne-a răspuns că s-a avut în vedere 
numărul tractoarelor existente în I.M.A și 
includerea în plan numai a suprafețelor me- 
canizabile Faptele confirmă însă că acest 
plan a fost. întocmit în med superficial tocmai 
pentru a da posibilitate direcției agricole și 
întreprinderilor de mecanizare să acționeze 
cit mai leier Cum poate fi explicat, de pildă, 
faptul că la cooperativele agricole din Gor- 
bănești, Broscăuți, Dorohoi. Cristinești, Mi- 
hăileni și multe altele după ce s-a raportat 
că planul de arături a fost. încheiat, s-au mai 
găsit de arat suprafețe de sute de; hectare ?

Tovarășul Ion Papară, secretar al comitetu
lui județean de partid ne spunea că în urma 
unei revizuiri a planului inițial s-a ajuns la 
concluzia că așa-zisele supralețe mecariizabile 
pe care trebuie executate arături cuprind o 
suprafață de peste 134 000 ha, și nu 125 000 
hectare cît stabilise direcția agricolă. 
Dar, nici această cifră nu poate consti
tui o limită Un calcul sumar arată că supra
fața eliberată de culturile de toamnă : po
rumb, cartofi, sfeclă și floarea-soarelui se 
ridică la aproape 134 000 hectare Dacă la a- 
ceasta mai adăugăm suprafețele ocupate cu 
legume, plante medicinale, in etc. atunci vom 
vedea că în ce privește arăturile, in județul 
Botoșani mai este de lucru berechet.

Consultînd situațiile operative din ultimele 
două săptămîni reiese că din cele 2 509 trac
toare existente în județul Botoșani zilnic au 
fost folosite la arături, în medie, cite 1 550 de 
tractoare Randamentul acestora însă este 
foarte scăzut. Nu în toate cazurile terenul 
este tasat așa cum susțin tovarășii de la 
direcția agricolă județeană și unii mecaniza
tori. Ritmul necorespunzător de lucru se da- 
torește slabei organizări a muncii și lipsei de 
preocupare pentru eliberarea suprafețelor de 
coceni La cooperativele agricole din Santa 
Mare, Călărași, Ringhilești. Ungureni, Zoița. 
Drăgușeni. Bold și altele, sute de hectare 
continuă să fie ocupate cu coceni, ceea ce 
împiedică acțiunea de executare a arăturilor

Din cele constatate lezultă că, pe lîngă 
defecțiunile de ordin tehnic care se semna
lează în activitatea unor I.M.A., executarea 
arăturilor este împiedicată de cantitățile mari 
de coceni care există pe cîmp. Este necesar 
să fie luate măsuri urgente în vederea strîn- 
gerii cocenilor de pe toate suprafețele.

ConsS. CÂPRARU 
Alex. BRAD 
Ion MANEA 
corespondenții „Scînteii'

CONTRASTE
® „Pfodcomplex" 

la propriu 
și Sa figurat

Anul trecut — ne in
formează tov. Ionel 
Chiriță. inginer-șef, și 
tov. Teodor Biscoș, e- 
conomist — circa 15 la 
sută din producția 
întreprinderii „Prod- 
complex" — Tîrgu 
Mureș a reprezen
tat-o sortimentele noi 
introduse în fabricație. 
In trei trimestre din 
acest an, ponderea lor 
s-a ridicat la aproape 
18 la sută. Și o mare 
parte din produsele 
realizate în întreprin
dere se exportă în țări 
ca Anglia, Canada, 
Belgia. Ce este carac
teristic activității de 
înnoire a fabricației 
la întreprinderea a- 
mintită ? Mai întîi, 
faptul că noile sorti
mente sînt creații pro- 

ale specialiști- 
de aici | a-

poi, demn de remar
cat este că fondurile 
necesare cercetării și 
dotării tehnice pro
vin din credite de 
mică mecanizare (în 
trei trimestre s-au 
realizat lucrări cu o 
eficiență economică 
totală de circa 700 000 
lei pe an) ; în fine, spe
cialiștii întreprinde
rii desfășoară o amplă 
acțiune pentru rațio
nalizarea importurilor 
de materii prime, în- 
locuindu-le cu pro
duse indigene, fără a 
diminua cu nimic cali
tatea mărfurilor. Rit
mul înalt de asimilare, 
căile folosite în acest 
scop permit colectivu
lui acestei unități in
dustriale să reînnoias
că la fiecare 5 ani în
treaga producție.

® In locul pieselor — 
cereri ele păsuire

Tovarășii care se 
ocupă cu aproviziona
rea și desfacerea din 
Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini cunosc ceva des
pre modul în care 
U.C.M.-Reșița iși ono
rează unele obligații 
contractuale ? Le spu
nem noi — la rugă
mintea tov. Ion Bucur, 
șef serviciu aprovizio
nare la o 
Ploiești, 
tele nr. 
8 425—13 
reșițeană 
vreze Rafinăriei Brazi 
și Grupului industrial 
Borzești diferite piese 
de schimb. în locul a- 
cestora, U.C.M.-Reșița 
.a trimis recent bazei 
din Ploiești o cerere 
.■ină.gș.rejșo.liciță amîna- 
rea' livrărilor în tri
mestrul’ I 11)70. „Nu 
putem fi de acord cu o 
asemenea soluție" — 
apreciază autorul se
sizării. E și firesc, în
trucît piesele de

bază din 
Prin contrac- 
8 425—12 și 
1968, uzina 
urma să li-

schimb respective sînt 
strict necesare unor 
mașini de ridicat și 
transportat, întrucît și 
alte contracte (90 425- 
01-01/1969, 9 425-06) nu 
s-au îndeplinit de uzi
na reșițeană.

în suspensie se află 
și alte comenzi ce ur
mează a fi onorate în 
anul viitor — și anu
me, cele 
la

referitoare 
modelele din 

lemn folosite în turnă- 
Ministerul a 

emis repartițiile, dar 
prevede, de pe acum, 
lipsa de capacitate 
pentru îndeplinirea 
contractelor. Deci, re
partițiile sînt fără aco
perire. Repetăm în
trebarea, dar îi schim
băm finalul : tovarășii 
care se ocupă cu apro- 

' vizionarea și desface- ,. 
rea din ministerul a- 
mintit nu știu altceva 
decît să dea repartiții 
fictive și să asiste im
perturbabili la „jocul" 
de-a contractele 1

torii.

® Le veți adspa...

La cooperativa agri
colă Ograda, județ'ul 
Ialomița, s-au făcut 
schițe și planuri pen
tru instalațiile de ali
mentare cu apă a sec
torului zootehnic. A- 
cum, în prag de iarnă, 
animalele au rămas 
doar cu schițele, deoa
rece consiliul de con
ducere nu a găsit cu 
cale să dea curs pro
priilor planuri. Deci 
iarna care vine, ca 
și în cea care a tre
cut, animalele vor fi 
trambalate la niște 
jgheaburi, unde apa se 
scoate cu găleata. Pen
tru sectorul porcin, 
vara ca și iarna, apa se

®ln gară

cară cu sacaua. O fi 
și sacaua bună la ceva, 
dar nu pentru sute de 
animale. Dacă adău
găm că unele adăpos
turi nu au nici gea
muri și nu sînt bine 
amenajate în interior, 
este lesne de înțeles de 
ce asemenea „amănun
te" produc necazuri 
mari. Consiliul de con
ducere ar trebui să se 
decidă măcar acum să 
facă totul pentru ca în 
loc de schițe și planuri 
nerealizate să ofere a- 
nimalelor apă din bel
șug și condiții de adă- 
postire corespunzătoa
re. Cu cît mai repede, 
cu atît mai bine.

/a Tîrnăveni...
La baza de recepție 

din Tîrnăveni, județul 
Mureș, sosesc zilnic va
goane încărcate cu po
rumb. Sosesc de la alte 
baze din țară, unde 
spațiile de depozitare 
sînt insuficiente. Este 
adevărat că la Tîrnă
veni ar mai fi ceva 
spațiu. Dar modul cum 
se face depozitarea es
te revoltător. Mari can
tități de porumb zac 
împrăștiate de-a lungul 
liniei de garaj și în 
curtea bazei. în unele 
locuri, din' cauza stra
tului gros în care a 
fost depozitat și a plo
ilor care au căzut în 
ultimul timp, porum
bul s-a încins. La toate

aceste neglijențe se a- 
daugâ și înstrăinarea 
unor cantități însem
nate, deoarece nu este 
asigurată paza nece
sară. Dintr-o notă de 
constatare a Direcției 
teritoriale de control 
și revizie din Tg. Mu
reș rezultă că din lip
sa spațiului de depozi
tare și a utilajelor ne
cesare — benzi cu ra- 
cleți, batoze și uscă- 
toare — stocul a ajuns 
de la 1 300 la 2 100 tone 
porumb știuleți. Oare 
pentru această canti
tate de porumb, care 
se află sub cerul liber 
supus intemperiilor, 
nu poartă nimeni răs
punderea ?

® Recepții... întârziate
Orice om, cînd dă 

banii pe o marfă, mai 
întîi o încearcă, o pro
bează, o întoarce' pe 
toate părțile. Deci, o 
cercetează, îi face re
cepția, cum se spune. 
La investiții, nu se 
poate proceda așa de 
la început (și ce bine 
ar fi 1) Recepția și ve
rificarea lor se fac — 
potrivit prevederilor 
legale — în cel mult 
30 zile de la... recepția 
provizorie, sau în 6 
luni de la punerea în 
funcțiune a obiective
lor construite. La Fa
brica de ciment și var 
Bîrsești, însă, verifica
rea s-a făcut după 20 
luni de la intrarea ei

acest lucru or- 
bancare, de 

ce ele au con- 
întîrzierile în

în producție, iar la o 
instalație principală a 
Rafinăriei Ploiești — 
după 7 luni de Ia efec
tuarea recepției provi
zorii'. Nu s-au stabilit 
nici măsurile pentru e- 
liminarea neajunsuri
lor apărute în’ funcțio
nare și nu au fost trași 
la răspundere cei v,- 
novați de ivirea lor 
Constructorii, benefi
ciarii, proiectanții au 
lucrat mină în mină și 
nu-și pot imputa sin
guri pagubele. De ce 
nu fac 
ganele 
vreme 
statat
recepția obiectivelor ?
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Coloanele „Scînteii" găzduiesc 
ultima vreme puncte de vedere 
cadrelor didactice, ale specialiștilor 
privitoare la științele sociale și mai 
ales la cerințele de îmbunătățire a 
muticii în acest sector.

Fără îndoială, cel puțin în ultimii 
4—5 ani, știința 'politică s-a bucurat 
de o mult mai mare receptivitate din 
partea cercetătorilor, a specialiștilor, 
din partea forurilor responsabile de 
bunul mers al științelor sociale în ge
neral. S-a depășit o anumită perioadă 
cînd, confundîndu-se teoriile, doc
trinele politice burgheze ca atare cu 
știința politică, aceasta din urmă era 
fie izgonită din familia științelor so
ciale, fie lăsată cu bună știință în 
conul de penumbră al preocupărilor. 
Ca ramură specială care se ocupă cu 
studiul politicului în complexitatea 
lui : a psihologiei și ideologiei po
litice, a raporturilor politice pe plan 
intern și internațional, a instițuțio- 
nalizării politice, știința politica în 
țara noastră, este chemată, alături de 
celelalte științe sociale, să contri
buie la studierea proceselor socio- 
politice.

Spuneam că în ultima vreme re
ceptivitatea față de această impor
tantă ramură a sporit. Mă gîndesc 
între altele la faptul că în revistele 
noastre de specialitate, în presă au 
apărut mai multe articole și studii 
privitoare la știința politică, iar re
vista Anale de istorie a Institutului 
de Studii Istorice și Social-Politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R. a deschis, 
încă cu aproape doi ani în urmă, o 
dezbatere publică în legătură cu a- 
ceasta, cu care prilej s-a încgrcat o 
analiză a rațiunii suficiente a respec
tivei discipline, a statutului său ontic 
și epistemologic etc. Sînt în curs de 
pregătire două culegeri pe probleme 
ale corelației politologii cu alte 
ramuri, la Editura științifică, respec
tiv pe aspectele metodologice, la Edi
tura politică. Discipline cum sînt so
cialismul științific, istoria doctrinelor 
politice și doctrine politice contempo
rane se predau la numeroase insti
tute de învățămînt superior.

De asemenea, cu aproape doi ani 
în urmă în țara noastră a fost creată 
Asociația Română de Științe Politice, 
afiliată la Asociația Internațională de 
Științe Politice. Sub auspiciile aso
ciației naționale au fost organizate 
pînă acum șase simpozioane pe aspec
tele mari ale științei politice care 
s-au bucurat de audiență din partea 
specialiștilor de Ia catedrele de so
cialism științific, a filozofilor, a ju

riștilor, istoricilor etc., o parte din 
referatele prezentate fiind publicate 
în diverse reviste. Tot în perioada la 
care ne referim, delegații ale țării 
noastre au participat la diverse în- 
tîlniri internaționale, prezentînd u- 
nele rapoarte, intervenții .etc.

Totuși, cred că dezvoltarea rezul
tatelor de pînă acum, cu o serie de 
noi măsuri, ar fi binevenită. 
Bunăoară, cred că ar fi ca
zul, așa cum s-a întîmplat de mult 
in alte țări, să se ia în discuție opor
tunitatea instituirii doctoratului in 
științe politice. Aceasta ar contribui la 
crearea, cu timpul, a unui număr mai 
mare de specialiști în acest domeniu 
de mare însemnătate. S-ar înlătura, 
cred, astfel și unele anomalii gene
rate de actualul sistem de doctorat,- 
cînd pentru b gamă extrem de largă 
de ramuri (filozofie propriu-zisă, so
ciologie, știință politică, etică, esteti
că, socialism științific etc.) se acordă 
unicul titlu de doctor în filozofie. 
S-ar evita situații neplăcute atît pen
tru conducătorii științifici cărora li 
se dau spre îndrumare teze cu totul 
lăturalnice preocupărilor și pregătirii 
lor, cît și pentru doctoranzi.

