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i Ca în fiecare an, în prima duminică a 
' brie are loc „Ziua recoltei", sărbătoare
i care marchează încheierea unui ciclu de muncă și ince- 

putui unui nou an agricol. Această zi reprezintă , un 
î semn al prețuirii și cinstirii pe care partidul nostru, 
i întregul popor le acordă țărănimii, tuturor lucrătorilor 
’ ogoarelor.
I Prilej de trecere în revistă a rezultatelor unui nou 
■ an agricol, „Ziua recoltei" este, în același timp, o zi a 
t muncii pentru că, în multe întreprinderi agricole de 
i stat și cooperative agricole, lucrările toamnei sint în 
J toi. Este firesc să fie așa pentru că orele și zilele toam- 
ț nei au cel mai mare preț, pentru că succesul campa- 
i niei agricole este deplin numai atunci cind întreaga 
' recoltă este strînsă și pusă la adăpost de intemperii, 
l cînd însămînțarea griului și a celorlalte culturi este 
I terminată.
, In comunele și satele unde lucrările agricole se află 
i într-un stadiu mai avansat, la căminele culturale sau 
’ în aer liber au loc serbări populare, manifestări spor- 
l tive în cinstea „Zilei recoltei", se relevă succesele ob- 
1 ținute în sporirea producției și a veniturilor, în dez- 
' voltarea economică și socială a cooperativelor agricole 
i și a satelor noastre, sint evidențiați cei care au adus 
’ cea mai de preț contribuție la obținerea acestor re- 
\ zultate.
i Eforturilor țărănimii cooperatiste, ale miilor de me- 
* canizatori și specialiști din agricultură li se adaugă spri- 
i jinul puternic acordat de partidul și statul nostru pentru 

dezvoltarea bazei tehnico-materiale indispensabile creș- 
’ terii producției agricole. Zecile de mii de tractoare care 
l brăzdează în lung și lat ogoarele țării, combinele, ma- 
? șinile și utilajele agricole moderne, cantitățile sporite 
1 de îngrășăminte chimice ce se livrează ca urmare a 

dezvoltării industriei, investițiile mari efectuate sau în 
curs de înfăptuire, reprezintă imagini ale efortului con
secvent pe care întregul nostru popor îl face pentru în-

zestrarea agriculturii — ramură de bază a economiei 
naționale. Progresele înregistrate pe calea mecanizării, 
chimizării și irigațiilor, realizarea marilor complexe de 
tip industrial pentru creșterea animalelor în întreprin
derile agricole de stat, construcția complexelor zooteh
nice intercooperatiste și alte măsuri exprimă preocupă
rile statornice ale partidului și statului nostru pentru 
intensificarea și modernizarea agriculturii.

Așa cum a subliniat în repetate rînduri conducerea 
partidului. în agricultură sint însemnate rezerve pentru 
creșterea producției agricole vegetale și animale, pen
tru utilizarea mai eficientă, mai deplină a bazei teh- 
nico-materiale în scopul măririi randamentelor la hec
tar și în zootehnie. Sint multiple posibilitățile de fruc
tificare a investițiilor, a bazei materiale în toate ramu
rile și sectoarele producției agricole. Experiența deo
sebit de valoroasă a întreprinderilor agricole de stat și 
a tot mai numeroase cooperative agricole demonstrează 
marea însemnătate și posibilitățile promovării și ex
tinderii tehnologiilor moderne de lucrare a pămîntului 
și de creștere a animalelor. Aproape în fiecare zonă 
sint unități agricole care și în condițiile climatice nefa
vorabile din acest an au obținut peste 3 000 kg griu la 
ha, recolte medii de 4 000—5 000 kg porumb boabe și 
producții mari în zootehnie. Tocmai aceste rezultate 
demonstrează necesitatea continuării eforturilor pentru 
generalizarea în producția agricolă a metodelor știin
țifice și a tehnologiilor moderne, Întărirea ordinei, dis
ciplinei și răspunderii în muncă astfel ca în toate uni
tățile agricole să se obțină rezultate la nivelul posibili
tăților reale existente.

Pentru a asigura în continuare 
populației se cere ca acum să

buna aprovizionare 
nu fie slăbite nici

C. BORDEIANU

Complexitatea societății contempo
rane, proporțiile și diversitatea forțe
lor de producție, progresul tehnic ra
pid și, ca urmare, cerințele și exi
gențele în activitatea de conducere șl 
planificare a economiei impun cu
noașterea sistematică și operativă a 
dezvoltării sociale, atît sub aspectul 
cantitativ, cit și calitativ. însăși prac
tica conducerii economice a demon
strat că informarea promptă și siste
matizată, pe toate treptele organizato
rice este premisa indispensabilă pen-' 
tru adoptarea unor decizii optime, 
pentru asigurarea unei intervenții 
competente și la momentul opoțtun 
în organizarea și dirijarea producției, 
pentru exercitarea funcției de control, 
pentru îndeplinirea sarcinilor de plan.

Acestor cerințe le răspunde, în pre
zent, informatica, știința cunoașterii 
fenomenelor sociale și economice, 
— ca unul din factorii principali 
de modernizare a economiei naționa
le ce se află în atenția conducerii par
tidului și statului nostru. La recenta 
întîlnire de lucru cu cadrele de spe
cialiști din domeniul tehnicii elec
tronice de calcul și informaticii eco
nomice, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta că este necesar și, totodată, po
sibil să introducem mai rapid infor
matica în economie, unind în acest 
scop toate forțele de care dispunem. 
O deosebită importanță — s-a sub
liniat cu acest prilej — va trebui să 
se acorde statisticii, căreia îi revine 
un rol primordial în realizarea siste
mului .informațional al întregii eco
nomii naționale.

Tocmai din aceste considerente, în 
contextul general al perfecțio
nării proceselor de conducere, orga
nizare și planificare a economiei na
ționale a țării noastre, problema îm
bunătățirii sistemului informațional 
statistic — parte componentă a siste
mului informațional economic — o- 
cupă un loc deosebit de important. 
Măsurile luate pentru perfecționarea 
conducerii și planificării economiei 
naționale, pe baza sarcinilor trasate 
de Conferința Națională și de Con
gresul al X-lea al P.C.R., au Impus, 
implicit, și îmbunătățirea sistemului 
informațional statistic, potrivit con
dițiilor existente în actuala etapă de 
dezvoltare j țării, astfel îneît acesta 
să devină un instrument rațional 
și eficient care să satisfacă ne
cesitățile de informare la toate 
nivelurile, să sporească operati
vitatea și calitatea informării prin, 
utilizarea tehnicii moderne de cal
cul. să asigure întreprinderilor, cen
tralelor, ministerelor, întregii , eco
nomii naționale elementele necesare 
în activitatea de conducere și plani
ficare.

Pornind de la aceste necesități, s-a 
căutat să se asigure un circuit optim 
al informației, care să răspundă ce
rințelor îmbinării conducerii centra
lizate a economiei — pe bază de 
plan — cu lărgirea treptată a atri
buțiilor și competențelor întreprin
derilor și organelor economice. în 
această concepție, sistemul informa
țional, organizat de jos in sus, su
gerează forma unei piramide. La ba
za piramidei informaționale se află 
fondul de date și informațiile nece
sare conducerii operative a întreprin
derii și a fiecărui compartiment din

Ing. ,Petrache BUZOIANU
director general al Direcției Centrale 

de Statistică

cadrul acesteia. în continuare, trep
tat, informația devine din ce în ce 
mai concentrată, pe măsură ce ea 
parcurge filiera : centrală — minister 
— organele economice centrale de 
sinteză. z

Avindu-se în vedere că valoarea 
informației, în general, dar mai ales 
a informației economice depinde de 
„prospețimea" ei, de intervalul de 

■timp scurs de la producerea fenome
nului pînă in momentul cunoașterii 
lui la nivelul la care se emit deci
zii, actualul sistem informațional 
statistic este astfel organizat incit să 
asigure la nivelul economiei națio

nale informații zilnice, decadale ji 
lunare asupra principalelor aspecte 
ale mersului îndeplinirii planului de 
stat. Acest proces de colectare, trans
mitere, centralizare, prelucrare și 
interpretare a datelor oferă în mod 
operativ posibilitatea tuturor nivelu
rilor conducerii economice să cu
noască sensul și tendințele evolu
ției fenomenelor social-economice, 
pentru ca, în funcție de aceasta, să 
intervină prin decizii corespunză
toare.

Pentru ca sistemul informațional să 
constituie un instrument cit mai 
eficace în procesul de conducere a e- 
conomiei, se caută azi cele mai adec
vate modalități pentru îmbogățirea 
și diversificarea unor indicatori care 
să evidențieze eficiența activității ș- 
conomice in sectoarele de bază ale e- 
conomiei naționale. Posibilitățile de 
elaborare a unor noi indicatori sta-

(Continuare în pag. a III-a)
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Artiștii plastid se pregătesc 
pentru aniversarea 

semicentenarului partidului
(Continuare în pag. a III-a) în viața artistică româ

nească, fenomenul plastic 
își afirmă ritmul ascendent, 
întilnim realizări de certă 
valoare, înregistrăm prezen
țe ale unor artiști repre
zentativi sau pe cale de a 
deveni reprezentativi pen
tru toate generațiile. Ac
tivitatea unor centre din 
țară se face din ce în 
ce mai mult simțită, iar 
decalajul existent pînă a- 
cum 2—3 ani între Bucu
rești.’și viața plastică din 
județe S-a estompat.

Prezența Ia București în 
ultimii doi ani a unor ex
poziții de amploare a Filia
lelor Iași, Brașov și Sibiu, 
ea și a expozițiilor din ‘Plo
iești, Tg. Mureș și Timișoa
ra in acest an, la Dalles, ne 
sint incă proaspete în me
morie. Marea expoziție a 
Clujului ne-a dovedit incă 
o dată pulsul viu al acestui 
important centru cultural

Expoziția Bienală pe țară 
din toamna aoestui an bate 
la ușă și sîntem cu toții 
plini de emoție în aștep
tarea ei. Ea va marca pre-

Brăduț COVALIU
președintele Uniunii artiștilor plastici

ludiul unei alte manifestări 
de amploare, al unei expo
ziții către care se îndreap
tă de pe acum toate preo
cupările noastre : Expoziția 
închinată aniversării semi
centenarului partidului Ea 
va fi manifestarea centrală 
a artiștilor noștri din pri
ma jumătate a anului vii
tor. Va fi o amplă expozi
ție de pictură, sculptură, 
grafică și arte decorative 
pentru care sint pe șantier 
încă de pe acum lucrări de 
ținută semnificativă dedi
cate patriei socialiste, par
tidului nostru drag. Avem 
convingerea că expoziția 
va reuni pe simeze tot ce 
pot da artiștii noștri mai 
bun, mai convingător și de 
o înaltă calitate, mai fru
mos.

Manifestarea este menită 
să stabilească o relație vie

cu publicul larg, să întru
chipeze spiritual realitățile 
societății socialiste româ
nești, să marcheze etapele 
dezvoltării Sale, să evoce 
momentele revoluționare 
ale trecutului,- ale glorio
sului nostru partid. Ne a- 
flăm în fața unei expoziții 
care se va adresa sufletului 
iubitorilor de artă, conștiin
țelor. Un ansamblu de lu
crări cu un rol activ și a- 
fectiv, pline de sugestii. O 
expoziție care să vorbească 
inimilor, prin lucrări de ca
litate și substanță în ace
lași timp, prin idei.

Menită să evoce în bronz 
sau pe pînză aspecte din 
vasta activitate a încercatu
lui nostru partid comunist, 
expoziția se va îndrepta 
spre o tematică de un viu 
interes pentru noi toți.

Talentul și forța de in

terpretare a fiecărui artist 
e solicitată din plin, în a- 
ceastă largă confruntare a 
valențelor spirituale pro
ptii, a conștiinței socialiste 
a artistului ; o . verificare 
strălucită a dragostei și re
cunoștinței neprecupețite 
pe care artistul o închină 
partidului, clasei noastre 
muncitoare.

Capacitatea creatoare a 
artiștilor, prefacerile spi- 
ritual-calitative ale conști
inței artistice, tendințele 
lor înnoitoare, talentele 
rar întîlnite de care dispu
ne uniunea noastră vor 
situa — trebuie să situeze ! 
— această deosebită mani
festare la înălțimea încrede
rii acordate.

Orientările Congresului 
al X-lea privind dezvolta
rea culturii și artei, cu
vintele calde și mobiliza
toare pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a a- 
dresat oamenilor de artă, 
numeroasele întilniri și 
discuții fructuoase au con-

(Continuare în pag. a IV-a)
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0 arteră rutieră peste marile construcții 
hidrotehnice de Ia Porțile de Fier

Potrivit proiectelor româno- 
iugoslaVe, peste marile con
strucții hidrotehnice de la 
Porțile de Fier va fi construită 
o modernă șosea, prin interme
diul căreia se va realiza cea mai 
scurtă legătură între cele două 
țări.