Nu ar fi lipsit de utilitate să se stu
dieze și posibilitatea organizării siste
matice a unor cursuri postuniversi
tare în științele politice, cu care pri
lej să se elaboreze lucrări mai re- 
strînse, dar extrem de necesare pri
vind fenomenele din viața politică in
ternă. relațiile politice internaționale 
etc.

Cred că se impune dacă nu înfiin
țarea mai multor facultăți, cel puțin 
a unora sau cîtorva secții în cadrul 
actualelor facultăți de filozofie, al ce
lor de drept sau al celor de istorie.

științele politice nu vor putea face 
progrese mari sau aproape deloc dacă 
nu li se va da atenția cuvenită în pla
nul cercetării. în această privință 
mi se pare necesară revederea actua
lelor și viitoarelor preocupări ale in
stitutelor de cercetări, cum sînt cele 
de sociologie, științe juridice, de stu
dii istorice și social-politice, ca și 
cele de filozofie, cu grija de a se a- 
sigura acoperirea cerințelor cercetării 
de ordin politologic. Consider opor
tună fie profilarea în cadrul acegtora 
a unor sectoare anume, fie crearea- 
unui institut aparte, așa cum de alt
fel există în alte țări.

In sfîrșit, cred că s-at pune pro
blema creării unei reviste semestriale 
sau trimestriale.

Aflîndu-ne în acest domeniu oare-

cum la început de drum, nevoia 
informări, a unei documentări 
operative și mai largi asupra . 
blemelor științei politice se ridică cu 
și mai mare acuitate. In acest sens, 
aprovizionarea cu lucrări de specia
litate din străinătate, schimbul de 
cadre didactice, instituirea unor burse 
pentru specializare se impun printre 
cele mai necesare inițiative.

Atit cercetarea ca atare în dome
niul fenomenului politic din țara 
noastră, cît și valorificarea acestor 
investigări ar avea de cîștigat prin 
crearea proiectatei Academii de Ști
ințe Sociale.

Academia de Științe Sociale ar pu
tea dirija și valorificarea rezultatelor 
cercetărilor ținînd seama de ce
rințele procesului de edificare a 
societății socialiste. Evident, ști
ințele politice ar putea ocupa în 
preocupările acestui for locul cuvenit.

mai 
pro-

Dr. Marin VOICULESCU
lector universitar la Academia 
de Științe Social-Politice
Slefan Gheorghiu"

17,00 — Deschiderea emisiunii. 
Consultații pentru elevi — 
Matematică (clasa a VIII-a). 
Tema : Relații de poziție. 
Prezintă prof. Gh. Călugă
rița.

17.30 — Fizică (clasa a Xll-a). Te
ma : Inducție electromag
netică. Prezintă prof. Li
dia Panalot — Transmi
siune de la Muzeul Teh
nic.

18,00 — Lumea copiilor : „Harap 
Alb" — Spectacol de pă
puși în interpretarea co
lectivului Teatrului de pă
puși din Iași. Regia artis
tica : Nicolae Brehnescu.

18.30 — Actualitatea economică.
18,45 — Film documentar : „Rîpa 

Roșie" — o producție a 
Studioului „Al. Sahia" — 
Regia : Stellan Penu.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — La volan — emisiune pen

tru conducătorii auto.
19.30 — Mal aveți o întrebare T —

Emisiune de cultură știin
țifică. Tema : Există far
furii zburătoare t La în
trebările telespectatorilor 
vor răspunde : prof. dr. 
docent Călin Popovicl, 
prof. dr. Ion Pascaru, Fe
licia Antip, Ion Hobana și 
Victor Kernbach — Pre
zintă Ion Petru — Redac
tor : Ștefana Bratu.

20,15 — Film artistic : „Un idiot 
la Paris" — producție a 
studiourilor franceze.

21,43 — Reflector — telefolleton co
tidian.

21.55 — Cadran — emisiune de ac
tualitate internațională.

22,25 — Recital Arta Florescu.
22.55 — Telejurnalul de noapte.
23,10 — închiderea emisiunii.

I
*

*

în laboratorul de fonetică al Institutului de limbi și literaturi străine din 
București

a

I

ț

© Vă place Brahms ? r PATRIA — 9 ; 11,30 ;
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30.
© Operațiunea Lady Chaplin : REPUBLICA
— 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, BUCU
REȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30 ; 16,45, 19; 21.15. 
© Noile aventuri ale răzbunătorilor : LUCEA
FĂRUL — 9 ; 11,15 : 13,30 , 16 ; 13,15 ; 20,45.
© Blow-up : CAPITOL — 9,15 , 12; 15,15; ‘ 
20,45, CINEMATECA - 9,45 ; 12 ; 14.
© Femeia îndărătnică : FESTIVAL — 9,15 ; 12 ; 
15; 18; 20,30, FAVORIT — 10; 13; 15,30; "
20.30, MODERN — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ;
18.45 ; 21,15.
© Păpușa (ambele serii) : VICTORIA
12,30 ; 16 ; 19,30.
© Morțli rămîu tineri : CENTRAL — 9.30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
© Răni vechi : LUMINA — 9,15—16,15 în conti
nuare ; 18,30 , 20,30.
© Paria : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15, VIITO
RUL — 15,30 ; 18.
© Program pentru copii ; DOINA — 9 ; 10.
© Căldura : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
® Fluviul șl marea ; Dincolo de val ; Specta
tori șl „spectatori** ; Rugby : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
© în împărăția leului de argint : FEROVIAR
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA —

18 ;

18 ;
16,15 ;

s;

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GLORIA
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Beru și comisarul San Antonio : EXCEL
SIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; ; 21, FLO-
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18,15 ; 20,30,
FLAMURA — 9,30 * 11,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TO
MIS — 9,30—15,30 în continuare ; 18 ; 20,15.
q Mai periculoase decît bărbații : GRT.VIȚA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 . 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA —
9.30 ; 11,30 : 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.
© Am două mame și doi tați : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE - 15,15 ; 17.45 ; 20.
© Angelical și sultanul: BUZEȘTI — 15,30; 18, 
MOȘILOR .................
©
O
0

20
O
16,15 ; 19,30, ARTA
19,30.
© Omul care valora miliarde : UNIREA —
15.30 ; 18, FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Primul învățător : UNIREA — 20,15.
© Cînd voi fi mort și livid : LIRA — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
e Baltagul : DRUMUL SĂRII - 
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Război șl pace (seriile I și II) : COTROCENI 
— 15 ; 19,30.
© Viața Iui Mateus : VIITORUL — 20,30.
© Testamentul doctorului Mabuse : VOLGA — 
9,30—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
© Viridiana : MIORIȚA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16,15 ; 18,30 ; 20,45.
© Lupii albi : POPULAR — 15,30 ; 18.
© Vară capricioasă : POPULAR — 20,30.

15,30 ; 18.
Moartea unui birocrat : MOȘILOR — 20,30. 
Yo—Yo : BUZEȘTI - 20.30.
La Nord prin Nord-Vest : DACIA — 8,15— 
în continuare.

Corabia nebunilor : BUCEGI — 9,15 ; 12,30 ; 
8—16,30 în continuare ;

15 ; 17,30 ; 20,

• Filarmonica de stat ,,George Enescu“ (la Ate
neul Român) : Concert simfonic — 20. Dirijor : 
Mihai Brecliceanu. Soliști : Ion Voicu și Iulia 
Tozser.
• Opera Română : Liliacul — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media) : Heidelbergul de altădată — 19,30 ; (sala 
Studio) : Travesti — 19,30.
© Teatrul de comedie : Croitorii cel mari din 
Valahia — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu) : Meteorul. — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Transplantarea inimii ne
cunoscute — 20.
© Teatrul ,,C. I. Nottara*' (sala Magheru) : Vi
jelie în crengile de sassafras — 19,30 ; (sala Stu
dio) : Enigmatica doamnă „M“ — 20.
• Teatrul Mic : Carlota — 20.
0 Teatrul „Țăndărică0 (sala din Calea Victo
riei) • Elefănțelul curios — 17.
© Teatrul satiric muzical „C. Tănase** (sala Sa
voy) : Varietăți ’69 — 19,30 ; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : Femei, femei, femei — 18,30 ; 
(la Sala Palatului) : Serenada tinereții — 20.
• Teatrul ele revistă și comedie „Ion Vasilescu“: 
București variet6 — 19,30.
• Ansamblul Artistic al Uniunii Generale * 
Sindicatelor : Ritm *70 — 20.
• Circul de stat : Ritmurile arenei — 19,80.

(Urmare din pag. I)
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Zaharia STANCU

„VÎNTUL Șl PLOAIA"
Să fie oare critica literară de vină 

că un scriitor precum Zaharia Stan- 
cu trebuie să-și explice, pe parcursul 
cărții, formula romanului și chiar să 
o justifice ? Tn urmă cu aproape zece 
ani, cînd „Rădăcinile sînt amare" au 
apărut în volum, nu s-a spus că in 
fața masivității acestei cărți critica 
va trebui să-și schimbe, și ea, mij
loacele, să și le adecveze unei rea
lități epice care deconcertase nu nu
mai prin masivitate, dar și prin for
mula ce se păruse unora inedită, iar 
altora hibridă ? în fond, „Vintul și 
ploaia" — reprezentînd primele trei 
volume ale ciclului „Rădăcinile sînt 
amare" — se constituie, credem, ca 
un roman tipic al secolului nostru 
din familia celor numite „romane 
cronică" sau „romane-fluviu", așa 
cum le-au statuat un Romain Roî- 
land, Roger Martin du Gard, Jules 
Romains, Ehrenburg, Aragon, Mau
rice Druon, Duhamel, creații de mari 
proporții, în care ficțiunea se între- 
țese adeseori cu elementele cele mai 
concrete ale vieții, personaje fictive 
își întretaie drumul cu personaje is
torice, ale căror trăsături pot fi mai 
repede sau mai dificil recunoscute. 
In secolul nostru nu a fost dislocat
numai limbajul clasic al poeziei, ci 
s-au lărgit incomensurabil și hota
rele romanului (procesul începuse 
încă din veacul trecut). Mai muît de
cît atît, s-a validat estetic modalita
tea epică amintită ce s-a bucurat 
deopotrivă nu numai de adeziunea 
criticii, ci și de aceea a cititorilor, 
care vor să afle pînă și în cartea 
de ficțiune propriu-zisă ecouri cît 
mai aproape de adevăr ale „istoriei 
trăite".

„Istorie trăită" este și cartea lui 
Zaharia Stancu < — romancierul în 
opera căruia memorialistica, sau mai 
bine zis imaginea devenirii lumii și 
a lumilor prin care a trecut, sînt 
prezente cu o persistență niciodată 
diminuată. De fapt, pe măsură ce 
opera sa își adaugă noi pagini, ne 
dăm seama că propozițiunea atît de 
des citată „Să nu uiți, Darie", care 
reapare și în acest roman, își răs
frânge semnificația nu numai la peri
metrul spiritual al copilăriei ; ea nu 
reprezintă doar un memento pentru 
ceea ce a intrat în structura afecti
vă a primelor impresii, ci constituie 
celula germinativă din care au luat 
și iau naștere cărțile sale, întreaga 
lui operă, suprema îndatorire și ra
țiune a carierei sale artistice. Și a- 
ceasta de la versurile de tinerețe — 
și ele impregnate de prezența e- 
lementelor ce i-au definit for
mația morală — și pînă la romanele 
care aduc înaintea cititorului o ex
periență pe cît de ramificată, pe atît 
de inedită, dar niciodată istovită. 
Cînd în cel de-al treilea volum Za-
haria Stancu spune (și subliniază) că 
anumite pagini din „Vintul și ploaia", 
„sînt mai mult de memorialistică de
cît de roman", precizînd, apoi, că a 
căutat să-și aducă „aminte fiecare 
amănunt, să nu treacă cu vederea 
nimic din ceea ce a fost important și 
să nu îngăduie 
ceva ce 
o măsură 
personal.
Iă. Precizarea
tîmpine rezervele pripite față de for
mula cărții ale celor care vor fi dis
puși să o analizeze din perspectiva 
purității genurilor — perspectivă, 
fără îndoială, de mult desuetă. Că 
noua carte a lui Zaharia Stancu e 
sau nu roman după toate regulile 
genului, că faptele și personajele 
sînt unele reale și atestate istoric, 
iar altele nu, că în țesătura epică 
au intrat pagini de memorialistică 
propriu-zisă, toate acestea sînt ele
mente secundare în judecata noastră 
asupra acestei masive construcții. E- 
sențială este, desigur, valoarea ei li
terară, modul în care'un prozator ca 
zțaharia Stancu domină într-o carte 
de asemenea dimensiuni o epocă și 
izbutește să-i releve coordonatele so
ciale, psihologice și morale, să ne 
facă să o retrăim o dată cu această 
desfășurare cînd lentă, cînd preci
pitată pînă la trepidație. Și aici, îna
inte de a pătrunde în universul căr
ții, se cade să dăm un răspuns pozi
tiv întrebării noastre. Pornind de la 
un eveniment cu implicații hotârî- 
toare în istoria țării, alegerile parla
mentare din 1946, prozatorul creio- 
nează și surprinde nu numai dina
mica