Viitoarea arteră rutieră va 
traversa ecluzele, zonele celor 
două centrale electrice și va 
trece peste coronamentul bara
jului deversor. Banda carosabilă

va fi de 7,3 m. împreună cu 
trotuarele, ea va atinge o lățime 
de 10 m.

Inginerul Gheorghe Sălăgeanu, 
șeful șantierului, a precizat că 
pînă în prezent s-a executat 
circa 30 la sută din lungimea 
părții românești a șoselei, reali- 
zindu-se totodată legătura noii 
artere cu drumul național nr. 6 
București—Craiova—Tr. Seve
rin—Orșova—Timișoara.

(Agerpres)

BACAU (corespondentul „Scînteii"). Cu fiecare nouă zi barajul com
plexului hidrotehnic de pe Valea Uzului se înalță tot mai mult spre 
cota finală. Betoniștii din echipele conduse de Dumitru Pușcașu și La- 
zăr Fii pan au încheiat recent lucrările lablocul nr. 3 și au instalat acolo 
o macara de mare capacitate, eu ajutorul căreia vor continua alte lu
crări importante. Nu departe, pe stinca versantului sting al lacului de 
acumulare, echipa condusă de Ștefan Scurtu a tenninat turnarea be- 
toanelor de la cel de-al treilea contrafort.

Zilnic, în corpul barajului se toarnă cile 700—800 mc de betoane, 
înregistrîiidu-se astfel cel mai rapid ritm de lucru de pe parcursul 
celor aproape trei ani de cind se muncește pe acest șantier. Ca urmare, 
de la începutul anului și pînă acum, aici s-au turnat — peste prevede
rile graficului la zi — mai mult de 2 000 mc betoane. Zilele trecute au 
început lucrările și la bazinul de liniștire a apei. După cum ne-a in
format inginerul Liviu Guțiu, șeful șantierului, ritmul pe care l-au 
atins constructorii de pe Valea Uzului constituie o garanție sigură că 
angajamentul luat de ei, de a termina barajul cu un an mai devreme, 
va fi îndeplinit.
(în fotografie : aspect de pe șantierul complexului hidrotehnic de pe 

Valea Uzului) Foto : Gh. Vințilă
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La Satu Mare: reconstrucția - intr-o întrecere încordată cu timpul

ACOPERIȘ PENTRU
CEI 12 000

De la cumplitele zile șl 
nopți ale inundațiilor din 
mai de abia a trecut o 
treime de an. Fotografiile, 
reportajele din colecțiile 
de ziare nici n-au apucat 
să se îngălbenească. De 
altfel, pentru cei din Satu- 
Mare a face, acum, apel la 
documente, ar fi deocam
dată un non-sens ; amin
tirea vie păstrează pro
porțiile catastrofei mai fi
del decît mărturiile înre
gistrate din afară.

Dar intervalul, incă atît 
de scurt dacă e socotit dună 
numărul foilor smulse din 
calendar, e amplu dilatat 
de acțiune, de faptele oa
menilor. de cursul eveni
mentelor avînd ca direcție 
unică REFACEREA. Ora- 
șul-șantier. îmbrățișat de 
grija protectoare a statului 
socialist, a țării, trăiește 
durata cu o intensitate a 
muncii, o frenezie a re
construcției. o creștere co
lectivă a responsabilității

I

reportaj de Ștefan IUREȘ

care nu se pot măsura cu 
unitățile de Xjrnp obișnuite. 
Sătmăreanul, lovit de urgia 
apelor dezlănțuite, a deve
nit de patru luni încoace 
infinit mai- conștient de 
valoarea zilei, orei, minu
tului de lucru folosite 
integral și, din propriul 
imbold se indirjește să 
„betoneze" eventualele fi
suri. Se poate afirma 
că de la 14 mai ora
șul de pe Someș nu are du
minici, că ședințele sînt 
mai rare decit altădată și 
dau rezultate mult mai fruc
tuoase, redueîndu-se- la 
strictul necesar unor consul
tări operative. Cu un cu- 
vint. eficiența este pretu
tindeni la ordinea zilei.

Fiindcă tuturor le e clar : 
pină la iarnă trebuie asi

gurate acoperișuri stabile 
deasupra capetelor a 12 990 
de oameni. Acesta este me- 
mento-ul cotidian. Astfel, 
dacă în iunie, la cea de-a 
doua undă de viitură pe 
Someș, oamenii — ținîndu-i 
piept — au reușit să înalte 
digurile păstrind un mi
nim, dar prețios, avans de 
10 centimetri deasupra pu
hoaielor, acum constructo
rii, pe schelele lor. trebuie 
să fie cu cîțiva pași înain
tea frigului. La Satu-Mare 
această cursă ccntracrono- 
metru va fi cîștigată.

Afirmația, la care sub
scrie încrederea sătmăreni
lor, se sprijină pe logica e- 
videnței. în cartierul So
meș. dincolo de' pod. circa 
o mie de apartamente sint 
în lucru cu metode indus

triale de construcție. Lîngă 
uzina „Unio", in cartierul 
Carpați. blocuri insumind 
400 de apartamente se înal
tă rapid. Cartierul care a 
primit un nume semnifica
tiv — ..Solidaritatea" — 
grupează alte 600 de apar
tamente. cu un grafic de 
șantier bine reglat. Venind 
să efectueze orele de mun
că patriotică, pe șantier, si- 
nistrații iși cunosc deja nu
mărul apartamentului ce 
le-a fost repartizat. incit 
înaintarea grinzilor, plan- 
șeelor. zidurilor, ușilor și 
ferestrelor spre momentul 
constituirii într-un cămin 
se bucură de o concretețe 
extraordinară, stimulatorie 
în cel mai înalt grad. S-au 
mai eliberat vreo 1 090 de 
autorizații de construcții 
pentru locuințe individuale 
și oriunde îți vei îndrepta 
nașii, pe străzi ca Scînteii, 
Anton Pann. Andrei Mu-

(Continuare in pag. a V-a)

Otelarii hunedoreni

AU
ÎNDEPLINIT 
PLANUL 
CINCINAL

Siderurglștîi Combinatului din 
Hunedoara au îndeplinit pla
nul cincinal la producția de 
oțel. înregistrînd cu trei luni 
mai devreme acest remarcabil 
succes, oțelarii hunedoreni au 
creat premisele elaborării pînă 
la finele anului a unei producții 
suplimentare prevederilor pla
nului de cinci ani de aproxi
mativ 750 000 tone de oțel mar
tin și electric. Din 1965 și pină 
acum, producția de oțel a cres
cut cu 32 Ia sută, A sporit con
tinuu. productivitatea agregate
lor, realizîndu-se acum in me
die cu 1.63 tone de oțel pe 
fiecare metru pătrat vatră de 
cuptor și zi calendaristică, mai 
mult față de anul premergător 
actualului cincinal.

Gama sortimentelor de metal 
a crescut și ea, elaborîndu-se 
în prezent circa 270 mărci de 
oțelurf. Creșterea și diversifi
carea producției s-a înfăptuit în 
condițiile sporirii eficienței eco
nomice. Prețul de cost al oțelu
lui elaborat anul acesta este mai 
mic decît in 1965 cu 39 lei pe 
tona de oțel martin și cu 24 de 
lei pe tona de oțel electric.

(Agerpres)

IA ÎNCHEIEREA primei
V

CORESPONDENȚA de la c. alexandroaie

Dezbaterile generale din plenul ac
tualei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., încheiate vineri, au oferit 
observatorilor imaginea unui „labora
tor diplomatic" de analiză detaliată 
a complexelor probleme care con
fruntă în zilele noastre comunitatea 
internațională. Fiecare din cei circa 
70 de reprezentanți ai diferitelor de
legații care au luat cuvîntul și-au 
expus punctele de vedere ale țărilor 
lor — dincolo de inevitabilele deose
biri de poziții într-o chestiune sau 
alta desprinzîndu-se. ca o rezultantă 
generală, necesitatea imperioasă a 
concertării eforturilor tuturor sta
telor mari și mici spre reglementarea 
acestor probleme, ca singura alter
nativă a războiului. Acest deziderat 
a fost pus de numeroși vorbitori în 
indisolubilă interdependentă cu im
perativul eliminării politicii de forță 
și de amenințare cu forța, al respec
tării principiilor dreptului, justiției 
și eticii internaționale, subliniindu-se 
după cum declara un reprezentant 
latino-american că acestea formea
ză „coloana vertebrală, scheletul e- 
dificării unei lumi pașnice, in care 
fiecare popor să se bucure de drep
turi egale, să trăiască liber, la adă
post de coșmarul nuclear, subnutriție 
și opresiune colonială". Analiza ac
tivității O.N.U. de-a lungul celor 25' 
de ani ai existentei sale demonstrea
ză cu prisosință că atît succesele cit 
și insuccesele sale au fost date toc
mai de măsura în care aceste prin
cipii au fost transpuse în practica 
relațiilor internaționale de către sta
tele membre.

Dezbaterile generale din acest an. 
cit și lucrările comitetelor Adunării, 
cărora în ultima săntămînă li s-au 
imprimat ritmuri alerte, constituie, 
după cum se apreciază aici „terenul 
de pe care va demara sesiunea la 
nivel înalt", chemată să sărbăto
rească. într-o atmosferă solemnă, 
de lucru, un pătrar de veac de la 
crearea Organizației Națiunilor Unite.

Sesiunii jubiliare, a doua de acest 
fel din istoria O.N.U. — prima a avut 
loc în 1960 — i se vor supune spre 
dezbatere și aprobare mai multe do
cumente a căror redactare se află in 
prezent în faza finală. Printre aces
tea se includ :

O declarație solemnă de reafirmare 
a încrederii statelor in viabilitatea 
principiilor Cartei O.N.U., a angaja
mentului lor de a acționa pentru spo
rirea rolului și eficacității organiza
ției in scopul de a deveni un instru
ment eficace in întărirea securității 
internaționale și promovarea pro
gresului tuturor popoarelor.

O declarație privind strategia și 
metodele dezvoltării și lansarea ce
lui de-al doilea deceniu al O.N.U. 
pentru dezvoltare 1971—1980.

O declarație cu privire la princi
piile relațiilor prietenești și coope
rarea intre state.

Un program de acțiune, sub forma 
unui document al O.N.U., continind 
o serie de măsuri eficiente pentru 
lichidarea definitivă și cit mai ur
gentă a ultimelor vestigii ale colo
nialismului, sub dominația căruia se 
mai află încă 28 de milioane de oa
meni din 45 de teritorii, cărora li se 
neagă, faptic, dreptul la o viață li
beră și independentă.

Multe state consideră propice mo
mentul pentru întocmirea și a altor 

I documente în problemele vitale ale 
vieții internaționale, spre a le su
pune sesiunii jubiliare.

Acum cînd dezbaterile generale au 
luat sfîrșit, încheind astfel prima 
parte a sesiunii ordinare în curs. în
treaga atenție a delegațiilor este în
dreptată spre lucrările acelor comi
tete cărora le revine complexa sar
cină de a armoniza pozițiile statelor, 
de a realiza o unanimitate în adop
tarea textelor documentelor mentio-

(Continuare în pag. aVI-a)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA

CETA
AȘA ARATĂ RĂSPUNSUL

DE INDUSTRIECOMBINATELOR
UȘOARĂ LA ARTICOLUL

dispozițiile

MOCHETELE
FRUMOASE

PROMISIUNILE ?

Victor VIȘINESCU

de Nicută TĂNASE

CONDIȚII MAI BUNE
PENTRU EFECTUAREA SERVICIILOR

scurt

proces teracotă în
Miroslovești

sugestia de a-i încredința 
și gestiunea restaurantului, 
pentru a avea. Ganea po
sibilitatea să dea restul și

multe 
arterele

spațiilor 
la Pe-

stăvfli 
în con- 

di-

în ardei umplut cu carne, 
nu numai în ardei iute.

Sperăm că 6e vor lua 
măsuri mai „iute".

««
ghi-

Destui

dență importanța răspunsului la 
toate sesizările și propunerile con
sumatorilor, ajutorul indirect dat 
de aceștia în îmbunătățirea calității 
și la eliminarea unor deficiențe re
marcate de ei in calitate de consu
matori. Cei vinovați au fost sanc
ționați conform regulamentului de 
ordine interioară art 22 alineatul

m
Cunosc o dez- 
și o bună uti 
unitățile auto- 
ca și spălăto 

„Expres1

NOSTRU CU ACELAȘI TITLU 
CU O SINGURĂ EXCEPȚIE...

Balotă 
vara 

de la 
str. 30

Apropo de' ardei iute. 
Tovarășul Costică 
din Mogoșoaia, în 
asta a cumpărat 
„Agrosem“-ul din

derivînd, in special, din aplicarea 
regimului de preț al produselor în 
intîmpinare etc.

Apreciind poziția realistă, adopta
tă de conducerea UCECOM față 
de problema tratată în coloane
le ziarului nostruLne exprimăm în
crederea că soluționarea acesteia se 
va face cu maximum de operati
vitate.

impune apa- 
unui ghiid de

sînt Cristești, Cănești, 
Buznea, Brăiești, Oțe- 
leni și altele — s-a or
ganizat munca la domi
ciliu. In semestrul I 
din acest an s-a reali
zat din activitatea la 
domiciliu o producție 
de peste 2 400 000 lei. 
Prin toate aceste mă
suri. volumul servicii
lor către populație a 
crescut de aproape 10 
orț față de 1959. 
portat la cele 8 
care au trecut din 
în curs, volumul 
viciilor către I;

gazin de oonfecții, „face comerț" 
un... club, unde se joacă din cînd 
în cînd șah, table și tenis de masă ; 
vis-â-vis, în locul altor magazine, 
și-au instalat sediile birourile coope
rativelor meșteșugărești „Prestarea" 
și „înfrățirea", precum și atelie
rele lucrative ale acestora, un de
pozit de pîine. Pe „Calea Națio
nală" — care este, repetăm, prin
cipala arteră comercială a orașului 
— continuă să activeze un depozit 
de mic-gros, o bibliotecă muzica-

0 păcăleală care 
ține de la 1 aprilie

Există o hotărîne a Consiliului 
de Miniștri — nr. 739 din 1954 — 
tn care se spune, negru pe alb, că 
se interzice folosirea spațiilor 
comerciale în alte scopuri decît 
cele pentru care au fost crea
te. Demolarea sau preluarea de 
către alte unități a unui spa
țiu comercial — precizează a- 
oeeași hotărâre — nu se va 
face decît dacă comerțului 1 se pune 
la dispoziție un alt spațiu cores
punzător. Dar una scrie în lege și 
alta s-a întîmplat 
— și trebuie să 
spunem că se mai 
întâmplă și acum — 
în unele cazuri. De ,
ce 1 Sînt pel puțin R ?
două cauzele care jj g 5

acest ““ ““ ’*•

cum. Am făcut o mulțime 
de reclamații, și măsuri 
văd că nu se iau deloc. Ce 
să mă mai fac ? Cui să 
mă mai adresez ?

și cu mai 
rativitate 
solicitate 
lație. S-a 
ca în cadrul celor 
cooperative meșteșugă
rești din județ să func
ționeze în prezent pes
te 400 de unități și ac
tivități de deservire. 
Ponderea cea mai 
mare o au unitățile de 
încălțăminte de co
mandă și reparații, de 
confecții, de reparații 
mecanicei electroteh
nice, mobilă de co
mandă, tricotaje, pres
tări în construc
ții etc. 
voltare 
lare și 
service.
riile „Expres", prestă
rile pentru executarea 
construcțiilor proprie
tate personală și cele 
legate de amenajarea 
locuințelor și întreți
nerea acestora. înfru
musețarea fațadelor, 
împrejmuirea ogrăzi
lor și ornamentarea 
spatiilor verzi etc.

spatii pentru ateliere, 
pentru expoziții cu 
vinzare etc. Sint pre
văzute spatii pentru 
cooperația meșteșugă
rească la parterele 
construcțiilor ce se ri
dică in Piața Podu- 
Roșu și în cartierul 
Tătărași. ca și la Paș- 

Tg.

în numărul nostru din 3 sep
tembrie publicam un articol în care 
pornind de la rezultatele unui son
daj arătam cum sînt primite și re
zolvate scrisorile adresate de cum
părători întreprinderilor industriei 
ușoare. Cele citeva combinate vi
zate concret nu ne-au comunicat, 
pînă-n prezent, părerea lor in le
gătură cu critica făcuită în ziar. Cu 
o singură excepție : Combinatul de 
tricotaje și ciorapi Sibiu. Spicuim 
din acest răspuns :

„Intr-adevăr, articolul a reușit 
să scoată în evidență faptul că nu 
toate întreprinderile producătoare 
de bunuri de consum răspund cu 
promptitudine la sesizările și su
gestiile consumatorilor. Deoarece 
și fabrica de ciorapi din Sibiu este 
amintită în articolul apărut, trebuie 
să recunoaștem că nici noi nu 
ne-am încadrat In termenul legal 
de răspuns. Aceasta nu ca o prac
tică de a nu răspunde sesizărilor 
și sugestiilor consumatorilor, ci pur 
și simplu din cauza unei scăpări 
aocidentale. (Să sperăm că așa este 
n.n.).

Conducerea întreprinderii a dis
cutat cu toți factorii care s-au fă
cut vinovați de nerespectarea ter
menului legal, scoțîndu-se în evi-REDATE COMERȚULUI!

mobilă și repararea a 
cesteia în 4 comune. < 
secție de 
comuna 
și altele. Totodată, în 
sate care au tradiții 
în confecționarea de 
cuverturi. preșuri, 
ștergare etc. — cum

Acum nu știu ce să mai 
' fac. D-aia vă-ntreb pe dv.

Dumneavoastră nu tre
buie să mai faceți nimic,

Regretăm acest incident și asigu
răm redacția ziarului „Scî.nteia" și 
prin dvs, pe toți consumatorii, că 
s-au luat toate măsurile pentru a 
nu se mai repeta asemenea negli
jențe care știrbesc bunul renume 
al colectivului nostru".

Așteptăm răspuns și de la cele
lalte combinate. O lună de zile cre
dem că este un termen suficient de 
lung pentru a chibzui...

Dintr-o scrisoare sosită 
din Geoagiu-sat, județul 

la 
Și

Conform anuarului 
statistic al Româ
niei — 1970, lun
gimea traseelor bucu- 
reștene de transport in 
comun in 1969 a fost 
de 1016 kilometri (li
nii de tramvaie, auto
buze, troleibuze) ; nu
mărul mediu zilnic al 
vehiculelor aflate in 
circulație : tramvaie — 
1269, autobuze — 752, 
troleibuze — 285, taxi
metre — 274.

In continuă extin
dere, rețeaua I.T.B. 
este datoare călătorilor 
— potrivit acestei dez
voltări — cu un sistem 
de informare rapid, 
eficient, stabil.

Ce oferă bucnreșteni- 
lor, oaspeților din pro
vincie sau turiftilor 
de peste hotare (tn a- 
nul trecut 1 850 000) 
serviciile de iji formare 
ale rețelei de transport 
public? Două insemne: 
o inscripție lapidară pe 
frontispiciul, vehiculu
lui (punct de pleca
re, traseu intermediar, 
punct terminus) și o 
tăbliță cifrată in fie
care stație I.T.B. : 2. 
27, 39, 403. adăugită cu 
litere A, B, C,... Por
nind de la premisa op
timistului convins, s-ar 
putea ca un bucureș-

ieșeană a avut alo
cate investiții pen
tru noi construcții și 
dotări în valoare de 
aprbape 9 milioane 
lei. Din acestea, pină 
la ora actuală, s-au 
realizat mai bine de 85 
la sută.

Cooperatorii reușesc 
acum să efectueze în 
condiții mult mai bune 

multă ope- 
serviciile 

de popu- 
ajuns astfel 

10

Cu mai multă vreme în urmă, în 
articolul intitulat „Roșu și negru 
sau negru și roșu", arătam că sor
tul de covoare denumite tufted sa 
prezintă, în magazine, într-o gamă 
color is tică extrem de restrînsă, deși 
ar exista leac pentru această mo
notonie. în legătură cu observațiile 
critice făcute în articolul susmen
ționat, Direcția tehnică de dezvol
tare și cooperare din Ministerul In
dustriei Ușoare ne comunică urmă- 
.toareile :

„La contractările pe trim. IV.1970 
Uzinele textile Cisnădie au pre
zentat o cartelă de mostre cuprin- 
zînd 20 de poziții și combinații co- 
loristice — uni, dungi sau desene 
punctate — față de 15 poziții cit 
cuprindea cartela din 9.XI.1968. 
Dintre acestea, organele comerțului 
au contractat 7 (!!) față de 4 cite 
au fost contractate anterior.

In prezent Institutul de cerce
tări textile lucrează la perfecțio
narea unui proces tehnologic al co- 
voarelor tufted cu care se pot ob
ține desene care să imite covorul 
olasic. în cadrul lucrărilor de in
vestiții privind dezvoltarea secției 
de covoare, Uzinele textile Cisnă
die vor fi dotate, în anul 1973, cu 
două mașini tufted prevăzute cu 
dispozitive speciale cu ajutorul că
rora se vor putea produce diverse 
motive cu desene mici, geometrice 
în relief și zig-zag.

Ținînd seama de actualul nivel 
de dotare al secției de covoare, «asi
gurarea unuj sortiment diversificat 
se poate obține prin dezvoltarea ga
mei coloristice, prevăzîndu-se în 
cartele noi culori atrăgătoare și 
adeevate destinației. In acest sens 
Uzinele textile Cisnădie își vor in
tensifica preocuparea pe linia îm
bogățirii cartelelor de culori, orga
nele comerțului urmind să se ori
enteze spre contractarea unuj nu
măr mai mare de culori și combi
nații de culori dintre oele oferite".

C. PRIESCU si
N. ZAMFIRESCU
M. DUMITRESCU 
corespondenții „Sctnteii

lean să știe că grupul 
de cifre x reprezintă o 
linie de tramvai, 
grupul y — _ una de 
troleibuz, grupul z — 
una de autobuz ; dar 
un odspete din provin
cie, dar un străin ? Nu 
există certitudinea că 
același bucureștean cu
noaște semnificația li
terelor „remorcate", ale 
căror enigme pot fi 
dezlegate numai in 
Piața 1848, unde este 
plantat un panou cu 
schema circulației auto 
de noapte, codificată 
alfabetic. ■

Se 
riția 
linie. Ghidul tipărit, i- 
maginînd cît mai plas
tic posibil traseul res
pectiv, cu indicarea 
stațiilor, punctelor de 
legătură, zonelor ter
minale de larg interes 
turistic, zonelor de re
centă identitate civică 
(cartiere nou constru
ite, întreprinderi, com
plexe sportive, institu
ții de cultură, artere 

‘comerciale) cu care 
Capitala s-a îmbogățit 
uluitor de repede. Ghi
dul de linie ar mai pu
tea cuprinde orarul tu
relor, măcair aproxima
tiv (ieșirea din depou,

Ra- 
luni 
anul 
ser- 

popu- 
ație înscrie o creștere 
in valori absolute de 
5 milioane lei, față de 
aceeași perioadă a a- 
nului trecut.

In raport cu crește
rea cerințelor popu
lației. cooperativele 
meșteșugărești din ju
dețul Iași vor cunoaș
te o dezvoltare 
respunzătoare și 
cincinalul care 
mează. încă din

Monole CORCACI 
corespondentul 
„Scînteii"

plan de măsuri pentru „recupera
rea de către comerț a fostelor spa
ții și «vaduri»". Acest plan a fast- 
înaintat consiliului popular al mu
nicipiului și sperăm să găsim din 
partea acestuia toată înțelegerea 
pentru finalizarea lui. Speranța ne 
este cu atit mai îndreptățită cu cit, 
pentru ordonarea și sistematizarea 
rețelei comerciale a orașului pe 
principii moderne am solicitat con
cursul unni colectiv de specialiști 
de la Institutul de cercetări comer
ciale.