n-a 
de 
aș

fanteziei să adauge 
avut loc", își ia 
precauție pe care, 
considera-o inuti- 

vrea parcă să preîn-

înfruntărilor care au avut loc

atunci, nu numai dificultățile pe care 
un grup de comuniști le-au în
fruntat într-o campanie electorală 
neobișnuită, nu. numai momentele de 
cumpănă, de îndoială ale celor care 
pentru întîia oară aveau în față can
didați ai unui partid nou — partidul 
comuniștilor — nu numai treptata 
ciștigare a încrederii unor oameni 
care nu mai puneau preț pe retorica 
vorbelor, nu numai certitudinea vic
toriei finale, ci și fresca vieții poli
tice, sociale românești dintre cele 
două războaie. Sînt oare, în construc
ția amplei narațiuni, toate aces
te portrete, întîmplări, episoade, 
care uneori se transformă în adevă
rate romane, simple digresiuni ? 
Fără îndoială, nu 1 Pentru că citito
rul poate observa că toate a- 
ceste incursiuni in. trecut, toate a- 
ceste pagini dintre care unele, așa 
cum arată și autorul, reprezintă 
transcrierea fidelă a unor mo.mente 
din istoria țării noastre, își au de
plina lor justificare. Mai întîi, pen
tru că oamenii aflați în înfruntarea 
electorală din 1946 erau nu numai 
purtătorii unor amintiri, ci oameni 
născuți, crescuți, formați într-o anu
me ambianță socială și morală, că
reia i se conformaseră și o întreți
nuseră sau împotriva căreia se ri-

cronica literară

dicaseră suferind rigorile faptei lor. 
Cei aflați în înfruntarea amintită 
erau oameni asupra cărora trecutul 
își așezase o pecete de neșters, pen
tru care faptele acelor ani nu se cla
saseră în arhivele istorice, ci însem
nau etapele existenței lor. Pentru 
toți trecutul nu era doar o amintire, 
ci o realitate încă vie, unii dorind 
să o perpetueze, alții vrînd să o 
transforme radical. De aceea, pentru 
un romancier cu un acut simț al 
psihologiei grupurilor sociale, cum 
este Zaharia Stancu, un eveniment 
ca acel amintit, ce formează coloana 
vertebrală a cărții, nu putea fi pri
vit izolat de contextul social în care 
apare. El se proiectează în istorie și 
se justifică prin istorie, el este un 
produs al istoriei. Iar reacțiile oame
nilor nu pot fi în nici un fel mo
tivate decît tot prin acest anei la 
.istorie, chiar dacă unele evenimente 
nu-i privesc în mod direct. Aceasta 
era ambianța care a contribuit la 
formarea eroilor, care i-a determinat 
să aibă o anume atitudine în fața 
vieții. Cititorul poate observa dife
rența stilistică care există între cele 
două planuri. Atunci cînd autorul 
investighează lumea politică și so
cială dinainte de 1944, cînd pătrunde 
în mica și marea istorie a ace
lei vremi, tonul este mînios, 
sarcastic, specific pamfletarului de 
altădată. Tntr-atît s-a impreg
nat în ființa sa literară ziaristul 
mereu aflat în avanposturile luptei 
îneît nici atunci cînd rememorează 
faptele ce au căzut, cu decenii în 
urmă, sub incidența condeiului său 
nu poate rămîne nepăsător. Și aici 
aș contrazice diiar spusele lui Za
haria Stancu din frazele pe care 
le-am citat la începutul acestei, cro
nici. El nu retranscrie, ci retrăiește. 
Pentru autor lumea ce ne-o înfățișea
ză nu-i o lume de umbre, nu-i o ga
lerie de muzeu, pe care o descrie li
vresc, ci o lume extrem de vie. De 
aici sentimentul că parcurgem pagini 
de literatură, ce evocă personaje și si

tuații ce trăiesc dincolo de identita
tea lor istorică, ca tipuri iiterare 
propriu-zise. Din tot acest păienjeniș 
de destine umane ce își întretaie e- 
xistența și și-o condiționează reci
proc, din toată această panoramă a 
ceea ce o lume a avut nobil și decă
zut, măreț și murdar, demn și laș, se 
degajă o adevărată meditație asupra 
condiției umane. Pentru prozatorul 
atît de încercat, oamenii , și întim- 
plările sînt semnificative prin valoa
rea simbolică a existenței lor, prin 
ceea ce ne pot spune în bine și în 
rău despre om, despre existență și 
sensul ei, despre viață și rosturile ei. 
Chiar dacă unele personaje par con
struite dintr-o perspectivă unidimen
sională, ele nu capătă nici o clipă 
în conștiința noastră, cititorilor, un 
profil sumar, schematic, si, dimpo
trivă, au o prezență distinctă, ce 
ne face să medităm — cum 
spuneam — asupra omului. De alt
fel, întreaga carte a Iui Zaharia 
Stancu ne propune o asemenea me
ditație. E drept., darurile care s-au 
revărsat cu atîta dărnicie asupra 
personalității sale scriitoricești și care 
te fac uneori să te lași furat de na
rațiunea propriu-zisă, de suculența 
și ineditul faptelor se răzbună cîte- 
odată și te fac să reții mai ales ceea 
ce este senzațional și anecdotic. 
Avînd toate atributele unui roman 
populat-, în care narațiunea și cu
loarea ocupă primul plan. „Vintul și 
ploaia" este o densă frescă a unei 
epoci, în care elementele de ficțiune 
se împletesc cu cele documentare, în 
care romancierul colaborează cu jur
nalistul, în care poemul în proză de 
tip tradițional conviețuiește fără nici 
o dificultate cu notația reporteri
cească modernă. „Vintul și ploaia" 
este cu adevărat o amplă frescă so
cială și aceasta nu prin dimensiu
nile ei (uneori povestirea se diluea
ză, mai ales atunci cînd sînt înfăți
șate discuțiile candidațiloi- cu alegă
torii) ci prin multitudinea sensuri
lor ei. O simplă juxtapunere de fan
te nu ar fi suficientă pentru a reali
za, așa cum simplist s-a crezut pînă 
nu de mult, o frescă socială, ci sem
nificațiile pe care acestea le poartă.

La Zaharia Stancu aceste semnifi
cații și această perspectivă există șl 
dau cărții sale valoarea unui docu
ment și a unei pasionante dezbateri 
asupra unei epoci hotărîtoare din 
istoria țării noastre. Pulsează în pa
ginile noului său roman un 
ment al încrederii în virtuțile aces
tui popor, în permanenta afirmare a 
valorilor sale etice și spirituale, un 
freamăt de omenie ce confe
ră cărții perspectiva de care 
vorbeam. Iar celor ce sîntem de atî- 
ția ani cititori pasionați și admira
tori statornici ai operei lui Zaharia 
Stancu, „Vîntul și ploaia" ne prile
juiește nu numai reîntîlnirea cu uni
versul unuia dintre marii noștri pro
zatori, dar ne întărește convingerea 
că o dată cu această carte romanul 
românesc își lărgește aria afirmării 
sale, dovedindu-și vitalitatea. Cu a- 
ceste sentimente încheiem lectura 
uneia dintre cărțile care își așteaptă 
urmarea și împlinirea firească, a u- 
neia dintre cărțile care dacă ne-a 
prilejuit toate superioarele satisfac
ții de care vorbeam ne face să fim 
prin ele și datorită lor și mai nerăb
dători să citim ceea ce acest meșter 
al prozei va crea în continuare, îm
plinind destinul său artistic atît de 
prodigios și complex. întregind deo
potrivă fresca României contempora
ne pe care ne-o datorează deopotrivă 
talentul și experiența sa.

Valeriu RÂPEANU

LA CLUJ
Talente tinere

un Interes sporit în ce 
privește cunoașterea și 
utilizarea mijloacelor mo
derne ale statisticii mate
matice. O dovedesc și efor
turile pe care le depun acum 
pentru strîngerea datelor 
necesare conturării de că
tre noi, cercetătorii, a unor 
metode eficace, mulate pe 
realitățile întreprinderii, 
îmbucurător este faptul că 
acest „spor de receptivita
te" se constată pe întrea
ga filieră, de la nivelul con
ducerii uzinei, pînă la cel 
al inginerilor, tehnicienilor 
și muncitorilor din secțiile 
de producție".

„La fel se petrec lucru
rile la Uzina de fire și în
grășăminte chimice din Să- 
vinești — sublinia tovară
șul Ion Secuiu, secretarul 
științific al centrului. Cu 
toate acestea, trebuie să a- 
vem în vedere și experien
ța unui trecut nu prea în
depărtat, cînd marele in
teres manifestat inițial de 
unele întreprinderi a scă
zut ulterior vertiginos, do- 
vedindu-se a fi numai de 
moment și în marj măsu
ră formal. Altfel cum să 
ne explicăm că Uzinele 
„Steagul roșu“-Brașov sau 
Uzinele mecanice din Sinaia 
au abandonat aproape to
tal utilizarea procedeelor 
matematice introduse cu un 
an sau doi în urmă ? Atita 
timp cît cercetătorii s-au 
aflat în respectivele uzi
ne, aplicarea a decurs in 
bune condiții, mai ales că 
ea condusese la rezultatele 
experimentale ce o justifi
cau întrutotul; cînd aceș
tia au plecat, preocupările 
au fost trecute însă trep- 
tat-treptat pe plan secun
dar și, în cele din urmă, 
aproape abandonate". Punc
te de vedere asemănătoare 
au exprimat și alți inter
locutori. care au insistat, în 
mod justificat, asupra ne
cesității utilizării cu con
secvență a soluțiilor asimi
late — sarcină ce revine

specialiștilor din întreprin
deri, centrale industriale și 
direcțiile tehnice din minis
terele de resort.

„După părerea mea, intro
ducerea metodelor statisti
cii matematice în producție 
și economie este lăsată în 
mare măsură la bunăvoin
ța unuia sau altuia dintre 
factorii responsabili de apli
care, menționa, în continua
re, tov. Ion Secuiu. Nu exis
tă un cadru de obligații 
reciproce ferme. Cele mai 
multe din protocoalele Ii

lor unități industriale. Ast
fel, o conlucrare, cum a 
fost cea realizată cu In
stitutul de proiectare pen
tru industria alimentară — 
pe probleme de amplasare 
optimă a întreprinderilor a 
decurs în bune condiții. 
Au fost însă și cazuri cînd. 
după ce s-au precizat unele 
conlucrări și s-a ajuns la 
stadiul în care reprezentan
ții proiectării trebuiau să 
ne pună la dispoziție datele 
necesare calculelor noas
tre, aceștia au dat înapoi.

tistică matematică al Aca
demiei are ceva pentru noi, 
sintem gata să discutăm. 
Așteptăm !“.

Aceeași atitudine de „aș
teptare binevoitoare" s-a 
manifestat și la Centrul de 
statistică matematică, unde 
secretarul științific amin
tea chiar și de un prospect 
„cu profilul și posibilități
le centrului", difuzat, nu de 
mult, tuturor beneficiarilor 
posibili. Directorul Direc
ției tehnice din Ministerul 
Minelor nu-și amintea de

metode la specificul unui 
domeniu sau altul".

Colegul său, ing. Ion 
Bîrlogeanu, șeful laborato
rului de informatică, sub
linia însă că „încă de pe 
acum există teme care, dacă 
ar fi soluționate operativ de 
cercetarea de statistică ma
tematică de la nivel acade
mic, ar constitui un sprijin 
prețios pentru domeniul 
activității miniere. Ne-ar 
interesa, de pildă, rezolva
rea unor teme ca : posibi
litățile de aplicare a meto-

Cercetarea matematică și producția
nale pe care le înaintăm 
direcțiilor tehnice' din mi
nistere capătă cel mult 
viza de „STAS facultativ" 
și nu de recomandare ex
presă — implicînd chiar 
obligativitatea — de a fi u- 
tilizate".

Asupra altor cauze și 
consecințe ale acestei stări 
de lucruri se oprește și tov. 
Bernard Bereanu, mate
matician, șeful secției de 
programare matematică și 
economie matematică :
„S-ar putea spune că nici 
nu există un prea mare in
teres pentru optimizarea 
proceselor de producție, de
oarece a lucra cu toleranțe 
mai largi înseamnă a-ți a- 
s:gura posibilități de depă
șite a planului. Iată unul 
dintre motivele pentru care 
primim încă relativ puține 
solicitări din partea între
prinderilor, ministerelor, 
deși există posibilități de 
colaborare diverse. Aș a- 
minti, pentru ilustrare, fie 
ș; numai domeniul studie
rii cu ajutorul programării 
nelineare a amplasării și 
dimensionării optime a noi-

Așa s-a întîmplat nu 
de mult și cu Institutul de 
proiectare pentru materiale 
de construcție și prefabri
cate, care ne solicitase în 
legătură cu realizarea unor 
noi tipuri de fabrici de ci
ment".

Printre ministerele care, 
după aprecierea cercetăto
rilor ar oferi multiple po
sibilități, nefructificate, de 
colaborare cu centrul, se 
numără Ministerul Minelor. 
Directorul Direcției tehnice 
din acest minister, ing. Ion 
Oprișor, ne-a declarat : „Noi 
așteptăm ca cercetarea să ne 
ofere ceva de aplicat. Pînă 
acum, Centrul de statistică 
matematică al Academiei nu 
ne-a făcut prea multe ase
menea oferte. De altfel, 
nucleul nostru de cerceta
re la nivel departamental 
— Institutul de cercetări 
miniere — dispune de un 
sector puternic profilat în 
această direcție. în cadrul 
lui activează matematicieni 
foarte buni, care cunosc și 
rezolvă problemele noastre 
specifice. Dar, cum v-am 
spus, dacă Centrul de sta-

așa ceva, dar ne-a promis 
că o să se intereseze.