Investigațiile pe care le-am făcut 
în alte două municipii — la Plo
iești și Petroșani — ne-au relevat, 
în esență, aceleași aspecte. Nu vom 
mai insista de aceea prea mult a- 
supra lor. Vom spune doar că am
bele orașe au mai puține „vaduri" 
și spații comerciale ocupate de alți 
„proprietari" decît în situațiile în
tâlnite la Botoșani și Tg. Jiu. Dar 
tocmai pentru că sînt mai puține 
— și lipsa lor se resimte mai acut 
în rețea — ele ar putea fi redate 
mai operativ proprietarului de 
drept, comerțului. Remarcăm în a- 

( cest sens faptul că, la Ploiești, u-

co- 
în 

ur- 
acest 

an s-a început amena
jarea unei unități de 
reparații și întreține
re. amplasate în în
tregime în subteran, 
lingă hotelul turistic 
..Unirea", iar în cu- 
rînd va începe con
strucția unui nou com
plex meșteșugăresc în 
cartierul Tg. Cucului 
si a altuia la Hîrlău. 
La Pașcani, cele două 
complexe existente se 
vor extinde cu noi

In urma publicării articolului 
„Metamorfoze in cooperație ■ Cen
tru de comandă sau magazin de se
rie ?“ de la Uniunea centrală a co
operativelor meșteșugărești am pri
mit un răspuAs sub semnătura .vi
cepreședintelui D. Nagy. Iată ce ni 
se comunică : „UCECOM a în
treprins după publicarea articolului 
o investigație în mai multe coope
rative meșteșugărești — pe dura
ta a două luni de zile — vizînd ac
tivitățile de Confecții, tricotaje, len
jerie, corsetărie, pălării, încălțămin
te, marochinărie. Scopul investiga
țiilor : determinarea cu exactitate a 
poziției produselor în întâmpinare 
față de celelalte categorii de pro
duse (de mare serie, de serie mică, 
pe măsură și comandă individuală), 
sub aspectul nivelului de preț.
. Cercetările efectuate au demons
trat — așa cum se arată și în ma
terialul publicat de ziarul „Scînte- 
ia“ — pe de o parte, utilitatea aces
tei noi forme de deservire, iar pe 
de altă parte faptul că la produsele 
confecționate în întâmpinare nu se 
execută unele operațiuni precum : 
primirea comenzii, luarea măsurii, 
executarea probei, astfel că plata 
manoperei pentru aceste operațiuni 
și încasarea de la clienți a sumelor 
respective nu este indicată.

Investigațiile desfășurate ne-au 
condus la concluzia că nivelul de 
preț al produselor realizate în în
tâmpinare trebuie să se situeze sub 
acela al prețurilor aferente comen
zilor individuale, în care scop facem 
propuneri corespunzătoare la Comi
tetul de Stat pentru Prețuri".

In continuarea răspunsului sînt 
enumerate o serie de măsuri pe 
care UCECOM le are In vedere 
in etapa următoare pentru dezvol
tarea acestei forme de deservire și 
încadrarea sa într-o formă legală, 
sub aspectul prețului. Printre altele 
se arată că se va indica unităților 
de comandă executarea cu priorita
te a produselor pe măsură și co-

Ene Iordache din Craio
va, str. Călugăreni 82 A, 
avînd nevoie de parcheta- 
rea a două camere, ci
mentarea unui hol și con
fecționarea unei sobe de 
teracotă s-a adresat coo
perativei „Constructorul", 
tot din Craiova.
- Și ?
— Marea mea greșeală 

a fost că am semnat con
trarul în ziua păcălelilor, 
adică chiar de 1 aprilie. 
La semnare, cooperatorii 
au fost neverosimil de bi
nevoitori/ de drăguți. 
Mi-au promis că lucrarea 
va fi ireproșabilă, că va fi 
gata în cel mai 
timp poslbil.

— Și ?
— Păcăleală de 1 

lie ! Parchetarea ar 
cut-o mult mai bine niște 
oopii sugari, iar betonarea 
holului nu e gata nici a-

Cooperativa „Avîntul 
îmbrăcămintei" din Bucu
rești vinde și perdele. Cu

comanda nr. 831 Maria 
Ipate a cumpărat două 
perdele de relon brodate. 
Le-a dus acasă, le-a mon
tat și după cîteva zile per-

Decembrie din București 
niște semințe de castra
veți. Le-a băgat în pă- 
mînt și s-a așezat la 
pindă.

— Și ce, a ieșit piper ? 
— Nu.

— Floarea-soarelui ? 
Ceapa ciorii ?

— Nu.
— Praf de vanilie ?
— Nu.
— Dar ce a ieșit, dom

nule
— Castraveți.
— Păi n-ai cumpărat se

mințe de castraveți ?
— Ba da. dar au ieșit ca 

niște bile de biliard.
— Barem sint din fil

deș ?
— Nu.
— Păcat. Dacă erau de 

fildeș îi felicitam pe spe
cialiștii de la „Agrosem". 
Așa, vor rămîne nefelici
tați. Păcat.

delele au început, cu de la 
sine putere și nesilite de 
nimeni, să se taie, să-și 
facă singure un fel de ha- 
rakiri. Le-a dus la coope
rativă, de unde le-a cum
părat, și i s-a promis că 
in două zile, maximum 
trei săptămîni. o să-i dea 
banii înapoi. S-a duS la 
termenul fixat și oamenii 
de aici în loc de bani i-au 
dat un sfat.

— Te duci dumneata la 
tribunal și ne dai în jude
cată. Noi cu hotărîrea ju
decătorească ne adresăm 
unității care ne-a livrat 
marfa și astfel vei fi des
păgubită.

Neavînd încotro s-a a- 
dresat Tribunalului secto
rului 7, a plătit 60 de lei 
timbre și s-a țormat dosa
rul 5 207. După asta juris
consultul cooperativei i-a 
cerut și el o declarație.

— Ce fel de declarație ?
— Că renunți la proces. 

Dacă renunți la proces, în 
două-trei zile îți dăm ba
nii înapoi.

mandă individuală prealabilă ; re
ducerea termenelor de livrare a 
acestora ; efectuarea de controale și 
acțiuni de îndrumare a centrelor,

COOPERAȚIA
SOLICITĂRILOR CLIENTELEI

retragerea, ultimul 
eventual frecvența 
hiculelor).

In mod deosebit 
impune apariția 
dului nocturn. 
cetățeni se întorc tn 
puterea nopții de la 
spectacole de ultimă 
reprezentație, din vi
zite sau din schimbul 
de noapte ; unii pierd 
ultimele vehicule de 
zi și așteaptă zeci de 
minute ivirea unui B, 
N, R... Oare in stați
ile I.T.B. nu se pot 
preciza itinerarele au
to. orele intre care cir
culă. vehiculele, frec
vența și legăturile a- 
cestora cu alte linii ?

Așa-zisele ghiduri 
speciale — care ar tre
bui alcătuite tot cam 
după criteriile pină a- 
cum sugerate — și 
destinate destinderii, 
agrementului de la 
sfirșit de săptămină, 
s-ar cuveni să indice 
cu exactitate traseele 
care condut spre lo
curile de recreere, ca
petele de linii, orarul 
de funcționare, legă
turile cu alte puncte 
turistice.

a ac- 
servicii 

populație. se 
din vedere că 

arii din cartie- 
lașului — cum 

Aba- 
Sado- 

Nicolina.

câni, Hîrlău și 
Frumos.

Totuși, în cadrul 
cestei extinderi 
tivitătilor de : 
către 
pierde 
unele 
rele 
sînt Tg. Copou, 
tor. Aleea M. 
veanu. Tg. 
Păcurari, precum și 
cele două „orășele" 
studențești — sînt lip
site de serviciile coo
perației meșteșugă
rești. Un ajutor sub
stantial ar trebui a- 
cordat și de către con
siliul popular muni
cipal în reamenaja- 
rea unor spații exis
tente în cartierele a- 
mintite mai sus. pen
tru a găzdui aici in 
mod corespunzător a- 
teliere ale cooperației 
meșteșugărești. uni
tăți prestatoare de 
servicii către popu
lație.

— Nici unul (f I).
Comisia specia] constituită a con

centrat timp de mai multe zile 
economiști și merceologi, a consu
mat energie și muncă, a ajuns la 
anumite concluzii cu valoare prac
tică dar ele rămîn, pină la ur
mă, închise în nu se știe ce serta
re.

— Recent — ne spune tovarășul 
Nlcolae Moraru, directorul direcției 
comerciale a consiliului popular 
județean — am întocmit un nou

Hunedoara, aflăm că 
magazinul de legume 
truate este responsabil I. 
Ganea și că domnia-sa 
vinde toate legumele și 
fructele numai la prețuri 
de calitate extra și I, ele 
fiind uneori de calitatea a 
III-a. Ne mai informează 
că în orele de vîrf oprește 
vinzarea și se deplasează 
in magazie unde servește 
chenții preferați. Dacă în
drăznești să-i zici ceva se 
supără și te trimite să 
cumperi de la oraș. Se 
mai zice în scrisoare că

în ultimii ani s-au 
înființat unități ale 
cooperației meșteșu
gărești — îndeosebi 
puncte fixe de repa
rații radio și televi
zoare — și în 9 co
mune mai mari, uni
tăți de deservire cu

Bile de biliard 
în loc de castraveți

lă, „Asociația crescătorilor de al
bine", „Filiala de vînătoare și pes
cuit sportiv", birourile întreprinde
rii județene de cinematografie, du
hul sportiv „Voința", Administra-; 
ția Loto-Pronosport etc. Mai tre
buie adăugat și faptul că, în mu
nicipiul Botoșani — atît pe „Calea 
Națională" cît și pe străzile Săv.eni 
și Elena Doamna — există și 25 de 
depozite ale cooperației de consum 
care ocupă nu mai puțin de 25 000 
mp.

Comerțul municipiului Tg. Jiu 
este confruntat și el cu asemenea 
probleme. încă de acum doi ani 
o comisie special constituită a fă
cut un studiu .. . asupra „reașezării 
spațiilor comerciale pe vechile «va
duri»". Nu vom trece în revistă în
tregul studiu. Vom spune numai 
atît : se demonstrează în mod 
clar că există posibilități pentru ca 
unitățile comerțului local să reintre 
în posesia a sute de mp de spații 
comerciale.

— Cîte spații ați preluat pînă a- 
cum ? — îl întrebăm pe tovarășul 
A. Ivan, directorul O.C.L. comerț- 
mixt.

SPAȚIILE COMERCIALE, 
cindva înstrăinate, să fie

Noua „Casă de mo
de" din Iași — un e- 
dificiu cu 6 etaje con
struit în apropierea 
Pieței Unirii — a fost 
pur și simplu asaltată 
de vizitatori și clienti, 
chiar de la darea ei în 
funcțiune. Moderna 
construcție a coopera
ției meșteșugărești ie
șene găzduiește ate
liere de confecții pen
tru bărbați și femei, 
de lenjerie și marochi
nărie, ceasornicărie și 
bijuterii, tot aici e- 
xistă o expoziție per
manentă cu vînzare 
de încălțăminte și o- 
biecte de marochină
rie. Noul obiectiv, pe 
care-1 prezentăm în 
fotografia alăturată, 
nu este însă singura 
realizare recentă din 
rețeaua cooperației 
meșteșugărești a ju
dețului Iași. Aproape 
în toate cartierele re
construite ale lașului 
— Socola-Nicolina, T. 
Vladimirescu. Tătărași, 
Copou. Piața Gării Ni
cotină — ca și în ora
șul Pașcani s-au con
struit în ultimul timp 
complexe și microcom- 
plexe moderne. în to
tal 12. Totodată s-au 
amenajat și moderni
zat unitățile mai vechi, 
s-au deschis altele noi 
la parterul unor 
blocuri etc. Numai 
în acest an coope-

HMM VA/UL.

au generat 
fenomen : pe de o 
parte edilii au ce
dat șl mai cedează 
încă „presiunii" al
tor instituții de a 
se muta in centru 
și sacrifică spațiile 
comerciale, pe de 
altă parte, organe
le de resort ale co
merțului nu au a- 
pelat cu toată ho
tărîrea, pentru
curmarea acestei
situații, • la preve
derile legii.

Pentru i 
„înghițirea' 
tinuare, sub 
verse forme, a spa
țiului comercial, 
conducerea M.C.I. a 
emis un ordin prin 
care cere organelor 
de specialitate ju
dețene să ia măsuri 
„spre a readuce în 
circuit toate spa
țiile și «vadurile» 
comerciale care în 
prezent sînt ocupa
te cu alte activi
tăți". Așa sună ordinul emis cu a- 
proape doi ani în urmă.

Rețeaua comercială a orașului Bo
toșani s-a îmbogățit mult în ulti
mii ani.. Pe „Calea Națională" — 
un fel de Lipscani local — au fost 
înființate și modernizate circa 10 
magazine. Principala arteră comer
cială a orașului și-a recăpătat ast
fel, parțial, „pulsul". Dar, în de
cursul anilor, spații însemnate au 
fost „înghițite" de alte instituții și 
activități, care n-au nimic comun 
cu comerțul. Astfel, pe arterele cele 
mal animate, cîndva „vaduri" re
numite,- continuă „să facă comerț" 
tot felul de birouri și depozite a 
căror prezență aici nu are nici o 
rațiune, în afară de dorința pose
sorilor lor de a fi, cu orice preț, „în 
centru". Iată cîteva constatări : în 
„Piața 1907", altădată „inima" co
mercială a orașului, există astăzi 
un mozaic de instituții și birouri 
care nu aparțin comerțului ; în 
locul unul fost magazin universal 
— la nr. 3 și 4 — funcționează 
acum direcția județeană de sta
tistică ; în vecinătatea ei, la nu
mărul 6, în locul unui fost ma

nele spații — in suprafață de cir
ca 800 mp — se află „pe șantier" 
și sînt în curs de a fi predate co
merțului. Dacă acest fapt este de 
apreciat, nu se poate trece cu ve
derea că, într-un renumit „vad" 
comercial — în halele orașului — 
continuă să dețină spații, cîndva cu 
un pronunțat profil comercial, o 
unitate C.E.C., un cabinet medi
cal, o unitate P.T.T.R., o cantină 
— în total peste 600 mp. Ar tre
bui, de asemenea, ca acțiunea de 

inventariere a fos
telor spații comer
ciale să continue și 
în alte zone ale o- 
rașului. Cunoscu
tul „Pasaj nr. 2“ — 
fost „vad" ai mi
cilor meseriași — 
este astăzi ocupat 
cu 'birouri și depo
zite ale unor între
prinderi din oraș. 
Aici ar putea fi 
„reînviate" multe 
unități de desface
re ale cooperației 
meșteșugărești care 
a pierdut 
spații pe 
demolate.

Situația 
comerciale 
troșani prezintă u- 
nele aspecte noi. E- 
xistă și aici, pe 
principalele artere 
comerciale, foste 
„vaduri" oare sînt 
ocupate de alte ac
tivități. Spre e- 
xemplu, agenția de 
voiaj și biblioteca 
orășenească (spații 
care ar trebui să 
funcționeze pri
mul în cadrul ofi- 
ciului municipal de 
poștă și telecomu
nicații, așa cum 
funcționează și în 

alte orașe, al doilea în cadrul casei 
de cultură a orașului) ocupă două 
din amplasamentele cele mai bune 
pe principala arteră comercială. Un 
spațiu important ocupă pe aceeași 
arteră și ur depozit al I.C.R.T.I., 
care ar putea fi mutat în orice loc 
din oraș fără să stingherească pe 
cineva. Dar aici mai există și o 
altă problemă care, într-un fel sau 
altul, perturbă comerțul : în timp 
ce O.C.L. industrial și T.A.P.L. au 
o nevoie acută de spații pentru crea
rea și extinderea unor unități de 
strictă necesitate, O.C.L. produse 
alimentare are — după mărturisi
rea directorului său „un exce
dent de spații". Mai e nevoie să 
spunem că în acest caz se simte ne
voia unui studiu asupra redistri
buirii spațiilor pe rețea și, în ca
drul rețelei, pe sectoare ale comer
țului ?

Acestea sînt, pe scurt, faptele. 
Ce concluzii, în plus, ar fi de re
levat ? Acțiunea inițiată de M.C.I. 
de a readuce în circuitul comercial 
fostele spații și „vaduri", deși este 
de stringentă necesitate, continuă 
să se desfășoare necorespunzător. 
Actualul ritm (deținem informații 
că și în alte orașe situația se pre
zintă similar) face practic inope
rantă acțiunea. Sînt necesare măsuri 
mai ferme, atît pe plan central cît 
și pe plan local, pentru ca rețeaua 
comercială a multor orașe să se dez
volte, în continuare, înlăturând ac
tualul deficit la capitolul „spații" 
și. implicit, în privința bunei de
serviri a populației.

ECOUL ANCHETELOR „SCÎNTEII"
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LUCRĂRILE AGRICOLE DE TOAMNĂ

CÎT MAI REPEDE SI DE BUNA CALITATE!
ÎN JUDEȚUL BACĂU

Unii seamănă, 
alții... mai așteaptă

ÎN JUDEȚUL OLT

RECOLTA 
ÎN MAGAZII,
SĂMÎNȚA
ÎN PĂMÎNT 

BINE PREGĂTIT
Sînt puține județele de șes ale 

țării care să aibă terenuri atît de va
riate din punct de vedere pedologie ca 
județul Olt. Pe o distanță de 150 km 
între Dunăre și punctul cel mai 
nordic al județului se întîlnesc cele 
mai diferite tipuri de sol. Am 
străbătut județul de la sud la nord 
în aceste zile, de vîrf In desfășu
rarea lucrărilor agricole. Peste tot, 
o mare mobilizare de forțe — oa
meni și mașini — care dădeau mărea 
bătălie a strângerii recoltei acestui 
an și puneau bazele viitoarei produc
ții la grîu și la alte cereale păioase 
care se însămînțează acum. în cinstea 
„Zilei recoltei" numeroase coopera
tive agricole au raportat că au în
cheiat culesul porumbului, iar altele 
că au început semănatul.

Am poposit pentru prima dată la 
una din cooperativele agricole situată 
In centrul zonei de sud a județului 
la cea din Slăveni. în marginea sa
tului, unde sint acareturile coopera
tivei l-am întîlnit pe inginerul șef al 
unității, tovarășul Eugen Popescu. în 
drum spre cîmp întîlnim două că
ruțe. Unul din oameni face un semn 
cu brațele. „înseamnă că s-a termi
nat recoltatul și transportul po
rumbului de pe cîmp" — spunea ingi
nerul șef al cooperativei. într-adevăr, 
în ziua de 29 septembrie tot porumbul 
de pe cele 240 hectare a fost cules 
și transportat în magaziile coopera
tivei și la baza de recepție în contul 
contractului încheiat cu statul. Pro
ducția obținută este excelentă, de 
6 000 kg la hectar. Ne apropiem de 
unul din lanurile de porumb printre 
care au trecut culegătorii. Ni se 
amintește de o metodă bună practi
cată aci. Fasolea s-a cultivat interca
lat : două rânduri de fasole și unul 
de porumb. Firele de porumb au 
creat un microclimat care a permis 
ca fasolea să crească foarte bine. S-au 
obținut în medie la hectar 3 500 kg 
porumb și 800 kg fasole. Este o me
todă care merită să fie studiată și 
extinsă. Cit privește recoltatul po
rumbului, putea fi făcut mai bine. 
De ce spun aceasta ? La un control 
făcut în lan s-a văzut că au mai ră
mas, din joc în loc, știuleți. Adevărat, 
știuleți mai mici, dar care este păcat 
să rămînă în lan. I se cere ingine
rului agronom să mai facă încă o 
verificare a modului cum s-a recol
tat porumbul pentru a nu se pierde 
nici un bob. Ne abatem și pe la tar
lalele ce se pregătesc pentru semă
nat. întreaga suprafață de 275 ha 
care urmează a fi cultivată cu grîu 
a fost arată. Ultimele brazde s-au 
tras în dimineața zilei de 29 septem
brie, iar apoi, în continuare, se lucra 
la discuit. Așa că la Slăveni se 
aștepta momentul optim pentru în
ceperea semănatului.

Următorul popas îl facem la coope
rativă agricolă din Dobrosloveni. Și 
nu întîmplător. Aici, de ani de zile 
se obțin recolte mari de grîu. De 
altfel, pereții biroului președintelui 
cooperativei sînt plini cu „diplome 
de fruntași" câștigate in decursul 
anilor. Inginerul agronom Ion Uciu 
ne pune la curent cu pregătirile 
care se fac pentru semănat în condi
țiile acestei toamne extrem de sece
toase. „Situația este grea — spunea 
Inginerul. Pămîntul este tare și tre
buie depus un mare efort la arat. De 
aceea faoem lucrări repetate pînă 
cînd pămintul se mărunțește. In ce 
privește sămînța, folosim soiul de 
griu „Olt", creat la stațiunea experi
mentală Caracal, care în acest an 
ne-a asigurat o producție de 4 012 kg 
la hectar". Merită evidențiată preoJ 
cuparea care există în județul Olt de 
a se generaliza cit mai repede în 
producție rezultatele stațiunii expe
rimentale Caracal. Așa cum s-a apre
ciat și cu ocazia vizitei tovarășului 
Nioolae Ceaușescu în județ este bine 
că s-a trecut direct la generalizarea 
in practică a soiurilor noi, valoroase. 
Chiar și cooperativa agricolă din 
Dobrosloveni este promotoare a nou
lui în această privință. Aici s-a or
ganizat o fermă pentru producerea 
de semințe. Se va folosi sămînță 
elită din soiul „Olt" primită de la 
stațiunea experimentală, care va fi 
cultivată ps 400 hectare, ceea ce va 
face ca in anul viitor acest soi să 
fie extins și mai mult în producție.

înaintăm spre nord. înainte de 
Slatina, un popas la cooperativa agri
colă din Osica de Sus. Pe o tarla ară 
trei tractoare. Pămîntul este uscat, 
iar fierul plugului intră cu greu. 
A fost burtă indicația dată de direc

ția agricolă ca tractoarele să lucreze 
grupat cîte 4—5 unul după altul, iar 
în urma lor să vină unul cu discul. 
Intr-adevăr, în condițiile de secetă 
din acest an se cere ca imediat după 
arat, cînd pămîntul este reavăn, să 
se treacă cu discul deoarece bulgării 
se fărâmițează mai ușor. Numai că la 
Osica de Sus lucrurile s-au înțeles 
pe jumătate. Tractoarele lucrau, 
într-adevăr, grupate, dar lipsea cei 
care să, facă discuitul.

Pătrundem în zona cea mai dificilă 
a județului din punctul de vedere al 
tipului de sol : smolnițele. Aici prin
cipala problemă care se pune acum 
este grăbirea recoltatului și execu
tarea arăturilor pe terenurile care 
urmează a fi însămințate cu griu. La 
cooperativa agricolă din Priseaca. si
tuată pe terenuri specifice de' „smol- 
nițe", discurile trase de tractoare și 
învăluite în nori de praf mărunțeau 
terenul destinat a fi semănat cu 
griu. De pe tarlaua din marginea sa
tului unde se însămînțase orzul, 
inginerul agronom Ilie Pomană toc
mai îndrepta tractoarele cu semănă
tori la cea unde se discuia. Terenul 
era bine pregătit. Dar cu cit efort ! 
„Pentru asemenea tip de sol ar tre
bui stabilite alte mașini și o agro
tehnică specifică — spunea inginerul. 
Este o problemă care se cere re
zolvată cît mai repede deoarece pă
mîntul se lucrează în condiții grele. 
Bineînțeles este o chestiune de per
spectivă despre care tovarășul Con
stantin Sandu, prim-secretar al co
mitetului județean de partid, spunea 
că trebuie rezolvată de către oamenii 
de știință din agricultură. Academia 
de științe agricole și silvice — spu
nea primul secretar, ar trebui să în
treprindă cercetări mai ample pe 
aceste terenuri și să stabilească cele 
mai potrivite soluții privind culti
varea acestor tipuri de sol deosebit 
de dificile.

Seara, la reședința comitetului ju
dețean de partid, secretarii comitetu
lui și alți activiști discută despre pro
blemele pe care le-au întîlnit pe te
ren, stabilesc ce trebuie făcut a doua 
zi. Pentru a grăbi recoltarea po
rumbului sînt luate măsuri în ve
derea folosirii mai bune «a mijloace
lor de transport. S-a apreciat că 
schimbul de semințe se desfășoară 
în ritm nesatisfăcător Cooperativele 
agricole abia preluaseră 800 tone 
din cele circa 1 500 tone existente în 
bazele de recepție din județ. S-au 
stabilit - măsuri practice, imediate.

în încheiere am avut o discuție cu 
tov. Constantin Popescu, secretarul 

✓pentru problemele agrare al comite
tului județean de partid, care a schi
țat cîteva din acțiunile desfășurate în 
aceste zile în vederea bunei desfășu
rări a campaniei agricole de toamnă. 
Pentru a se executa lucrări de cea 
mai bună calitate s-a stabilit ca în 
fiecare cooperativă agricolă cîte un 
membru al consiliului de conducere 
să răspundă de o parcelă în ce pri
vește pregătirea terenului. La semă
nat se vor grupa semănătorile la un 
loc, iar inginerul agronom le va su
praveghea în permanentă. Acum, pen
tru a se evita pierderile de recoltă 
și pentru a se asigura terenul necesar 
insămînțării griului, cooperativele a- 
gricole sînt sprijinite să grăbească 
recoltatul. Au fost repartizate nume
roase combine, iar prin grija comite
tului județean de partid, unitățile a- 
gricole sînt sprijinite cu un număr 
suplimentar de camioane de la între
prinderile economice din orașe.

Am schițat în rândurile de mai sus 
cîteva probleme din activitatea cu
rentă și de perspectivă din agricultu
ra județului Olt care sint urmărite și 
rezolvate, pas cu pas, de către biroul 
comitetului județean de partid. Re
zultatele obținute privind desfășu
rarea lucrărilor agricole ar trebui re
flectate mai operativ, mai exact, mai 
corect în evidența direcției agricole 
pentru a oferi biroului județean și 
organelor superioare informații cla
re privind desfășurarea diferitelor 
acțiuni.