La secția de cercetări 
economice și organizarea 
producției din cadrul In
stitutului de cercetări mi
niere, specialiștii au emis 
însă o idee menită să trans
forme într-o conlucrare e- 
fectivă, rodnică, această so
licitudine reciprocă a cer
cetării și producției :

„Cercetarea dintr-o uni
tate cum este Centrul de 
statistică matematică al A- 
cademiei — menționa eco
nomistul Radu Pascal, șeful 
laboratorului de organizare 
și conducere personal — 
nu trebuie să dea doar so
luții la cerințe practice con
crete, locale, ci mai ales să 
creeze un inventar de pro
cedee și metode aplicabi
le de către matematicienii 
și economiștii ce lucrează 
în fiecare domeniu sau sec
tor de producție distinct. 
Acestora din urmă — res
pectiv nouă, care lucrăm la 
nivel departamental — 
ne-ar reveni în principal 
sarcina de a adapta aceste

delor matematice la între
ținerea și înlocuirea echipa
mentelor, utilizarea proce
deelor statisticii matema
tice la elaborarea unor 
programe de perspectivă, 
optimizarea activității de 
prospectare și explorare 
etc.".

Dar — așa cum mențio
nau unii dintre specialiști 
— forurile de coordonare 
existente, în primul rînd 
Consiliul Național al Cer
cetării Științifice, trebuie să 
se manifeste mai activ în 
direcția afirmării lor ca 
„punți de legătură" opera
tive, ferme, intre posibilii 
parteneri de colaborare. în 
acest sens, ing. Meedt Kurt, 
șeful secției de cercetări e- 
conomice și organizarea 
producției, menționa : „Noi 
am completat, nu de 
mult, un formular trimis 
de C.N.C.S. cu scopul de 
a prospecta necesitățile de 
cercetare ale domeniului 
minelor pe anul în curs și 
în viitorul imediat. în el 
au fost menționate cele mai 
multe din temele de cer
cetare importante, actuale, 
demne de a fi avute in ve

dere și abordate și de alte 
unități științifice". Ne în
trebăm însă, alături de spe
cialiști, care a fost ros
tul acestor informări dacă 
ele nu au dus la stabilirea 
unor . legături și conlucrări 
efective între unitățile de 
cercetare, între acestea și 
cele de producție. Aseme
nea sondaje — pentru care 
C.N.C.S.-ul pare să mani
feste o exagerată predilec
ție — reprezintă, desigur, 
instrumente de cunoaștere 
și coordonare a activității 
științifice, dar numai dacă 
pe baza lor se trag unele 
concluzii utile și se inter
vine efectiv.

★
Se constată deci, ca un 

fapt binevenit, o creștere 
a capacității și dorinței cer
cetării de statistică mate
matică de a aborda și so
luționa aspecte / tot mai 
complexe ale activității e- 
conomice din țara noastră, 
în același timp. numărul 
specialiștilor, al conduceri
lor de întreprinderi ce ma
nifestă o receptivitate spo
rită față de utilizarea me
todelor matematicii moder
ne este în continuă creș
tere. Cu toate acestea, în
tre acești factori continuă 
să persiste un hiatus. Mii- 
nile se întind unele spre 
altele, dar nu se ating. Nu 
are loc un schimb reciproc 
de idei și solicitări, nu se 
stabilesc legături stabile. 
Din această cauză, conlu
crările decurg încă spora
dic, întimplător. Se impun, 
de aceea, eforturi conver
gente sporite, în special pe 
plan organizatoric, atit în 
direcția aplicării cu con
secvență a soluțiilor științi
fice existente, cît și pe 
linia obligativității utilizării 
lor. Totodată, direcțiile 
tehnice din ministere, cen
tralele industriale, C.N.C.S.- 
ul ar trebui să mi
liteze mai hotărît pentru 
realizarea unor legături o- 
perative, durabile, între u- 
nitățile științifice și cele de 
producție.

Aportul Institutului 
ie învățămint superior 
muzical din Cluj la 
întregirea bogatei vieți 
culturale din acest 
oraș se dovedește a fi 
diversificat și merito
riu din multiple un
ghiuri de considerație. 
Se cuvine menționată, 
astfel, în primul rînd 
existența unui mare 
număr de formații ce 
susțin periodic variate 
manifestări artistice ; 
formații între care a- 
mintim Orchestra sim
fonică, Orchestra de 
cameră, Corul de ca
meră, Trio-ul și Cvar
tetul de coarde. Cvin
tetul de suflători, for
mația de muzică veche 
„Collegium Musicum 
Academicum" (pe care 
am audiat-o He curînd 
evoluînd pe scena Con
servatorului din Bucu
rești). formația de mu
zică contemporană 
„Ars Nova", la care se 
cer adăugate în mod 
necesar, o sumă de re
citaluri individuale, 
vocale și instrumen
tale, ale cadrelor di
dactice și ale studenți
lor Stăruie, între pre
ocupările de primă în
semnătate ale tinerilor 
muzicieni, intenția 
promovării, la un ni
vel elevat de realizare 
interpretativă, a unui 
cit mai substanțial vo
lum de prime audiții 
de muzică românească 
și universală — inten
ție ce își dovedește o- 
portunitatea în opera 
de educație a publicu
lui și în augmentarea 
contextului stilistic și 
problematic al reper
toriului abordat.

Dar climatul fecund 
al inițiativelor și con
tribuțiilor artistice e- 
tective ale Conservato
rului „Gheorghe Di
ma" — contribuții ce 
constituie deja parte 
organic integrată în
tregii emulații spiri
tuale clujene — nu se 
limitează la activitatea 
interpretativă propriu-

zisâ, ci se definește în 
egală măsură pe pla
nul cercetărilor mu- 
zicologii-estetice și 
pedagogice, materiali
zate, de pildă, în „Se
siunea cercetărilor ști
ințifice studențești" (a- 
prilie 1969), în „Coloc
viile muzicale" (mar- 
tie-a_prilie 1969), in 
„Sesiunea științifică a 
cadrelor didactice" 
(mai 1968), cercetări 
asupra cărora nu pu
tem insista în amă
nunt în limitele re- 
strînse ale rîndurilo-r 
de față.

Programul cu care 
s-a încheiat festivita
tea aniversării semi-

Carnet
muzical

centenarului conserva
torului din Cluj a a- 
vut darul de a evi
denția calitățile de 
omogenitate și re
sursele de expresivi
tate notabile ale an
samblului instrumen
tal studențesc dirijat 
de conferențiarul uni
versitar Miron Șoarec. 
Tn tălmăcirea lucrări
lor de Tomaso Albinoni 
și Vivaldi, ’inerii mu
zicieni au demonstrat 
auditorilor un nivel 
interpretativ, desigur, 
perfectibil sub aspec
tul tehnicii individua
le și colective, dar 
lăudabil din punctul 
de vedere al partici
pării interioare, al 
concentrării și seriozi
tății, al pasiunii pen
tru muzică.

Momente de reală 
emoție artistică a pri
lejuit însă concertul 
festiv prezentat de 
formația de muzică 
veche „Collegium Mu

sicum Academicum" și 
de Corul de cameră al 
Conservatorului. Lu
crările camerale dato
rate unor compozitori 
din secolul al XVIII- 
lea, mai puțin cunos- 
cuți (Jean Baptiste 
Quentin, Jean-Marie 
Leclair l'Aînâ, Joseph 
Bodin de Bolsmortier). 
înserate în programul 
ansamblului „Colle
gium Musicum Aca
demicum", au benefi
ciat de o execuție teh
nică îngrijită, depășind 
„inerentele inadver
tențe" de o strictețe 
reclamată imperios de 
țesătura de filigran a 
polifoniei, de respec
tul total față de datele 
stilului și epocii, bene
ficiind, mai ales, de 
acea prețioasă calitate 
spre care trebuie să 
tindă fiecare colectiv 
artistic : . acordarea
expresă a individuali
tăților temperamen
tale.

Cît despre Corul de 
cameră dirijat de Do
rin Pop, au putut fi a- 
preciate deopotrivă 
ținuta, echilibrul pro
gramului — ce a se
lectat piese vechi re
nascentiste, alături de 
lucrări românești pro
prii unor compozitori 
din trecut și contem
porani — și disponi
bilitățile. cu totul re
marcabile, ale coriști
lor, în explicitarea fra
zei muzicale, în plasti- 
tizarea expresiei. Am 
reținut, dintre crea
țiile prezentate, ver
siunile interpretative 
oferite lucrărilor „lo 
tacero" de Gesualdo — 
pentru acuratețea in
tonației, pentru justa 
proporționare a pla
nurilor armonice — și 
„Arhaisme" de Sigis
mund Toduță — pentru 
revelarea manierei de 
superioară reformu- 
lare modală a unor e- 
lemente de melos fol
cloric.

Florian LUNGU
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vorbitorul a. arătat că eforturile 
comune în această direcție asigură 
nu numai avantaje economice re
ciproce, ci constituie, totodată, un 
important aport la instaurarea unui 
climat de înțelegere și pace în 
lume.

★
După-amiază, premierul român și 

persoanele care-1 însoțesc au făcut 
o vizită la .palatul Westminster, 
sediul parlamentului britanic.

întîmpinați de secretarul grupu
lui britanic al Uniunii Interparla
mentare, M. J. Paterson, înalții 
oaspeți au vizitat acest monumental 
edificiu, de care sînt legate multe 
momente importante din istoria po
porului britanic. Ei au fost apoi

invitați să asiste la ora interpelării 
din Camera Comunelor, în cadrul 
căreia primul ministru și alți mem
bri ai guvernului au răspuns la în
trebări ale deputaților asupra unor 
probleme privind politica internă 
și externă a cabinetului.

în continuarea programului ace
leiași zile, premierul Ion Gheorghe 
Maurer a participat la o recepție 
oferită, în onoarea sa și a persoa
nelor care-1 însoțesc, de guvernul 
Marii Britanii. Oaspeții au fost 
întîmpinați la Banqueting House 
de George Thomson, cancelar al 
ducatului Lancaster. La recepție au 
participat membri ai guvernului, 
personalități ale vieții economice, 
cultural-artistice, oameni de știință, 
ziariști.

Convorbiri oficiale între 
Corrieliu Mănescu și Michael Stewart

Joi după-amiază au avut loc, la 
Foreign Office, convorbiri oficiale 
între Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al României, și 
Michael Stewart, ministrul aface
rilor externe și al Common- 
wealthului al Marii Britanii.

La convorbiri au participat, din 
partea română, ambasadorul Vasile 
Pungan și Cornel Vladu, director în 
Ministerul. Afacerilor Externe, iar 
din pa .ăâ britanică george Thom

son, cancelar al ducatului Lancas
ter, și ambasadorul Denis Laskey, 

în cursul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind relațiile 
bilaterale româno-britanice, pre
cum și aspecte ale situației inter
naționale, printre care problema 
securității europene, problema 
vietnameză, situația din Orientul 
Apropiat, rolul și activitatea Or
ganizației Națiunilor Unite.

SESIUNI ȘTIINȚIFICE - CONFERINȚE
în aula Academiei au început joi 

lucrările sesiunii științifice jubi
liare a Institutului de geologie și 
geografie, consacrată aniversării a 
25 de ani de la înființarea Institu
tului de geografie.

La lucrări participă cadre didac
tice din învățămîntul superior, cer
cetători, specialiști ai institutelor 
departamentale, profesori, " \

Cuvîntu! de deschidere a fost- 
rostit de prof. dr. docent. Vir-gil 
Ioanovici, membru corespondent al 
Academiei, director al Institutului 
de geologie și geografie. în conti
nuare, aeâd. Șerban Țițeica, vice
președinte al Academiei, și Marin 
Rădoi, secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., au a- 
dresat cuvinte de salut participan- 
ților la sesiune.

Comunicările științifice prezen
tate în cadrul sesiunii au relevat 
activitatea desfășurată de institut 
în cei 25 de ani. în această perioa
dă au ost efectuate studii geogra

fice privind sistematizarea unui 
număr de peste 100 de orașe, s-au 
făcut cercetări fizico și economico- 
geografice complexe din zonele in
dustriale Petroșani, Reșița, Galați, 
au fost elaborate lucrări de mari 
proporții, printre care Geografia 
Văii Dunării românești, Monogra
fia geografică a României etc.

Participanții la sesiune au adop
tat, într-o atmosferă entuziastă, 
textul unei telegrame adresate- 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român. în care exprimă recu
noștința pentru condițiile bune 
create cercetării științifice Își asi
gură că cercetătorii din domeniul 
geografiei sînt hotărîți să-și dă
ruiască talentul și întreaga lor 
energie creatoare spre a face din 
știința geografică o forță care să 
participe activ la rezolvarea unor 
probleme vitale ale vieții economi
ce și spirituale ale României socia
liste.

*

De la Comisia electorală centrală 
pentru alegerea unui deputat 
in Marea Adunare Națională

In vederea alegerii unui deputat 
în Marea Adunare Națională, în 
circumscripția nr. 11 — Parcul Li
bertății, din municipiul București, 
sectorul 5, care va avea loc la 21 
decembrie 1969, a fost depusă, din 
partea Frontului Unității Socialis

te, candidatura tovarășului Dumi
tru Joița, secretar al Comitetului 
municipal București al Partidului 
Comunist Român.

Nefiind contestată, candidatura 
a rămas definitivă.

Poporul albanez 
sărbătorește 25 de ani 

de la eliberare

Cronica zilei Cu prilejul Zilei naționale
a R.S.F. Iugoslavia

A apărut

„LUPTA
DE CLASA"

nr 11/1969

Revista se deschide cu artico
lul „Preocupări actuale ale par
tidului nostru în domeniul acti
vității ideologice" de PAUL Nl- 
CULESCU-MIZ1L.

Din dezbaterile seminarului 
privind sarcinile ce revin cate
drelor de științe sociale în ac
tivitatea didactică-educativă și 
de cercetare se publică în con
tinuare punctele de vedere ex
puse la Secția de socialism 
științific de CAROL NIRI, 
RADU FLORIAN, MARIA MA
RIAN, TON NECULCE, GHEOR
GHE DUMiTRAȘCU, MIHAI 
PETRESCU, precum și punctele 
de vedere expuse la Secția pro
blemele activității educative de 
GHEORGHE PA1Z1, ION 1RI- 
MIE, MIHAI TODOSIA, TIBE- 
R1U NICOLA, TAMARA DO- 
BRIN, ION TURCU, ELIZA 
ANGHEL.