Agricultura județului Olt, din sud 
și pînă in nord, este într-un proces 
de înnoire în sensul că se acordă o 
mare atenție găsirii celor mai bune 
soluții privind structura ramurilor 
de producție, cît și metodele de 
lucrare a pămintului. Aceste măsuri, 
conjugate cu hărnicia țărănimii 
cooperatiste, vor contribui la ridi
carea pe o treaptă superioară a 
agriculturii județului.

Ion HERTEG

De o săptămînă pe ogoarele jude
țului Bacău se lucrează la semăna
tul griului și a oelorlalte culturi de 
toamnă. Avînd pregătite din vreme 
sămînța și terenul, multe cooperative 
agricole au semănat suprafețe intre 
300 și 400 ha. Pe județ au fost în- 
sămințate cu grîu. orz șl secară 
18 600 hectare, ceea ce reprezintă 
39,3 la sută din suprafața planificată. 
O bună organizare a muncii am în- 
tîlnit la cooperativa agricolă din 
Păncești. Aici, 4 semănători lucrea
ză din zori și pînă seara. Inginerul 
Gheorghe Fasolă care se află tot 
timpul în urma acestora controllnd 
calitatea lucrărilor, afirmă că în cel 
mult 10 zile semănatul va fi gata.

Dar în timp ce unii seamănă, alții 
așteaptă, amînînd de la o zi la alta 
această lucrare. Se invocă diferite 
motive : fie că terenul e prea umed, 
fie lipsa brațelor de muncă. Adevărul 
este că pe unii i-a prins vremea se
mănatului nepregătiți. La Fruntești, 
Dealul Morii, Orbeni, Colonești au 
fost, arate suprafețe mult prea mici 
față de cele necesare. La Orbeni, 
bunăoară, cele patru semănători mal 
aveau de lucru doar pentru o sin
gură zl. în rest trebuie să aștepte e- 
liberarea terenului. Dar, aceasta vă 
mal dura pentru că floarea-soarelui 
stă pe cîmp netreierată, sfecla de 
zahăr nu este transportată, iar din 
cele 380 hectare, cu porumb au fost 
recoltate abia 24.

De altminteri eliberarea terenuri
lor care trebuie Insămînțate cu grîu 
constituie o problemă pentru toate 
cooperativele agrioole din județ. După 
calculele făcute rezultă că suprafața 
de teren pregătită pînă acum poate 
fi însămînțată numai în cîteva zile,

MARI SUPRAFEȚE 
RECOLTATE ÎN I. A. S.

In ultima săptămină, în majori
tatea întreprinderilor agricole de 
stat, ritmul recoltării culturilor tîr
zii a fost mai accelerat. Porumbul, 
care deține ponderea cea mai mare 
a fost cules in această perioadă de 
pe aproape 49 000 hectare. In pre
zent a fost strînsă recolta de pe a- 
proape jumătate din suprafața cul
tivată. Culesul este mai avansat în 
unitățile agricole de stat din jude
țul Dolj, care au string 82 la sută 
din recoltă, precum și în cele din 
județele Teleorman, Mehedinți și 
Buzău, unde au fost recoltate 70— 
77 la sută din suprafețele cultivate.

La floarea-soarelui recoltarea 
s-a terminat în aproape toate jude
țele, iar strânsul cartofilor și a 
soiei s-a făcut pe mai mult de ju
mătate din terenurile cultivate. In 
întreprinderile agricole, de stat au 
mai rămas de recoltat culturile

(Urmare din pag. I)

fistici de sinteză cu o mare valoare 
de caracterizare a eficienței econo
mice se vor lărgi o dată cu elabora
rea balanței legăturilor dintre ra
muri. Acest valoros instrument de 
analiză macroeconomică și de plani
ficare va oferi, prin multitudinea și 
varietatea informației statistice, po
sibilitatea studierii aprofundate a nu
meroase aspecte referitoare la struc
tura economiei, la eficiența activi
tăților economice, va facilita deter
minarea implicațiilor, pe ansamblul 
economiei, a diferitelor măsuri de 
politică economică. în același timp, 
el va tace posibilă analiza structurii 
economiei naționale, a producției so
ciale și a procesului reproducției, 
precum și analiza relațiilor de inter
dependență din economia națională, 
pe ramuri.

O acțiune cu semnificație deosebi
tă în procesul continuu de perfec
ționare a sistemului informațional 
statistic a fost aceea întreprinsă in a- 
cest an, cînd colective de specialiști 
au efectuat o documentare amănun
țită pe teren la 240 unități economi
ce și social-culturale, urmărindu-se 
adaptarea fluxului informațional sta
tistic la noile cerințe generate de per
fecționarea organizării conducerii și 
planificării economiei naționale. 
Analiza situației actuale, avînd în 
vedere necesitatea creșterii eficien
ței sistemului informațional în pro
cesul de conducere și planificare, a 
relevat existența unor paralelisme în 
colectarea și vehicularea datelor pe 
linia sistemului informațional statis
tic de stat și al celui departamental, 
fundamentarea insuficientă a perio
dicității unor raportări, ca și men
ținerea unor inadvertențe în circui
tul informației statistice pe filiera 
întreprindere — centrală — minister 
— Direcția Centrală de Statistică. To
todată, s-a evidențiat că ierarhizarea 
circulației informațiilor. în raport cu 
atribuțiile diferitelor verigi organi
zatorice. este nesatisfăcătoare. că 
prelucrarea și valorificarea informa
țiilor, mai ales a celor care circulă 
pe linia statisticii departamentale,» 
se situează la un nivel necores
punzător.

în cursul analizei întreprinse s-a 
constatat că, deși există un cadru le
gal, unitar de organizare a raportă
rilor statistice prin sistemul dări
lor de seamă de stat, departamenta
le și locale, unele ministere și organe 
centrale continuă totuși să solicite 

după care tractoarele și semănăto
rile vor trebui să aștepte în gol. în 
acest scop trebuie urgentat în spe
cial recoltatul porumbului, pentru 
că pînă acum această lucrare a fost 
efectuată doar in proporție de 11,4 
la sută. Deși ne aflăm la începutul 
lui octombrie și porumbul este copt 
de-a binelea, in 15 unități această 
lucrare nici măcar n-a început.

O atenție deosebită trebuie acor
dată îndeosebi calității semănatului, 
în timpul raidului am întîlnit și as-, 
pecte care atestă că nu peste tot se 
ține 6eama de indicațiile ministerului. 
La Valea Seacă, bunăoară, cei trei 
mecanizatori lucrau cu semănătorile 
nereglate, cu tuburi înfundate, iar 
6ămînța, în bună parte, era netra
tată. Deficiențe asemănătoare am 
întîlnit și pe tarlalele cooperative
lor agricole din Căiuți și Gura Văii.

în nici uaa din unitățile amintite nu 
erau la cîmp inginerii agronomi sau 
președinții care să vegheze la bunul 
mers al lucrărilor. La Valea Seacă, 
președintele Gheorghe Anghel dis
păruse cu diferite treburi prin comu
nă, inginerul Ion Faier stătea acasă, 
iar la Gura Văii, președintele, in
ginerul agronom și șeful secției de 
mecanizare stăteau în birou, la se
diul unității.

Timpul este destul de înaintat și 
ritmul în care se desfășoară semă
natul în acest județ este încă ne
satisfăcător. Se impune deci o mal 
bună organizare a muncii, folosi
rea tuturor forțelor existente, un con
trol mai eficient asupra desfășurării 
semănatului.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

tîrzii de pe mai mult de 350 000 
hectare.

Grăbirea lucrărilor este impusă 
atît de suprafețele mari rămase ne
recoltate cît și de necesitatea ur
gentării eliberării terenurilor în 
vederea executării în următoarele 
zile a arăturilor și a celorlalte lu
crări de pregătire a terenului. In 
săptămînă care s-a încheiat, au fost 
arate doar 42 000 hectare, ră- 
minînd de arat încă 158 000 
hectare destinate insămînțării cu 
griu de toamnă. Arăturile sînt 
rămase în urmă îndeosebi în 
județele Botoșani, Mehedinți, Sălaj) 
Caraș, Timi^ și Arad. Intensificarea 
acestei lucrări va permite unități
lor agricole de stat să însămînțeze 
grâul în perioada optimă și să se 
asigure astfel producții bune în 
anul viitor.

Întreprinderilor un număr însemnat 
de raportări statistice neaprobate 
care, în multe cazuri, conțin aceleași 
date ca și oele din sistemul aprobat. 
Sondajul efectuat a scos la iveală 
peste 700 de tipuri de raportări sta
tistice neaprobate. Un număr însem
nat de raportări de acest gen au 
fost depistate în unitățile agricole și 
în întreprinderi din ramura indus
triei chimice, a construcțiilor de .ma
șini, a exploatării și prelucrării 
lemnului. Ceea ce este și mai grav, 
din unele investigații întreprinse la 
olanele care solicită asemenea ra
portări neaprobate, reiese că gra
dul de prelucrare și de valorificare 
a datelor obținute prin ele este re
dus. De semnalat este faptul că cele 
mai multe dintre raportările statis
tice neaprobate sînt solicitate foarte 
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frecvent și ca atare reclamă un ma
re volum de muncă. Astfel, aproape 
două treimi din ele sînt cerute cu 
periodicitate lunară sau chiar mai 
mică — chenzinală, decadală, săp- 
tămînală, semidecadală și chiar zil
nică.

Unele dintre raportările statistice 
neaprobate sînt foarte voluminoase 
și greu de completat. Pentru multe 
dintre acestea este necesar să se țină 
evidențe tehnico-operative speciale, 
ceea ce, firește, amplifică volumul 
muncii de evidență în unități. Lucră
rile de pregătire, completare și trans
mitere a raportărilor statistice ne
aprobate necesită nu numai un im
portant volum de muncă, ci și în
semnate cheltuieli materiale și bă
nești. Se apreciază că fiecare din u- 
nitățile cuprinse în sondaj consumă, 
în medie anual, circa 600 ore-om 
pentru raportările statistice neapro
bate. Acestea sustrag în numeroase 
cazuri salariați cu funcții tehnice — 
ingineri, tehnicieni etc. —'de la e- 
xercitarea atribuțiilor lor în proce
sul de producție.

Constatările analizei întreprinse 1- 
lustrează cit este de important să se 
ia măsuri energice — așa cum s-a

LUCRĂRI PENTRU 
DUBLAREA LINIEI FERATE 
BUCUREȘTI-CONSTANTA1 I

In zona Fetești-Cernavoda, e- 
chipele șantierului 15 construc
ții căi ferate execută importante 
lucrări de dublare a liniei Bucu- 
rești-Constanța. Pînă acum a 
fost terminată construcția pri
mului tronson de cale ferată in
tre stațiile Ovidiu și Dunărea, 
cu o lungime de aproape 5 km, 
și se lucrează la definitivarea 
terasamentelor pentru alte tron
soane. în zilele următoare va în
cepe demontarea viaductului Ie
zer, a cărui utilitate nu mai este 
de actualitate, în urma lucrări
lor de îndiguire executate în a- 
ceastă zonă.

Pe șantierul hidrotehnic 
„Leșul"

A început 
construcția 

barajului
ORADEA (corespondentul 

„Seinteii"). Constructorii siste
mului hidrotehnic „Leșul" din 
județul Bihor au înscris ieri o 
nouă pagină din activitatea lor. 
Au turnat primii metri cubi de 
beton la temelia viitorului ba
raj. ' Acesta — lung de 180 de 
metri și înalt de 60 de metri — 
va stăvili un lac de acumulare 
de 26 milioane metri cubi de 
apă.

Sistemul hidrotehnic „Leșul" 
are drept scop asigurarea unui 
debit regularizat pe rîul Crișul 
Repede, pentru a satisface ce
rințele sporite de apă în tot 
cursul anului, precum și pentru 
irigarea unei suprafețe de peste 
10 000 ha teren agricol în Cîm- 
pia de Vest a țării.

Concomitent, constructorii lu
crează la înălțarea unui hotel cu 
restaurant — primul obiectiv din 
complexul turistic în curs de a- 
menajare in zona viitorului ba
raj.

Imagine de la Laminorul de tablâ groasâ al Combinatului siderurgic Galați

BBBBBBBBB
subliniat la Congresul al X-lea al 
partidului — pentru lichidarea ma
nifestărilor de birocratism care mai 
dăinuie în practica unor ministere, 
pentru raționalizarea muncii de în
drumare. Partidul nostru cere să se 
reducă hotărit numărul de acte nor
mative, circulare și instrucțiuni, de 
raportări inutile, să se înlăture „re
lațiile birocratice" printr-o muncă vie 
de ‘îndrumare pe teren, pentru că 
numai pe această cale se pot asi
gura soluționarea mai rapidă și mai 
competentă a problemelor producției, 
sporirea eficacității munpii cadrelor 
de oonduoere — de la întreprindere 
și pînă la ministere și' alte organe 
economice centrale.