Totodată sînt inserate artico
lele „Centralele industriale in 
sistemul de conducere a econo
miei naționale" de COSTIN 
MURGESCU, „Informare, dia
log, controversă" de PAVEL 
APOSTOL, „Forțele progresului 
și păcii in lumea contemporană" 
de B. STO1AN.

în cadrul schimbului de pă
reri întitulat „Structura socială 
a României", revista publică in
tervențiile tovarășelor MARIA 
OLAH și OLIVIA CLATICI.

In paginile acestui număr al 
„Luptei de clasă" mai sînt cu
prinse articolele : „Antiistoris
mul conceptului de convergență 
a sistemelor socia l-economice" 
de L. STROJA și „Teoria con
vergenței — ignorare și dena- 
naturare a conținutului social- 

. economic al unor procese obiec
tive" de GHEORGHE CREȚOIU.

La rubrica Opinii" se inse
rează „C. Dobrogeanu-Glterea 
și critica sociologică" de MA
RIN BUCUR, iar la rubrica 
„Sociologie și investigație so
cială" „Sociologia cunoașterii — 
curent și disciplină sociologică" 
de ELENA POPOVICI și „Pre
mise ale cercetării sociologice 
medicale" de 1 SPIELMAN. în
semnarea „Cu privire la siste
matizarea și urbanizarea me
diului rural" este semnată de 
MIRCEA ZAHARTA

Cea de-a 7-a Conferință tehnico- 
științifieă a industriei poligrafice 
și-a început lucrările joi după- 
amiază, în sala de marmură a Ca
sei Scînteii. Prin cele aproape 20 
de referate și comunicări înscrise 
în program, conferința își propune 
să treacă în revistă principalele 
rezultate obținute în activitatea de 
cercetare, experimentare și intro
ducere în procesul de producție a 
tehnicii noi. Dezbaterile urmăresc, 
totodată, să jaloneze căile de ur
mat pentru îmbunătățirea continuă 
a activității productive. Alături de 
conducători de întreprinderi, cer
cetători, ingineri și tehnicieni din 
poligrafie, la lucrări iau parte re
prezentanți ai unor ministere și în
treprinderi furnizoare de materiale 
sau beneficiare ale industriei poli
grafice. (Agerpres)

TELEGRAME
Cu ocazia numirii domnului Wi

lliam McMahon în funcția de mi
nistru al afacerilor externe al Uni
unii Australia, a avut loc un schimb 
de telegrame între Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, și noul 
ministru al afacerilor externe aus
tralian.

în mesajele schimbate, cei doi mi
niștri și-au exprimat speranța că 
relațiile de prietenie dintre Republi
ca Socialistă România și Australia se 
vor dezvolta în continuare.

Delegația Procuraturii Generale a 
Republicii Populare Polone, condusă 
de procurorul general Kazimierz 
Kosztirko, a făcut joi o vizită la Mi
nisterul Justiției, unde a avut o. în
trevedere cu Adrian Dimitriu; minis
trul justiției, și alți membri ai con
ducerii ministerului.

în aceeași zi, delegația a vizitat 
Tribunalul Suprem și a purtat dis
cuții privind probleme de. speciali
tate cu președintele tribunalului, E- 
milian Nucescu, și alți reprezentanți 
ai conducerii acestei instituții.

★ .
Joi seara s-a înapoiat în Capitală 

delegația Uniunii Tineretului Comu
nist, condusă de tovarășul Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului, 
care, la invitația Tineretului Liber 
German, a făcut o vizită în R. D. 
Germană.

★
Joi la amiază s-a înapoiat de la 

Roma Nicolae Ștefan, adjunct al mi
nistrului agriculturii și silviculturii, 
conducătorul delegației române la lu
crările celei de-a XV-a sesiuni a 
Conferinței organizației Națiunilor U- 
nite pentru alimentație și agricultură 
(F.A.O.).

★
Prof. dr. docent Ana Aslan, di

rectorul Institutului de geriatrie 
București, a fost aleasă președintă a 
Uniunii mondiale de medicină profi
lactică și igienă socială pe o perioa
dă de doi ani. De asemenea, a fost 
aleasă președintă a Congresului in
ternațional de medicină profilactică 
și igienă socială, care va avea loc 
in Iugoslavia in septembrie 1970.

★
Joi dimineața, regizorul Janusz 

Morgenstern și Anna Ghodnikiewicz, 
directoarea artistică a cinematogra
fului „Iluzjon", aflați în țara noastră 
cu ocazia retrospectivei filmului po
lonez, organizată de Cinemateca ro
mână în colaborare cu „Centrâlne 
Archiwum' Filmowe" din Varșovia, 
s-au. iritilnit la sediul A.C.I.N, eu re
gizori. scenariști și critici de film- diri 
Capitală.

★
O expoziție italiană de stampe 

vechi a fost pusă la dispoziția Insti
tutului român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea de către Oficiul pen
tru organizarea manifestărilor cul
turale din Torino, primăria orașului 
și administrația provinciei Torino. 
Începînd de Joi, expoziția poate fi vi
zitată la Casa de cultură a I.R.R.C.S. 
unde a fost amenajată

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai conducerii Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Institu
tului român pentru relații culturale 
cu străinătatea, Uniunii Artiștilor 
Plastici, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, aca- 
demicieni, directori de muzee, alți 
oameni de artă și cultură.

Au luat parte de asemenea, Nic- 
colo Moscato, ambasadorul Italiei 
la București, membri ai ambasadei 
și alți membri ai corpului diploma- i 
tic.

înainte de deschiderea expoziției, 
prof. Luciano Vernetti și alți repre
zentanți ai oficialităților torineze 
s-au întîlnit. cu ziariști din Capitală, 
cărora le-au vorbit despre diferite 
aspecte ale vieții din capitala Pie
montului.

★Profesorul Vladimir Kutikov, de la 
Universitatea din Sofia, oaspete al 
Asociației de. drept internațional și 
relații internaționale, a conferențiat 
joi la Institutul de cercetări juri
dice al Academiei despre „Probleme
le de drept internațional privat in 
noul cod al familiei bulgar".

Spectacol
de gala

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, joi seara a avut loc la ci
nematograful „Republica" din Ca
pitală un spectacol de gală cu fil
mul „Cînd se aud clopotele", dis
tins anul acesta cu medalia de ar
gint la Festivalul internațional de 
la Moscova.

La spectacol au luat parte Ion 
Moraru, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, oa
meni de artă, cineaști, un numeros 
public.

Au fost prezențl Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei, 
șefi ai unor misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diplomatic.

înainte de spectacol, regizorul 
Mircea Drăgan, secretar genera] 
al Asociației cineaștilor, a vorbit 
despre producția de filme ș! succe
sele înregistrate de cinematografia 
din țara vecină și prietenă.

La 29 noiembrie, poporul albanez 
sărbătorește împlinirea unui sfert 
de veac de la eliberarea patriei 
sale de sub jugul fascist. încunu
nare a unei lupte pline de eroism 
și sacrificii împotriva cotropitori
lor străini, a beilor feudali și a 
burgheziei autohtone, victoria cuce
rită la 29 noiembrie 1944 a mar
cat începutul tutei ere noi în isto
ria acestui popor, realizarea aspi
rațiilor sale celor mai înalte spre 
libertate.

Mulți dintre cei mai buni fii ai 
Albaniei au căzut în anii grei ai 
celui de-al doilea război mondial, 
oînd, sub conducerea comuniștilor, 
poporul s-a ridicat la lupta dîrză 
pentru alungarea ocupanț.ilor fas
ciști. în condițiile favorabile crea
te în toamna anului 1944 de succe
sele coaliției antihitleriste și, în 
primul rind, de înaintarea victo
rioasă a armatei sovietice în Bal
cani, încleștarea cu dușmanul a 
devenit și mai aprigă, încheindu-se 
cu eliberarea țării. ,

Devenit stăpîn pe propria sa 
soartă, poporul albanez, călăuzit de 
Partidul Muncii din Albania, a în
făptuit adinei transformări revolu
ționare în toate domeniile vieții so
ciale. Cu hărnicia care-i este ca
racteristică, a trecut, îndată după 
eliberare, la lichidarea moștenirii 
deosebit de grele lăsate de vechi
le regimuri de asuprire și exploa
tare : industria era aproape inexis
tentă, la sate domneau relații feu
dale, țăranii fiind lipsiți de pă- 
mint, analfabetismul cuprindea 85 
la sută din populație. La toate a- 
cestea se mai adăugau distrugerile 
provocate de război.

Un sfert de veac constituie o pe

rioadă istorică scurtă în viața unui 
popor, dar ea a determinat schim
bări înnoitoare fără precedent în 
viața socială a Albaniei. La a- 
cest jubileu, poporul albanez se 
prezintă cu un bilanț bogat in rea
lizări. Politica de industrializare so
cialistă promovată în anii de după 
eliberare și-a găsit expresia în a- 
pariția și dezvoltarea unor noi 
ramuri industriale, ca aceea a cu
prului, a fero-nichelului, a indus
triei chimice, a extracției și pre
lucrării petrolului. Un șir de fa
brici și uzine, mine și termocen
trale au fost ridicate în diferite 
colțuri ale țării, contribuind la dez
voltarea în ritm susținut a între
gii economii naționale. Astăzi, in
dustria albaneză produce în apro
ximativ 6 zile at.ît cit a produs in 
întreg anul 1938.

în ultima vreme au fost puse in 
funcțiune noi obiective importante 
ca fabrica de ciment și uzim de 
laminate de oțel de la Elbasan, ra
finăria de petrol, Fabrica de îngră
șăminte minerale și termocentrala 
din Fier, uzina mecanică „Dejti" și 
Fabrica de produse electrotehnice 
din Tirana, a fost dezvoltat Com
binatul textil din Berat, au fost în
ființate noi întreprinderi de pro
duse lactate și conserve. în ritm 
susținut înaintează construcția hi
drocentralei de la Vau Dejes "are 
va avea o putere de 250 000 kW, de 
două ori mai mare decît toate hi
drocentralele existente în prezent 
în Albania.

Importante schimbări s-au pe
trecut și în viața satuiui albanez. 
Producția vegetală și animală creș
te an de an. în comparație cu anul 
1938, suprafața agricolă s-a dublat.

In cadrul planului de dezvoltare a 
unei agriculturi intensive a fost în
treprinsă o vastă acțiune de siste
matizare a apelor, de defrișare și 
irigare a ogoarelor. S-a pus capăt 
inundațiilor provocate de revărsă
rile principalelor cursuri de apă 
din țară. în felul acesta au fost re
cuperate circa 35 000 de hectare și 
au fost ameliorate alte 140 000 de 
hectare. In același timp, suprafața 
arabilă a crescut pe seama terase
lor amenajate pe versanții dealuri
lor și munților golași.

Pe tot cuprinsul țării continuă 
construcția de locuințe, școli, in
stituții social-culturale. Analfabe
tismul a fost lichidat, au luat fiin
ță numeroase școli de toate gra
dele. A crescut necontenit numă
rul caselor de cultură, bibliotecilor, 
cluburilor muncitorești.

Oamenii muncii din România ur
măresc cu interes și caldă simpa
tie rodnica activitate constructiva a 
poporului albanez, se bucură de 
realizările sale in construcția socia
listă. Aceste sentimente sint expre
sia prieteniei, cu îndelungate tra
diții, între țările noastre. în anii 
puterii populare, relațiile de cola
borare reciprocă se dezvoltă conti
nuu în interesele ambelor >opoare 
întărirea legăturilor economice își 
găsește materializarea și în pro
tocolul semnat la Tirana, zilele tre
cute, privind schimbul de mărfuri 
și plăți pe anul 1970 și care pre
vede o majorare a schimburi’or co
merciale față de anul în curs.

De ziua sărbătorii naționale a 
R. P. Albania, poporul român trans
mite poporului albanez calde feli
citări și sincere urări de a obține 
noi succese in construcția socialis
tă, în înflorirea patriei sale.

(Urmare din pag. I)

din cete 22 obiective ce urmează a fi 
puse în funcțiune, II au ca termen 
trimestrul IV 1970.

Se poate oare justifica realist și 
sincer de ce o fabrică de bere, ca 
aceea aflată In construcție la Cons
tanța, să fie realizată intr-un ase
menea mod : in anii 1968—1969 s-a 
prevăzut înfăptuirea a 40 la sută din 
volumul investiției, iar in 1970, in mai 
puțin de 6 luni, 60 la sută. Un alt 
exemplu de acest fel il oferă Ofi
ciul Național de Turism, titularul 
unui volum mare de investiții în ju
dețul nostru ; acesta a planificat și 
a asigurat fondurile necesare creă
rii frontului de lucru pentru pune
rea în funcțiune - pînă la 30 mai 
a.c. — a unei capacități de cazare 
de 11 500 locuri la Mangalia Nord 
abia la sfîrșitui anului trecut și, 
ca atare, s-au predat la termen doar 
2 000 locuri De neînțeles este că ni« i 
acum reprezentanții titularului in
vestiției și constructorului n-au a- 
juns la o poziție comună, realistă 
pentru a înlătura neajunsurile exis
tente. Discuțiile interminabile., acu
zațiile reciproce au generat ner'espec- 
tarea termenelor de dare in folosință, 
precum și săvîrșirea unor abateri 
grave de la disciplina în construcții. 
Deși în acest an rămîn res
tante un mare număr de locuri de 
cazare, se prelimina ca și capacitatea 
de cazare planificată a fi dată in ex
ploatare pînă la 30 mai 1970 să nu 
se realizeze integral. Respin
gem hotărî* un asemenea punct 
de vedere dăunător economiei națio
nale

După aprecierea biroului comite
tului județean de partid, deficien
țele în planificarea realizării unor 
investiții și în execuția lor efectivă 
pornesc, în primul rind. de la titu
larii investițiilor. în acest sens, se 
constată încă o preocupare scăzută

pentru asigurarea completă și la 
termen a documentațiilor. La Fabri
ca de ciment Medgidia proiectantul 
(I.P.l.M.C.) deține un adevărat „re
cord" ; pe lingă întîrzierile inițiale, 
proiectantul a excelat in tot felul 
de omisiuni și a venit în timpul exe
cuției lucrărilor cu numeroase mo
dificări de soluții insuficient gîndite. 
La fabrica de bere, cu termen de pu
nere în funcțiune în trimestrul II 1970. 
proiectantul (IP.IA) a întîrziat cu 
8 luni predarea documentației de e-

Vor cădea precipitații izolate, mal 
ales în nordul țării. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere la înce
put, apoi în creștere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între mi
nus 5 și plus 5 grade, izolat mal 
coborîte, iar maximele între 5 și 
15 grade. In București : Vreme 
rece la început, apoi în încăl
zire ușoară. Cerul va fi variabil. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere spre sfîrși
tui intervalului.