Trebuie spus că, concluziile analizei 
amintite au permis Direcției Centra
le de Statistică, in colaborare cu 

ministerele și organele centrale in
teresate, să treacă la eliminarea unor 
paralelisme între dările de seamă 
statistioe de stat și cele departamen
tale, suprimarea unor dări de seamă, 
eliminarea unor capitole și a unor 
indicatori din cuprinsul acestora, in
troducerea unor indicatori ou o pu
tere mai mare de caracterizare a 
unor procese și fenomene actuale din 
economie, reașezarea mai judicioa
să a dărilor de seamă statistice din 
punctul de vedere al periodicității. Pe 
această bază, apreciem că volumul 
raportărilor statistice de stat și de
partamentale propus pentru anul 1971 
se va reduce, față de anul 1970. cu 
17 la sută, acțiunea fiind orientată, 
in a-elași timp, spre îmbunătățirea 
calitativă a raportărilor. Indiscutabil, 
a-castă reducere va antrena și re- 
stringerea evidenței tehnico-operative 
și a evidentei contabile, ceea ce va 
contribui la degrevarea cadrelor de 
specialiști din întreprinderi de lu
crările de evidență, creindu-li-se 
condiții mai prielnice pentru a se 
conoentra asupra conducerii și în
drumării nemijlocite a proceselor da

ZIUA RECOLTEI
(Urmare din pag. I) 

clipă eforturile pentru strângerea la 
timp și fără pierderi a întregii reool- 
te, la toate culturile.

Pînă în ziua de 2 octombrie, potri
vit datelor centralizate la Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, recoltatul 
porumbului s-a efectuat pe 46 la sută 
din suprafața cultivată în întreprin
derile agrioole de stat și pe 31 la 
sută în cooperativele agricole. în ul
timele zile lucrările de recoltare s-au 
intensificat, atît la porumb cit și la 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, le
gume și alte culturi tîrzii. Pînă în 
prezent au fost însilozate 52 la sută 
din cantitățile de furaje prevăzute în 
întreprinderile agricole de stat și 36 
la sută în cooperativele agricole. A- 
colo unde sînt asigurate condiții op
time se lucrează intens la însăimîn- 
țarea griului. Această importantă lu
crare s-a realizat pe 8 la sută din su
prafețe în I.A.S., și pe 16 la sută în 
cooperativele agricole. Din analiza da
telor centralizate rezultă un progres 
evident la executarea lucrărilor, dar, 
ținjnd seama de volumul imens de 
muncă din această perioadă este ne
voie, î>n continuare, de eforturi sus
ținute pentru grăbirea recoltatului, a 
pregătirii terenurilor pentru insămin- 
țat etc. în acest scop este nevoie de 
prezența activă In cîmp și In ferme
le de animale a tuturor celor ce mun
cesc în agricultură.

Cel mai bun mijloc de a antrena 
la muncă masa largă a cooperatori
lor este participarea efectivă la lucru 
în cîmp a conducerilor cooperative
lor, în frunte cu președintele și se
cretarul organizației de partid, cu pri

GLISAREA COȘULUI DE FUM AL BATERIEI 
NR. 1 DE EA UZINA COCSO-CHIMICA DIN GALAȚI

Pe șantierul uzinei cocso- 
chimice, aflate în construcție 
In perimetrul Combinatului si
derurgic de la Galați, unde lu
crările sint simțitor avansate 
față de grafic, a început glisarea 
coșului de fum al bateriei nr. 1. 
obiectiv avînd o înălțime de 90 
metri.

Pe acest șantier a fost termi

producție. O atenție deosebită se a- 
oordă precizării locului oentralel in
dustriale în fluxul informațional, în 
funcție de sarcinile pe care ea le are, 
îndeosebi in relațiile cu unitățile în 
su’bordine și cu ministerele de resort, 
în aoeastă privință, „piramida infor
mațională" urmează să fie perfecțio
nată, asigurindu-se informaticii posi
bilitatea de a oferi, în timp util, so
luții pentru rezolvări efective în pro
bleme de planificare, de conducere 
a activității productive, de aprovizio
nare tehnioo-materială, de desfacere 
a produselor etc.

Posibilitatea de previziune, de 
prognozare a sensului și tendințelor 
fenomenelor social-economioe consti
tuie unul din atributele esențiale ale 
sistemului informațional. De aceea, 
în cadrul sistemului informațional 

statistic operativ se efectuează — cu 
3—4 luni înainte de sfirșitul anului 
— calcule de previziune asupra în
deplinirii planului de dezvoltare a 
economiei naționale. Datele respec
tive sînt utilizate pentru luarea de 
măsuri în vederea îndeplinirii inte
grale a planului și pentru calculele 
de plan pentru anul următor. Crearea 
unui sistem informațional pe baze 
științifice și valorificarea operativă 
cit mai completă a datelor culese 
reclamă însă necesitatea folosirii me
todelor moderne ale matern aticii, sta
tisticii, ciberneticii economice, conco
mitent cu utilizarea pe scară largă a 
mijloacelor tehnice moderne electro- 
nioe pentru prelucrarea și transmite
rea informațiilor. în această privință, 
de mare importanță este folosirea 
calculatorului electronic la prelucra
rea datelor statistice operative, care 
ridică probleme deosebite, atît orga
nizatorice, cît și tehnice, cum sînt, 
de pildă, verificarea datelor primite 
din teren, controlul lor logic auto
mat, oorectarea operativă a infor
mației neplauzibile, informarea rapi

marul și toți salariații din comună, 
cu cei care in alte perioade ale anu
lui își desfășoară activitatea În bi
rouri, pentru că este în interesul fie
cărei unități agricole, al comunei și 
satului respectiv, al întregii econo
mii naționale, ca lucrările de recol
tare și de însămînțare să se efectueze 
la timp și în bune condiții. Ziua 
recoltei trebuie să constituie un și 
mai puternic îndemn pentru masa lar
gă a cooperatorilor, pentru mecani
zatorii din I.A.S. și I.M.A., de a face 
totul spre a asigura executarea la 
timp, în bune condiții a în-sămlnțării 
griului, și a pune baze solide viitoa
rei recolte. Este cunoscut că de cali
tatea lucrărilor de pregătire a patu
lui germinativ și de calitatea semăna
tului depinde în cel mai înalt grad 
nivelul producției la grîu și la cele
lalte culturi. Iată de ce problema ca
lității însămînțărilor trebuie să con
stituie preocuparea de căpetenie a tu
turor celor ce muncesc in agricultură. 
S-a spus cu deplin temei că soarta 
recoltei stă în mina omului, a suitelor 
de mii de cooperatori, mecanizatori 
și specialiști care îndeplinindu-și cu 
maximă exigență și spirit de răspun
dere îndatoririle ce le revin În rfmp 
și în fermele de animale își mani
festă totodată înalta conștiință cetă
țenească și patriotică.

împlinind chemarea partidului de 
a strînge la timp și fără pierderi 
roadele acestei toamne și de a pune 
in pămînt sămlnța viitoarelor lanuri 
de grîne, oamenii muncii din agri
cultură întregesc tabloul însuflețitor 
al unei activități intense desfășurate 
In propriul lor interes, al Întregului 
popoJ-.

nată execuția blocului de fun
dații, care a neoesitat turnarea 
a 4 400 mc beton.

Concomitent se lucrează la 
oonstrucția stațiilor de dozare 
și de pregătire primară din 
sectorul de preparare a cărbu
nilor de cocsificare și a silozu
lui aooperit

(Agerpres)

dă, oomplexă și multilaterală, le ce
rere.

Sarcinile care decurg din acțiunea 
de introducere și extindere a utili
zării metodelor informaticii In eco
nomie vizează o multitudine de as
pecte. Firește, aceasta impune o mai 
bună coordonare a întregii activități 
statistioe în scopul accelerării lucră
rilor de raționalizare a sistemului 
informațional, extinderii aplicațiilor 
matematicii, ale ciberneticii și pre
lucrării automate a datelor etc. Ela
borarea și promovarea unei concepții 
unitare în realizarea sistemului na
țional informațional pentru condu
cerea economiei — indicație dată la 
recenta întîlnire de lucru a specia
liștilor din domeniul tehnicii elec
tronice de calcul — dau sens mai 
precis acțiunii de raționalizare a 
muncii de statistică economică și ii 
îmbogățesc conținutul prin accentua
rea necesității de a se asigura legă
tura organică între informatică și de
cizie.

în actuala etapă, colectivul Direc
ției Centrale de Statistică are ca o 
principală sarcină să extindă cerce
tările statistice parțiale, prin anchete, 
cercetări selective, sondaje, verificări 
in întreprinderi și unități social-cul
turale. Se va ajunge astfel la cunoaș
terea mai completă a cauzelor care 
condiționează mersul îndeplinirii 
planului de stat, folosirea capacități
lor de producție și a forței de mun
că, gospodărirea mijloaoelor materia
le și bănești, precum și a altor aspec
te care influențează eficiența activi
tății eoonomice, permițînd, totodată, 
renunțarea la unele observări totale, 
desigur mai costisitoare și neoesitînd 
un fond mare de timp. Paralel, Di
recția Centrală de Statistică se preo
cupă să raționalizeze întreaga mun
că de informație și prelucrarea sta
tistică, să intensifice trecerea de la 
prelucrarea datelor cu ajutorul uti
lajelor mecanografice la prelucrarea 
electronică, folosind cît mai deplin 
capacitatea calculatorului existent. 
Pe această cale, se urmărește furni
zarea în timp cît mai scurt a infor
mațiilor necesare luării unor decizii 
cit mai eficiente. Aceasta înseamnă, 
în ultimă analiză, un sistem infor
mațional mai economic, mai opera
tiv, o informație cu un mesaj mal 
bogat, o valorificare mai amplă a 
datelor, toate fiind premise pentru 
continua îmbunătățire a formelor și 
metodelor de organizare și oonduoere 
• economiei naționale.
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Cum descifrează
elevii a.b c.“-ul

teatre

Bu-

deplaseze

L. Cara-
Heiflel- 

10,30; Ca-

a impietat asupra unei 
adecvate planificări și or- 
acestor ore din programul

18: 19,30, Mio- 
16.30: 19,45, BU- 
19, la grădină

SE PREGĂTESC
cinema

m serie noua Mihai M1TEA

G. DAN

memoria

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări « adnotări • adnotări

și citind 
(o mani-

lansare. 
noapte, 

emisiunii

este titlul

înlătura riscurile 
altfel, cum se

domn ce
pe

Impietatea amfitrionului

a cunoaște unul 
numeroasele o- 

de interes ,tu-

pină acum că 
scriitoricească a 

harul de a înflora 
cititorului

muncii
în actualul an de învățămînt, a- 

proximativ 2100 unități școlare cu
prind în structura lor organizatorică 
clasele a IX-a și a X-a ale școlii ge
nerale, debutul claselor a X-a mar- 
cînd, practic, încheierea ciclului com
plet al învățămîntului general de 10 
ani, care în următorii 2—3 ani șco
lari va deveni forma de studiu o- 
bligatorie pentru întregul tineret de 
vîrstă școlară ce nu frecventează alte 
forme de învățămînt.

Prin întreaga sa structură școala ge
nerală de 10 ani răspunde unor ce
rințe sociale fundamentale ale pre
gătirii pentru muncă și viață a noi
lor generații, asi
gură condiții ca, 
după 
școlii, absolvenții 
să nu devină oa
meni carp... știu 
de toate, dar nu 
au nici cunoștin
țe și nici deprin
deri elementare 
de mtjncă. „Fieca
re tînăr al patriei 
noastre — spunea 
tovarășul 
Ceaușescu 
vîntarea
gurarea

Iul de... vizitatori. Nu e greu de pre
văzut că din aceste „vizite" elevii 
nu se vor alege cu prea multe no
țiuni și deprinderi practice folositoa
re pentru viitoarea lor activitate.