INAUGURAREA EXPOZIȚIEI
„ALBANIA SOCIALISTĂ LA 25 OE ANI
„Albania socialistă la 25 de ani" 

este titlul expoziției organizate de 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, a cărei inaugurare a avut 
loc joi la amiază în sala Ateneului 
Român.

Dedicată evenimentului pe care 
poporul albanez îl sărbătorește Ia 
29 noiembrie — aniversarea unui 
sfert de veac de la eliberarea țării 
de sub jugul fascist — expoziția 
prezintă, prin imagini și cifre suges
tive, unele din realizările cele mai 
importante ale poporului albanez. O 
serie de cifre ilustrează creșterea 
producției industriale în ultimul 
sfert de veac, extinderea re
țelei electrice, succesele obținute 
în activitatea de recuperare a pă- 
mînturilor arabile, dezvoltarea 
transporturilor, activitatea cultu
rală.

Cu prilejul inaugurării expozi
ției au rostit scurte cuvînt.ări prof. 
Mihail Ghelmegeanu, președinte al 
Comitetului român pentru colabo
rare și înțelegere între popoarele 
din Balcani, vicepreședinte al Con
siliului pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-științifice din 
C.S.C.A., și Iosif Pogace, ambasa
dorul R. P. Albania la București.

La manifestare au luat parte Va
sile Dinu, vicepreședinte al 
C.S.C.A., Octav Livezeanu, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, directori de muzee, alți 
oameni de cultură și artă.

Au fost de față- membri ai “am
basadei R. P. Albania la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

Dinamo Bacâu—Kilmarnock
în „Cupa europeana a tîrgurilor"

vremea
Timpul probabil pentru 29, 30 

noiembrie, 1 decembrie. în țară : 
Vreme în general frumoasă și re
lativ rece în prima parte a in
tervalului. Cerul va fi variabil.

Ieri a avut loc la Zurich tra
gerea la sorți a optimilor de 
finală din cadrul competiției 
internaționale de fotbal „Cupa 
europeană a tîrgurilor". Echi
pa Dinamo Bacău va întîlni 
formația scoțiană Kilmarnock, 
primul meci, potrivit tragerii 
la sorti, urmînd să se dispute 
pe terenul echipei scoțiene. 
Iată programul celorlalte întîl- 
niri : F. C. Rouen — Arsenal

Londra ; F. C. Neapole — Ajax 
Amsterdam; Vitoria Setubal — 
Hertha Berlinul occidental ; 
Anderlecht Bruxelles — Dun
fermline ; Newcastle — South
ampton ; F. C. Barcelona — 
Internazionale Milano ; Karl 
Zeiss lena — Ujpest Buda
pesta. Partidele tur-reiur se 
vor disputa pînă la 15 ianuarie 
1970.

suri se datoresc, In mare parte, și 
unor carențe serioase în aprovizio
narea șantierelor cu mașini, utila
je tehnologice și materiale pentru 
monta], produse în țară sau importa
te. încălcîndu-se termenele de li
vrare a turbinei nr. 1, a cazanelor și 
a altoi utilaje de către Ministerul 
Industriei Construcțiilot de Mașini, 
data punerii în funcțiune a primu
lui grup de 50 MW de la Centrala 
termoelectrică Palas - inițial în tri
mestrul IIT al acest”! an — a fost

Ceea ce aii uitat 
constructorii

xecuție la secția de germinare, o- 
biectiv determinant în angrenajul in
vestiției. Lipsa documentației teh
nice de execuție, aminările și 
provizoratele de tot felul s-au re
simțit puternic și la obiectivele tu
ristice aflate în construcție, îndeosebi 
la Mangalia Nord, adueîndu-se seri
oase prejudicii economiei naționale 
Noi sîntem deciși ca în anul viitor 
să nu mai permitem „atacarea" lu 
crărilor la noile obiective, dacă nu 
seva asigura complet și la termen do
cumentația tehnică a investițiilor

Prelungirea realizării unor inves
tiții, nerespectarea termenelor de pu
nere în funcțiune, „replanificările" 
cum se spune — toate aceste neajun-

amînată cu 6 luni La Uzina de su- 
perfosfați și acid sulfuric Năvodari 
s-au creat condiții să se pună în 
funcțiune, cu mult mai devreme, 
linia de acid sulfuric de 200 000 tone 
pe an. Dar in practică, avansul de 
timp cîștigat a fost diminuat, deoa
rece lipsesc o serie de pompe, vane 
și conducte speciale din import. So
cotim necesar să se studieze cu mul
tă atenție și discernămînt problema 
aducerii acestui număr relativ redus 
de repere, întrucît cheltuielile cu 
convorbirile telefonice, telex-uri, 
trimiterea de delegați în străinăta
te, acceptarea transportului auto în 
locul celui, pe calea ferată sînt des
tul de mari.

Din păcate, n’.'i noile obiective 
destinate să sporească cu 6,5 milioa
ne tone capacitatea de trafic a por
tului Constanța — deși lucrările de 
construcții au fost executate în ter
men — nu vor fi date în exploatare 
în .întregime, datorită aceleiași cau
ze amintite : livrarea cu mare întîr- 
ziere a podurilor descărcătoare de 
mare capacitate furnizate de către 
unități ale industriei construcțiilor 
de mașini. întirzieri în livrarea unor 
utilaje și materiale au inc- frecvent 
și la. Fabrica de ciment din Medgi
dia, șantierul naval, depozitul de 
fenol și acetonă din portul Constan
ța precum și în cazul șantierelor de 
amenajări pentru irigații din Valea 
Carasu, ceea ce frînează realizarea 
ritmică a investițiilor respective.

îndeplinirea riguroasă a planului de 
investiții, respectarea termenelor de 
punere în funcțiune a noilor capaci
tăți nu sînt sarcini facultative. Tără
gănarea și compromisurile de 
orice natură au devenit i- 
nadmisibile și acei din1 cauza 
cărora se produc indiferent pe ce 
treaptă a răspunderilor se situează, 
trebuie să suporte consecințele E- 
conomia națională se dezvoltă ca un 
organism viguros, echilibrat, prin 
contribuția fiecărui județ în parte 
De aceea, ho'ărîrea fermă a comite
tului , județean de partid este ca 
acum, în pragul scadenței punerii în 
funcțiune a unor importante obiec
tive, să nu admită nici o abatere de 
la termenele stabilite prin plan, de 
la calitatea lucrărilor Pe aceste șan
tiere — cărora biroul comitetului 
județean de partid le acordă în aces
te zile o maximă atenție — fără a 
le neglija se înțelege, pe celelalte, 
domnește un spirit intransigent de 
muncă și disciplină în vederea ac
celerării ritmului de lucru, pregăti
rii în cele mai mici amănunte a noi
lor obiective în scopul intrării lor ra
pide în funcțiune.

Tiriac - învingător în fața lui Marty Riessen
Jucătorii români Ilie Năstase și 

Ion Țiriac au trecut și de turul 2 
în marele turneu internațional 
„Open" de tenis pe teren acoperit, 
care reunește în aceste zile la Stock
holm toate marile rachete ale 
lumii. Năstase l-a eliminat în două 
seturi 6—1, 6—3 pe suedezul Haa- 
kan Zahr, în vreme ce Ion Țiriac 
l-a învins cu 6—8, 6—3, 6—4 pe cu
noscutul campion american Marty 
Riessen. Favoritul principal al

turneului, australianul Rod La
ver, s-a impus cu 6—4, 6—4
în fața sud-africanului Ray 
Moore, iar Fred Stolle (Aus
tralia) l-a întrecut cu 6—2, 
6—2, pe suedezul Per Jemsby. în 
proba de dublu bărbați, Andres 
Gimeno (Spania) și Stolle (Austra
lia) au eliminat cu 6—3, 6—3 pe
rechea Drysdale (Republica Sud- 
Africană), Taylor (Anglia).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
DISPUTAT TIMP DE TREI ZILE 

IN SALA DINAMO DIN CAPITALA, 
turneul internațional feminin de vo
lei a fost cîștigat de echipa Rapid 
București.

In ultima zi a competiției au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
Rapid București—Penicilina lași 3—0 
(15—4, 15—9. 15—10) : Selecționata
Berlinului —Dinamo București 3—0 
(15—11. 15- 11. 16-14)

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
BOX DE LA LENINGRAD a fost 
dominat de pugiliștii sovietici clasați 
pe primul loc la diferitele categorii 
de greutate, cu excepția categoriei 
co.coș, cîștigată de cubanezul Jorge 
Romero. Din rîndurile echipei sovie
tice s-au remarcat în mod deosebit 
I. Nesterov, V. Cernîșev, S Cazarian, 
V Ivanov. Pugiliștii români ACHIM 
URSULESCU și VASILE ANTONIU 
au ocupat locul trei la categoriile 
semimuscă și respectiv ușoară.

TEN1ȘMANUL AUSTRALIAN ROD 
LAVER figurează pe primul loc și 
în clasamentul celor mai buni jucă
tori ai anului, alcătuit de publicația 
vest-germană de specialitate ..Ten
nis" El totalizează, în acest clasa
ment, 54 de puncte, fiind urmat de

Tony Roche (Australia) — 32 puncte, 
John Newcombe (Australia) — 22 
puncte. Tom Okker (Olanda) — 16 
puncte, Ken Rosewall (Australia) — 
10 puncte, Andres Gimeno (Spania)
— 9 puncte. Arthur Ashe (S.U.A.)
— 8 puncte. Cliff Drysdale (Republi
ca Sud-Africanâ) și Pancho Gonzales 
(S.U.A.) . — 7 puncte. Freu Stolle 
(Australia) și Earl Buchholz (S.U.A.)
— 6 puncte

în clasamentul celor mai bune te- 
nismene, primul loc este deținut de 
australianca Margaret Court cu 40 
puncte, urmată de Billie Jean King 
(S.U.A.) — 33 puncte, Ann Jones 
(Anglia) — 32 puncte, Nancy Richey 
(S.U.A.) — 20 puncte etc.

LA RADIOCLUBUL CENTRAL din 
Capitală s-a desfășurat campionatul 
republican de radiotelegrafie. Cupa 
de campioană republicană a revenit 
echipei Radioclubului central din 
București. Radioamatorul Vasile 
Giurgiu, de la Radioclubul din Sibiu, 
este noul campion al probei de re
gularitate, Soare Lorian din Bucu
rești a devenit campion Ia proba de 
transmitere-viteză, iar Ion Șerbănes- 
cu. de la Radioclubul din Pitești, a 
cîștigat campionatul la recepție-vi- 
teză.

i
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Sînt necesare eforturi susținute 
pentru realizarea dezarmării 

generale și totale 
DEZBATERILE DIN COMITETUL POLITIC 

AL ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Rezoluții inițiate
de România

adoptate la Conferința

NEW YORK 27. — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : în Comitetul politic al Adu
nării Generale a O.N.U. continuă dez
baterile asupra problemelor dezarmă
rii. Reprezentantul Spaniei, Jaime 
de Pinies, a arătat că proiectul de 
tratat sovieto-american privitor la 
denuclearizarea teritoriilor submari
ne reprezintă o măsură colaterală și 
că trebuie să se depună eforturi sus
ținute pentru realizarea obiectivului 
final — dezarmarea generală și to
tală El a cerut, de asemenea, ca do
cumentul să prevadă limpede drep
turile suverane ale statelor riverane 
asupra zonei de 12 mile marine a 
platoului continental aflat sub juris
dicția lor. Jami] Baroody (Arabia 
Saudită), a salutat începerea tratati
velor bilaterale sovieto-americane de 
la Helsinki privitoare la limitarea 
cursei înarmărilor strategice și a sub
liniat importanța propunerii sovietice 
privind întărirea securității inter
naționale. La rîndul său, Ferdinand 
Kayukwa-Kimotho (Congo Kinshasa), 
referindu-se la proiectul de tratat 
sovieto-american amintit, a subliniat 
că acesta ar trebui să privească nu 
numai armele nucleare, ci și pe cele 
convenționale. în cuvîntarea sa, Hel- 
veg Petersen (Danemarca) a cerut ca 
în proiectul de tratat să fie incluse 
prevederi clare referitoare la verifi- ■ 
carea transpunerii în practică de că
tre toate statele a clauzelor inter
dicției extinderii cursei înarmărilor 
nucleare pe teritoriile submarine. El

a mal adăugat că proiectul trebuie să 
includă armele convenționale și să 
prevadă expres drepturile suverane 
ale statelor riverane, însoțite de ga
ranții ferme din partea marilor pu
teri. Mangalyn Dugersuren (Mongo
lia) și-a exprimat speranța că Uniu
nea Sovietică și Statele Unite vor lua 
în considerație propunerea secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, de a 
se pune capăt experiențelor și per
fecționării unor noi tipuri șl sisteme 
de arme de distrugere în masă în 
perioada negocierilor de la Helsinki. 
La rîndul său, Zenon Rossides (Ci
pru) a propus ca în așteptarea rezul
tatelor negocierilor bilaterale de la 
Helsinki să se pună capăt experimen
tării armelor nucleare și să se insti
tuie un moratoriu asupra tuturor do
meniilor cursei înarmărilor. Imre Ko- 
mives (Ungaria) a subliniat că im
pedimentele ce se ridică în fața rea
lizării proiectului de tratat sovieto- 
american sînt mai mult de ordin po
litic, întrucît experiența a arătat că 
nu a fost explozie nucleară, cît de 
mică, care să nu fi fost detectată. 
Vorbitorul a arătat că asistența teh
nică în vederea folosirii exploziilor 
nucleare în școpuri pașnice trebuie 
să fie acordată de către Agenția In
ternațională pentru Energia Atomică. 
Totodată, el a subliniat că proiectul 
menționat trebuie să prevadă în mod 
expres, ca scop final, demilitarizarea 
totală a vastei zone pe care o repre
zintă teritoriile submarine.

ROMA 27. — Corespondentul
Agerpres, N. Puicea, transmite.: Joi 
și-a încheiat lucrările cea de-a 15-a 
sesiune a Conferinței Generale a 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
alimentație și agricultură (F.A.O.).

în ședința de joi dimineața au 
fost adoptate recomandările diferite
lor comisii în problemele analizate 
de conferință, planul de activitate al 
F.A.O. și bugetul său pe anii 1970— 
1971.

în aplauzele tuturor celor pre- 
zenți, conferința a adoptat, de ase
menea, două rezoluții inițiate de Re
publica Socialistă România. Prima 
rezoluție, la care s-au asociat Co
lumbia, Franța, Republica Federală 
a Germaniei, Senegal și Ungaria — 
prevede, între altele, convocarea în 
1970, la Roma, a unei sesiuni spe
ciale a F.A.O. consacrată exclusiv 
aniversării a 25 de ani de la crea
rea organizației. A doua rezoluție, 
la care s-au asociat R.A.U. și Chile, 
face apel la mobilizarea tuturor for
țelor și resurselor umane pentru dez
voltarea. rurală, considerînd înfăptui
rea reformei agrare ca un instrument 
esențial al dezvoltării economice. 
Rezoluția cere ca, în cadrul celui 
de-al doilea deceniu al Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare, F.A.O. să 
desfășoare o activitate mai intensă, 
să acorde prioritate reformei agrare 
și să-și consolideze activitatea în 
acest domeniu.

Generală a F.A.O DE TOVARĂȘUL

Congresul colhoznicilor
din U.R.S.S»

CUVÎNTUL DE SALUT ROSTIT
VASILE VILCU

DUPĂ MASACRUL DE LA SONG MY

Guvernul R D. Vietnam
denunță crimele

agresorilor amencana

Noi dezvăluiri 
în comisii ale 

Congresului american

Opinia publică niponă continuă să protesteze cu vehemență împotriva mo
dalităților de retrocedare a Okinawei, stabilite cu prilejul vizitei în Statele 
Unite a premierului Sato, cerînd abrogarea tratatului de securitate japono- 
american, alipirea imediată a Okinawei la Japonia. în fotografie : aspect 

de la o recentă demonstrație a populației din orașul Naha

Lucrările Congresului
P.C. din Chile

SANTIAGO DE CHILE 27 (Ager
pres) — în cadrul lucrărilor celui 
de-al XIV-lea Congres al Partidului 
Comunist din Chile se desfășoară 
dezbaterile asupra raportului prezen
tat de secretarul general al C.C. al 
Partidului, Luis Corvalan. Au luat 
cuvîntul reprezentanți din diferite 
regiuni ale țării, care s-au referit 
la situația politică internă și exter
nă a țării.

La Congres au luat, de asemenea 
cuvîntul reprezentanții partidelor și 
mișcărilor de stînga chiliene invita
te să participe la lucrări. Secretarul

general al Partidului Socialist, Ani- 
ceto Rodriguez, a subliniat necesita
tea unității forțelor de stînga 
acțiunile îndreptate spre înfăptui: 
principalelor reforme în țară.

în cadrul ședinței 'plenare de 
miercuri s-a da’ citire unui sa
lut adresat participanților la Con
gres de Partidul celor ce mun
cesc din Vietnam. Delegații la 
Congres au adresat poporului viet
namez un mesaj. în care- își ex
primă credința în victoria sa in 
lupta pentru independență.

in 
rea

DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA SITUAȚIA
DIN ORIENTUL APROPIAT

Comitetele centrale ale partide
lor comuniste și muncitorești și 
guvernele din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Ungară și U.R.S.S. 
au dat publicității o declarație in

care, după ce se analizează situa
ția din ultimul timp din Orientul 
Apropiat, se arată că sînt nece
sare măsuri pentru transpunerea 
în viață a rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967.

HANOI 27 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat publicității o declarație 
în care se arată că guvernul acestei 

. țări denunță cu hotărire masacrul de 
la Song My și celelalte crime comi
se de americani în Vietnamul de sud. 
Guvernul R. D. Vietnam sprijină de
plin poziția Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud exprimată în declarația din 
24 noiembrie 1969 în care se cere ca 
S.U.A. să pună capăt agresiunii, să-și 
retragă complet și fără condiții tru
pele din Vietnamul de sud și să lase 
populația sud-vietnameză să-și re
glementeze singură propriile sale pro
bleme.

Guvernul R. D. Vietnam cheamă 
guvernele și popoarele iubitoare de 
pace și dreptate, organizațiile demo
cratice internaționale și regionale, 
personalitățile și oamenii cu vederi

progresiste din Statele Unite să-și ri
dice glasul și să ia măsuri pentru a 
opri pe agresorii americani, să-și 
intensifice sprijinul și ajutorul pen
tru lupta justă a poporului-- vietna
mez pentru independență și liber
tatea patriei, pentru Dacea în Asia 
și in lumea întreagă.

★
Reprezentanța specială a Republi

cii Vietnamului de Sud in R. D. Viet
nam a organizat joi la Hanoi o con
ferință de presă, la care au luat parte 
doi martori oculari, supraviețuitori ai 
masacrului populației satului sud- 
vietnamez Song My. Cei doi, — un 
băiat în vîrstă de 13 ani și o fată de 
12 ani — au relatat ziariștilor felul 
în care familiile și consătenii lor au 
fost uciși, cu singe rece, de către sol- 
dații americani.

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
în ședințele desfășurate miercuri, eu 
ușile închise, de Comisiile pentru 
serviciile forțelor armate ale Sena
tului și Camerei Reprezentanților, 
consacrate examinării masacrelor la. 
care s-au dedat trupele americane 
împotriva populației civile din Viet
namul de sud, au fost prezentate, 
pentru prima oară, diapozitive în cu
lori înfățișînd crimele din satul My 
Lai. Numeroși congresmeni americani 
nu și-au putut ascunde indignarea 
față de aceste masacre. Președintele 
Comisiei senatoriale pentru servicii
le forțelor armate. Stephan Young, 
a precizat, după ședință, că 
cele văzute „au demonstrat o cru
zime ce nu putea fi depășită in 
timpurile lui Hitler". Young a sub
liniat că a fost șocat de „aceste atro
cități inimaginabile". '

® Incidente aeriene
egipteano - israehene

MOSCOVA 27 — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 
Moscova își continuă lucrările cel 
de-al treilea Congres unional al col
hoznicilor din U.R.S.S. Delegații dez
bat proiectul noului statut al colho
zurilor. La ședință participă Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai 
Podgornîi, alți conducători sovietici.

Joi, congresul a fost salutat de o 
serie de oaspeți de peste hotare. To
varășul Vasile Vîlcu, președintele 
Consiliului Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție din 
România, a transmis congresului un 
călduros salut din partea U.N.C.A.P., 
a Ministerului Agriculturii și Silvi
culturii, a țărănimii din România. 
Țărănimea cooperatistă din țara 
noastră, a spus tovarășul Vasile Vîl
cu, întregul popor român se bucură 
din toată inima de succesele înre
gistrate de popoarele Uniunii Sovie
tice în dezvoltarea economiei, știin
ței și culturii, în ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii. Uniunea 
Sovietică a devenit o putere indus
trială de prim rang, realizînd în pre
zent peste o cincime din producția 
industrială mondială. Știința și teh
nica’ sovietică au obținut succese re
marcabile în domenii de mare im
portanță ale revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane. Agricultura so
vietică, dispunînd de o puternică 
bază materială, obține recolte tot mai 
mari. Adîncile prefaceri din a- 
gricultura țării dumneavoastră au 
la bază aplicarea planului de trans
formare socialistă a agriculturii, 
elaborat de marele Lenin — pe care 
îl va sărbători întreaga omenire pro
gresistă cu prilejul apropiatului cen
tenar al nașterii sale — politica Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice 
de dezvoltare continuă a acestui sec
tor al economiei naționale.

în continuare vorbitorul a relevat 
că bilanțul făcut cu prilejul Congre
sului al X-lea al Partidului Comu
nist Român și aniversării unui sfert 
de veac de la eliberarea patriei noas
tre a evidențiat faptul că poporul 
român a obținut, sub conducerea 
partidului, succese remarcabile în o- 
pera de edificare a societății socia
liste. Producția industrială a Româ
niei socialiste este în prezent de pes
te 14 ori mai mare decît în anul 
1938. forțele de producție se dezvoltă 
impetuos. Partidul și guvernul se 
preocupă în mod permanent de dez
voltarea agriculturii, care a fost or
ganizată în întregime pe principii so
cialiste. Anul trecut producția agri
colă globală a fost de 2,2 ori mai 
mare decît în 1950.

în cadru] acțiunilor întreprinse pe 
linia îmbunătățirii și perfecționării 
conducerii agriculturii, un loc . de

seamă îl ocupă constituirea In anul 
1966 a uniunilor cooperatiste, ca or
gane economice-obștești de conduce
re și îndrumare a cooperativelor a- 
gricole de producție.

în amplul program elaborat de 
Congresul al X-lea al P.C.R. pentru 
dezvoltarea economiei naționale în 
anii cincinalului viitor, o deosebită 
atenție se acordă dezvoltării agri
culturii.

Țărănimea cooperatistă din Româ
nia, alături de întregul popor — a 
spus în continuare vorbitorul — spri
jină întru totul politica externă a par
tidului și statului. în centrul căreia 
se situează întărirea prieteniei, co
laborării și alianței cu toate țările 
socialiste, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului socialist, respectării suverani
tății și independenței naționale, ega
lității în drepturi și întrajutorării 
reciproce.

în spiritul liniei politice tradițio
nale a partidului nostru, dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală cu U.R.S.S. constituie 
— așa cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul ai X-lea al 
Partidului Comunist Român — una 
din temeliile politicii externe a țării 
noastre. Constatăm cu satisfacție — a 
subliniat vorbitorul printre altele — 
lărgirea continuă a legăturilor dintre 
organele și instituțiile agricole, din
tre unitățile agricole și lucrătorii din 
agricultura țărilor noastre. Ne expri
măm convingerea că dorvoihr»» — 
lațiilor și în acest dom, 
tate contribuie la o mai 
tere reciprocă, la întăr 
și colaborării între pop 
popoarele sovietice, îr 
noastre comuniste, tn 
Socialistă România și I 
blicilor Sovietice Soci, 
servește intereselor p( 
ambele noastre țări, c 
țărilor socialiste, a miș. 
te și muncitorești i 
cauzei păcii și securită

★
Joi, lucrările Congre 

al colhoznicilor s-au îp 
adoptat noul Statut mc 
zului, Congresul a hotar 
1970 să se introducă ui 
de asigurări sociale pe 
nici. Ă fost adoptată, 
hotărîrea de constituire 
colhozurilor în raioane, 
publici, precum și a Con 
nai al colhozurilor.

în încheierea lucrărilo 
a luat cuvîntul Nikolai 
președintele Prezidiului 
Suprem al U.R.S.S.

ti

Un interviue

CAIRO 27 (Agerpres). — Aviația 
egipteană a atacat joi poziții ale 
trupelor israeliene, situate la est 
de localitățile Ismailla și Kantara, 
anunță agenția M.E.N., citind un 
purtător de cuvînt militar. Avioa
nele care au luat parte la această 
acțiune, în afară de unul, s-au reîn
tors la bazele lor, a adăugat purtă
torul de cuvînt.

★
TEL AVIV 27 (Agerpres) — Un 

purtător de cuvînt militar israelian, 
citat de agenția France Presse, a 
confirmat raidul întreprins joi de 
aviația R.A.U. EI a anunțat că două 
avioane egiptene participante la 
raid au fost doborîte.

© Atentat în birourile

Înaintea reuniunii de la Ha*

Conștiința umanității de stat al S. U. A. din Atena ale societă
ții ds aviație „EI-AÎ“

acuza
de Florin MUGUR.

La 16 martie 1968, 
urtități americane de 
represiune au ucis 567 
de locuitori civili ai 
satului sud-vietnamez 
Song My. A trecut de 
atunci un an și jumă
tate, dar abia în ulti
mele săptămîni fap
tele au ajuns la cu
noștința opiniei publi
ce. S-au pus întrebări. 
S-au dat răspunsuri.

Care a fost vina ce
lor 67 de bătrîni, a 
celor 107 copii și a su
telor de femei asasi
nate ?

„Comandantul com
paniei ne strinsese lao
laltă și ne-a explicat 
înainte de misiune, ce 
avem de făcut : satul 
și locuitorii săi tre
buiau distruși. Ne-a 
spus că toți erau din 
Vietcong". (Din decla
rația sergentului Mi
chael Bernhardt, regi
mentul 20 infanterie, 
martor ocular).

Cît a durat masa
crul, în cită vreme au 
fost uciși cei aproape 
600 de locuitori ?

„15 minute". (Din a- 
eeeași declarație).

La ce oră ?
„La aproximativ 

ora 6 dimineața, in at
mosfera senină și cal
mă, cînd fiecare își 
începe activitatea zi
lei"... (Din scrisoarea 
unor supraviețuitori. 
Adică a unor oameni 
care in fiecare dimi
neață privesc îngro
ziți pe ferestrele reci, 
glndindu-se la moar-

tea părinților, a copi
ilor, a fraților).

Cum s-a aflat nu
mărul victimelor ?

„S-a efectuat o .ope
rație de aritmetică e- 
lementară : numărul 
(infim) al supraviețui
torilor a fost scăzut 
din numărul total al 
locuitorilor in viață 
înaintea masacrului". 
(Din relatările repor
terilor americani care 
s-au deplasat la fața 
locului).

Pentru ce vină a 
fost pus sub acuzare 
la 5 septembrie loco
tenentul William Cul
ley, cel care a ordo
nat : „Foc 1“ ?

„Pentru prejudicii a- 
duse unor civili, in
timp ce se afla in
Vietnam,". (Dintr-o 
declarație publicată la 
Fort Benning, 
Georgia).

Despre ce anume 
prejudicii este vorba ?

„Totul a fost ras de 
pe fața pămintului... 
bărbați, femei, copii 
(...) Mulți dintre „bă
ieți" n-au putut su
porta un asemenea 
masacru. Cînd totul 
s-a terminat, el erau 
aproape bolnavi" (Din 
relatările unuia dintre 
„băieți", martor ocu
lar, evident nu numai 
martor).

Ne vine greu, in 
nul 1969, să punem 
semenea întrebări, 
citim asemenea 
punsuri. Un editorial 
apărut in ziarul „Nhan

în

a- 
a- 
să

râs-

Dan", enumerînd ma
sacrele săvirșite in ul
timii ani împotriva 
populației pașnice din 
Vietnamul de Sud, ci
tează masacrul de la 
Balagan, pe cele de la 
Tan Binh, Guangnam 
și altele. Te cutremuri 
de oroare la gîndul că 
in acest veac XX, al 
nostru, umbrele morții 
— nesățioasă și devo
ratoare — seceră vieți 
omenești, planează, 
nepedepsite, pe pămin- 
tul însingerat al Viet
namului, unde oamenii 
luptă pentru indepen
dență și libertate, pen
tru dreptul sfînt de 
a-și hotărî singuri des
tinele.

Fărădelegile de la 
Song My, expresie a 
caracterului inuman al 
imperialismului, nu 
pot fi uitate. Opinia 
publică din întreaga 
lume cere pedepsirea 
exemplară a făptașilor. 
Alături de cauza dreap
tă a poporului vietna
mez, solidar cu lupta 
sa eroică, poporul ro
mân condamnă 
hemență aceste 
odioase.

Evenimentele 
duitoare petrecute 
mica localitate 
vietnameză
trează o dată în plus 
imperativul restabilirii 
neintîrziate a păcii in 
această parte a lumii, 
atît de greu încercată, 
al retragerii necondi
ționate a tuturor tru
pelor agresoare de pe 
pămîntul Vietnamului.

WASHINGTON 27 (Agerpres) — 
într-un interviu televizat, secretarul 
de stat al S.U.A., William Rogers, a 
abordat miercuri unele probleme ale 
politicii externe americane. Referin
du-se la războiul din Vietnam, el a 
pus accentul pe „vietnamizarea" a- 
cestuia, lăsînd să se înțeleagă că 
Statele Unite își v'or respecta „anga
jamentele" față de regimul de la 
Saigon. în legătură cu atrocitățile 
săvirșite de trupele americane împo
triva populației civile din Vietna
mul de sud, care au indignat opinia 
publică din întreaga lume, vorbito
rul a menționat că „faptele nu pot 
fi contestate, dar ele sînt in contra
dicție cu ordinele date".

Referindu-se la convorbirile de la 
Helsinki între reprezentanții State
lor Unite și Uniunii Sovietice în 
problema limitării armelor strategi
ce, secretarul de stat al S.U.A. a 
subliniat că aceste tratative se des
fășoară într-o atmosferă generală 
favorabilă.

ATENA 27 (Agerpres) — In biro
urile din Atena ale societății israe
liene de aviație ,,E1-A1“ a fost arun
cată joi dimineața o grenadă care 
a explodat în sala de așteptare. Po
trivit relatărilor poliției grecești, 32 
de persoane au fost rănite, dintre 
care trei grav. Poliția a precizat că 
autorul atentatului este un cețățean 
iordanian cu domiciliul la Damasc. 
Este vorba de Mansour Mouran, în 
vîrstă de 23 de ani, care, după cum 
relevă agenția France Presse, a de
clarat că aparține organizației ara
be „Djebehet Nedal Chani". El a 
sosit în Grecia cu trei zile în urmă, 
în momentul arestării sale, asupra 
lui au fost găsite încă două grenade.

BAGDAD 27 (Agerpres). — Postul 
de radio Bagdad a transmis o de
clarație a unui purtător de cuvînt al 
Frontului Pppular pentru Eliberarea 
Palestinei, in care această organiza
ție își asumă responsabilitatea pen
tru atentatul de la Atena.

CAIRO 27 (Agerpres). — Agenții
le de presă relatează că luptele care 
au izbucnit miercuri' dimineața în 
regiunea de frontieră dintre Arabia 
Saudită și Republica Populară a Ye
menului de sud continuă cu violen
ță. După cum informează agenția 
M.E.N., care reproduce comunicate 
date publicității, atît la Djeddah, cît 
și la Aden, în luptele care se des
fășoară la sud de deșertul Rub El 
Khali sînt angajate puternice uni
tăți de artilerie, aviație și blindate.

Comunicatele sînt contradictorii, 
ambele guverne acuzîndu-se reciproc 
de acte de agresiune. Conform co
municatului dat publicității la Dje
ddah, forțele sud-yemenite au pă
truns pe teritoriul saudit, unde au 
reușit să ocupe un post de frontieră. 
*. L’,_ ...... _i situații, menționea-

armata saudită a 
contraatace. Tn 

publicității la Aden 
luptele au izbucnit 
săptămîni, în urma 
forțelor armate sa-

Tn fața acestei 
ză comunicatul, 
primit ordin să 
comunicatul dat 
se precizează că 
tn cursul acestei 
Unei încercări a 
udite de a ocupa regiunea Wadiha. 
Totodată, se menționează că forțele 
armate sud-yemenite au interceptat 
o unitate' saudită.

★

dintre cele două țări se 
stare de tensiune de mai

Relațiile 
află intr-o 
multă vreme. Guvernul de la Aden 
a acuzat in repetate rînduri Arabia 
Saudită că încearcă cu ajutorul foș
tilor sultani să răstoarne regimul re
publican din Yemenul de sud. Cele 
mai puternice ciocniri au avut loc in 
lunile octombrie și noiembrie ale ci
nului trecut in apropierea localități
lor Beihan și Harib.

cu ve- 
crime

zgu- 
în

SUă- 
demons-

DIVERGENTE, INCERTITUD
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in jurul dosarului
ROMA 27 (Agerpres) — Comentînd 

scurta vizită pe care ministrul de 
externe al Franței, Maurice Schu
mann, a făcut-o miercuri la Roma, 
agenția France Presse consideră Co 
ea a avut drept obiectiv o precizare 
a pozițiilor in ajunul Conferinței la 
nivel înalt a „celor șase", care se 
va desfășura la Haga în zilele de 
1 și 2 decembrie.

Observatorii politici sînt de părere 
că pozițiile celor două guverne con
tinuă să rămină neconvergente. In 
principal, aceasta se referă la meto
dele și conținutul unor măsuri pri
vind evoluția relațiilor din cadrul 
Pieței comune. De pildă, in proble
mele politicii agricole — dintre cele 
mai controversate ■— partenerul ita
lian este de părere că nu trebuie sta
bilită o scadență rigidă privind ne
gocierile dintre cei șase, in timp ce 
Franța cere respectarea termenului 
de 31 decembrie 1969. De asemenea, 
Parisul consideră că faimosul „Trip
tic comunitar' 
cirea și 
este un 
în mod

— desăvîrșirea, adin- 
lărgirea Pieței comune — 
tot ce nu poate fi rezolvat 
parțial. Aceasta — consideră

agențiile de presă transmit
Lucrările conferinței ță

rilor membre ale Consiliu
lui interguvernamenial al 
exportatorilor de cupru au 
luat sfîrșit la Lima. Dezbaterile, la care 
au participat miniștrii minelor și ener
giei din Chile, Peru, Congo (Kinshasa) 
și Zambia, au avut drept scop elabo
rarea unei politici comune cu privire 
la prețurile pe piața mondială a cupru
lui, în condițiile restricțiilor impuse de 
marile țări importatoare. A fost pro
pusă, de asemenea, studierea proble
mei industrializării, cuprului, chiar de 
către țările producătoare, în locul vîn- 
zării acestuia sub formă de materia 
primă.

fără despăgubiri. Moșiile care se află 
în departamentele Loreto, Junion, 
Cerro de Pasco și Madre de Dios au 
fost preluate de Ministerul Agriculturii 
și Pescuitului.

Consiliul de Miniștri al Ci
prului s_a întrun'I J0' pentru a doua 
oară, pentru a examina o serie de mă
suri de securitate, menite să pună 
capăt actualei stări de tensiune care 
s-a creat în insulă, ca urmare a repe
tatelor atentate asupra unor edificii 
publice și a forțelor de ordine. Presa 
cipriotă relevă că guvernul de la Ni
cosia intenționează să folosească garda 
națională împotriva elementelor tero
riste.

al Republicii Democrate Germane, 
care face o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică, transmite agenția TASS.

La Vîena a fost semnat 
protocolul care 
schimburile de 
ria și Austria 
agenția B.T.A. Protocolul prevede o 
liberalizare suplimentară a importului 
de mărfuri bulgărești în Austria și spo
rirea unor contingente de mărfuri.

situației internaționale actuale, anunță 
agenția C.T.K.

„Pieței corn
unii observatori — reflec.- 
contradicțiile de fond care . 
primirea Angliei să continue a fi a- 
mînată, dacă nu se satisfac cererile 
franceze privind apărarea intereselor 
agriculturii sale în cadrul reglemen
tărilor financiare comunitare.

★
BONN 27 (Agerpres) — într-un in

terviu acordat agenției France 
Presse, cancelarul vest-german, Willy 
Brandt, s-a referit la problemele pe 
care le ridică apropiata conferință la 
nivel înalt a „celor șase". în legătură 
cu intrarea Angliei in C.E.E., Willy 
Brandt a precizat că guvernul său 
va continua politica cabinetelor pre
cedente, care s-au pronunțat în fa
voarea aderării, chiar dih 1961, cînd 
Anglia și-a depus condidatura. Can
celarul vest-gerniăn consideră că 
este necesar ca la Ilaga să se ajun
gă la un rezultat concret în această 
direcție. „Lucrul acesta este posibil 
dacă Franța și R.F. a Germaniei a- 
doptă o atitudine oare să corespun
dă spiritului Tratatului de la Roma 
și nevoilor comune ale Europei oc
cidentale", a spus el.

tie fapt 
fac ca

prevede o creștere cu 6 la sută a co
merțului bilateral în anul 1970, care 
va atinge suma de 500 milioane ruble. 
Joi, ministrul finlandez a părăsit Mos
cova, plecînd spre patrie.

Guvernul peruvian a de- 
cretat confiscarea a 13 latifundii care 
au fost trecute în proprietatea statului

Leonid Brejjnev,seoretar ge
nerai al C.C. al P.C.U.S., l-a primit 
joi pe generalul de armată Heinz 
Hoffmann, ministrul apărării naționale

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București- Piața

reglementează 
mărfuri dintre Bulga- 

pe anul 1970, anunță

Llldvik Svoboda, președin
tele R.S. Cehoslovace, aflat în vizită 
în Iran, a purtat miercuri convorbiri 
oficiale cu Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, șalunșahul Iranului. Cei doi 

au discutat probleme pri- 
dezvoltarea relațiilor dintre

Aryamehr, ș 
șefi de stat 
rond
Cehoslovaci^ și Iran în diferite do
menii și au avut un schimb de vederi 
asupra unor importante probleme ale

In Berlinul Occidental au 
început să se desfășoare 
„Zilele poloneze", manifestare 
organizată de clubul social-politic 
„Comenius", care va continua pînă la 
8 decembrie. Cu acest prilej, au loc 
diferite acțiuni cultural-artistice, sînt 
organizate expoziții, întîlniri, discuții 
și conferințe. Camera poloneză de co
merț exterior a organizat o expoziție de 
produse exportate și alte manifestări.

La Ulan Bator au sosit 
reprezentanți a șase socie
tăți comerciale japoneze. Ei 
vor avea convorbiri cu reprezentanții 
organizațiilor de comerț exterior ale 
R. P. Mongole în legătură cu schimbul 
de mărfuri dintre cele două țări.

Un protocol comercial 
sovieto-finlandez pe 1970 
a fost încheiat cu prilejul vizitei la 
Moscova a ministrului de externe al 
Finlandei, Aliti Karjalainen. Protocolul

La Kassel, in R. F. a Germa
niei, s-a deschis săptămâna fil
mului din R. D. Germană. Spec
tatorilor vâst-germani le vor fi 
prezentate'25 de filme artistice 
și documentare produse de stu
diourile din R.D.G. în zilele fil
mului vor avea loc intilniri cu 
spectatorii, la care vor lua par‘e 
regizori și critici sosiți din R. O. 
Germană cu prilejul acestei ma
nifestări.
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