Investigațiile prin școli, cu prilejul 
raidului de față, au permis for
mularea unor observații cu caracter 
mai general, care vizează unilaterali- 
zarea alegerii meseriilor spre care 
sini Îndrumați elevii, insuficienta le
gătură cu cerințele reale ale diferite
lor sectoare de activitate. De regulă, 
fetele sînt îndrumate spre croitorie, 
cu toate că la fel de utile le-ar fi 
cunoștințe de menaj, puericultură si

terminarea

devină oa-

Nicolae 
în cu- 
rostită 
noului 

să știe ce

raid-anchetă în școli generale 
de 10 ani din județele Botoșani, 

Argeș, Ialomița

recent la inau- 
an universitar 

e o fabrică, ce 
e o cooperativă agricolă sau o fer
mă de stat, să fie în stare să lucreze 
în orice domeniu de activitate. Nu
mai așa va deveni bun constructor 
al socialismului și comunismului". 
Avînd în programul de studiu activi
tăți practice, comasate de regulă în
tr-o zi pe săptămînă, elevii școlii 
generale de 10 ani beneficiază astfel 
de avantajele unei preprofesionali- 
zări. Dar educația în spiritul intere
sului pentru muncă presupune, evi
dent, și crearea condițiilor adecvate 
pentru ca în timpul destinat activită
ților practice elevii să poată des
cifra clar a.b.c.-ul unei meserii — 
pentru multi dintre ei. chiar viitoa
rea lor profesie — să ia contact 
direct cu aspectele ei specifice. Deci, 
cum se desfășoară activitățile prac
tice ale elevilor din școlile generale 
de 10 ani în județele Botoșani. Argeș 
și Ialomița ?

Botoșani. Vizitînd mai multe școli 
de 10 ani din orașele și satele ju
dețului am constatat că și în acest 
nou an de învățămînt conducerile a- 
cestora au ținut seamă de compo
nența claselor, organizînd activități 
practice specifice pentru fete Și pen
tru băieți. Iată cîteva exemple. Cel 
40 de elevi din clasa a IX-a a Școlii 
generale nr. 4 din Botoșani au fost 
repartizați anul trecut pe grape — 
fetele la uzinele textile „Moldova" 
si Fabrica de confecții, iar băieții la 
Uzina de reparații și secția de radio 
și televizoare — unde au lucrat efec
tiv. fiind îndrumați de specialiști din 
Întreprinderile respective. In acest 
an școlar, elevii vor lucra in aceleași 
unități, urmărindu-se continuitatea 
și aprofundarea cunoștințelor In ve
derea dobindirii unor deprinderi 
practice temeinice in mînuirea ma
șinilor și utilajelor — cu atît mai 
mult cu cît. unii dintre ei. mai ales 
fetele, și-au exprimat 
după absolvirea școlii de 
se angajeze în fabricile 
Asemănător s-a organizat 
în școlile generale de 10 ani nr. 1 și 
nr. 4 din Dorohoi. La Bucecea. elevii 
au fost constituiți într-un cerc de 
conducere auto, pe lingă I.M.A. din 
localitate, participînd cu deosebit in
teres la lecții teoretice și practice 
de conducere a tractoarelor, combi
nelor și autocamioanelor. De mențio
nat că. peste tot unde a existat o 
conlucrare rodnică între școli și În
treprinderi, „ucenicia" 
ucenici se desfășoară cu bune rezul
tate. stimulînd dorința și aptitudinile 
elevilor pentru munca prestată, pen
tru meseria respectivă.

Din păcate, nu la fel de bine stau 
lucrurile în școlile din satele județu
lui, unde practica elevilor în cadrul 
unor unități ale I.M.A. și I.A.S. 
și al unor sectoare din coopera- 

agricole de producție se 
.T__ " _ ’j semnul întîmplă-
al improvizației. In comune- 

Pomîrla, Flă-

altele. Din cele 18 școli generale să
tești cu clasa a IX-a, bunăoară, doar 
3 efectuează orele de lucrări practice 
în agricultură. Școli generale ca cele 
din Boteni și Vlădești, cu unități a- 
gricole puternice, cu profil pomicol 
și zootehnic, preferă să __
pentru practică elevii cale de 30—40 
km pînă la școala profesională a 
Uzinei de autoturisme din Pitești, 
Tot astfel, anul trecut, elevii Scolii 
generale din Vedea au fost reparti
zați pentru orele de practică la... fri- 

desi 
de 
în
a- 

in-

dorința ca 
10 ani să 
respective, 
practica și

viitorilor...

tivele 
desfășoară sub 
rii, ii . ' .
le Nicolae Bălcescu, 
mînzi ș.a., unde orele de activități 
practice se efectuează 
vele agricole de producție, elevii sînt 
utilizați doar la lucrări curente — 
recoltatul legumelor și fructelor, cu
lesul știuleților de porumb — im
portante la ora actuală, dar Insufi
ciente pentru orientarea lor profe
sională spre o meserie anume solici
tată în domeniul agriculturii. Că este 
vorba de o anumită lipsă de interes 
din partea specialiștilor din condu
cerea acestor unități și nu de așa- 
zise „greutăți obiective" sau de lipsa 
posibilităților pentru o pregătire 
practică concretă a elevilor, o do
vedește și faptul că, în prima comu
nă amintită, există un sector zo
otehnic bine organizat, secție de tlm- 
plărie, cizmărie, croitorie, dar nici un 
elev n-a fost îndrumat spre asemenea 
locuri de muncă, unde ar putea do- 
blndi cunoștințe și deprinderi nece
sare pentru activitatea lor viitoare. 
Oare nu este cazul ca. după termi
narea campaniei agricole, elevilor 
să 11 se creeze cele mai bune con
diții în vederea efectuării orelor de 
practică așa cum trebuie și cum pre
văd indicațiile conducerii de partid ?

Argeș. Pe raza circumscripției 
Scolii generale nr. 1 din Pitești se 
află Fabrica de motoare electrice. 
Părinții multor elevi care lucrează în 
această întreprindere și-au exprimat 
dorința ca cei 141 de elevi din cla
sele a IX-a și a X-a din • această 
școală să facă practică în unitatea 
lor. Este lesne de înțeles grija și soli
citudinea cu care muncitorii ișl în
drumă propriii copii sau pe cel ai to
varășilor lor de muncă, le ușurează 
pătrunderea „tainelor" meseriilor de 
bobinatori, strungari, sculeri, lăcătuși 
mecanici șl montori, conlucrează cu 
scoâla în formarea și educarea viitoa
relor promoții de muncitori ai fabri
cii respective. în contrast cu această 
inițiativă și experiență lăudabilă, se 
conturează activitatea practică a ele
vilor Școlii generale nr. 3 din Cîmpu- 
lung Muscel. Aici, din cei 182 elevi, 
băieții lucrează in atelierul mecanic 
al școlii, iar fetele în cel de croitorie. 
Pentru dobindirea unor cunoștințe 
profesionale mai bogate, băieții sînt 
îndrumați să facă practică în sec
toarele Uzinei mecanice Muscel. Dar. 
spre surprinderea lor. în această 
uzină, cit și în Uzina de autoturisme 
de la Pitești, școlarilor li se rezervă, 
în cadrul orelor de practică, doar ro-

în cooperati-

zeria și coafura din comună, 
erau locuri mult mai adecvate 
pregătire profesională pentru ei 
diferite sectoare ale cooperativei 
gricole de producție, în unitățile 
dustriei locale. Cazul cel mai frecvent 
este confundarea lecțiilor de pregătire 
practică eu acțiunile extrașcolare de 
muncă patriotică. în această privință, 
școlile nici nu s-au bucurat de sufi
cient sprijin și de orientare mai fermă 
din partea inspectoratului școlar ju
dețean ; după cum lipsa pînă la a- 
ceastă dată, a programelor școlare 
pentru activitățile practice ale clase
lor a X-a 
realiste și 
ganizări a 
școlar.

Ialomița. într-un județ aflat în 
plin efort de dezvoltare economică, 
este cît se poate de firesc ca practica 
elevilor din clasele terminale ale șco
lii de 10 ani să fie orientată cu pre
cădere spre sectoarele productive a- 
flate in plină activitate constructivă. 
Exemple. în acest sens, sînt nume
roase. Mai mult de jumătate din e- 
levii clasei a IX-ja de ,1a Școala ge
nerală nr. 2 din Slobozia fac practică 
la noua fabrică de ulei din oraș. Toți 
elevii aceleiași clase de la Școala 
generală din Perieți efectuează orele 
de practică în sectorul agricol ; băie
ții au optat pentru atelierul de me
canică si sudură, iar fetele au prefe
rat serele de legume și sectorul vi
ticol. La fel și la Cocora, unde ele
vele lucrează la fermele de păsări și 
animale, iar elevii la atelierul me
canic. Un „amănunt" nu lipsit de im
portantă : îndrumarea practicii este 
asigurată de cadrele cele mai compe-

tente din școală — profesoara de chi
mie — la Școala generală nr. 2 din 
Slobozia, profesorul de agricultură la 
Perieți — și din unitățile de produc
ție — medicul veterinar la Andră- 
șești. Din datele existente la 
Inspectoratul școlar județean reies 
insă și unele anomalii privind unila
teralitatea alegerii meseriilor de prac
tică pentru elevi : cele mai multe fete 
se îndreaptă spre dactilografie și coa
fură, iar elevii spre telefonie și 
■contabilitate. Este clar că și în 
eventualitatea cînd elevii ar reuși, 
la sfîrșitul celor 2 ani de prac
tică. să posede relativ bine aceste me

serii, e puțin pro
babil că între
prinderile și in
stituțiile din cu
prinsul județului 
vor reuși să Ofe
re atîtea locuri 
de muncă în me
seriile respective.

★
Relatarea aces

tor situații curen
te din activitatea 
școlilor generale 
de 10 ani din cele 

trei județe, pentru pregătirea e- 
levilor din clasele a IX-a și a 
X-a. permite evidențierea unor con- 
oluzii cu caracter mai general. Tn 
primul rînd, dată fiind însemnătatea 
deosebită ce se conferă acestor clase 
în contextul pregătirii tineretului 
nostru școlar pentru muncă, pentru 
viată, organizarea activităților prac
tice ale elevilor nu se poate face la 
întîmplare, oricum ; este imperios 
necesar ca. ne olan local (comunal, 
județean) să răspundă unor cerințe 
reale, prezente și de perspectivă, ale 
formării unor muncitori calificați în 
diferite meserii, pentru diferite sec
toare. în această privință școlile, fo
rurile de învățămînt trebuie să mani
feste un plus de inițiativă și să se 
bucure de mai multă solicitudine din 
partea organelor locale de partid și 
de stat. In al doilea rînd. experiența 
pozitivă a unor școli a demonstrat că 
folosul sub raport profesional si e- 
ducativ pe care-1 prezintă orele de 
lucrări practice pentru elevi se rea
lizează numai atunci cînd aceștia par
ticipă direct la muncă, execută lu
crări utile, interesante, cu finalitate 
social-obștească. In această or
dine de idei, unii dintre interlocuto
rii noștri au făcut propunerea ca la 
Ministerul învățămîntului să se stu
dieze utilitatea măririi numărului 
orelor de lucrări practice săptăminal 
(întrucît cunoștințele căpătate într-o 
singură zi se diminuează pe par
cursul săptămînii), eventualitatea ca 
la terminarea școlii elevii să pri 
mească certificate sau adeverințe pri 
vind rezultatele activității lor prac
tice. deprinderile profesionale dobîn- 
dite, pentru a putea fi încadrați în 
producție, în vederea calificării în 
continuare la locul de muncă, ca și 
posibilitatea remunerării unora din
tre lucrările executate de elevi în 
întreprinderile de practică, fondurile 
fiind destinate, între altele, amena
jării unor ateliere și laboratoare șco
lare.

Florica DINULESCU si Nicolae 
ZAMFIRESCU, Gheorghe CÎRS- 
TEA, Lucian CIUBOTARU 
corespondenții „Scînteii"

„Buletinul 
monumentelor istorice"

I
i
***
*

*

• Sunetul muzicii : PATRIA ■— 
9; 12.45; 16,30; 20,15.
• Păsările : GLORIA — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20, FAVORIT — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30, EXCELSIOR
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Hlbernatus : LUCEAFĂRUL —
9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 21,15, FES
TIVAL — 8,45; 11,15; 13.30; 16;
18,30; 21, lă grădină — 19,30, GRĂ-’ 
DINA DOINA — 18,15.
• In arșița nopții : STADIONUL 
DINAMO — 19,30.
• Hei, tu ! : CAPITOL — 10; 12; 
14; 16.30.
• Ora hotărttoare : CAPITOL — 
18.30; 20.45.
• Mari succese de odinioară : 
GRADINA CAPITOL — 18,45; 21.
• Patricia și muzica : BUCUREȘTI 
  9: 11,15; 13,45; 16,15; 18.45; 21. 
FEROVIAR - 8.30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21, MELODIA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 20,45, MODERN - 
9; 11,30; 15,30; 18; 20,15, ARENELE 
ROMANE — 19.
• Dragoste șl viteză : VICTORIA
- 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Corabia nebunilor : CENTRAL
- 9.15- 12,15; 15.15.
• Canarul și viscolul : CENTRAL
- 18.15: 20,30.
• Flacăra olimpică : LUMINA — 
9—15,30 în continuare ; 18,15; 20,45, 
VOLGA — 16; 18,15; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
- 10.
• Alfa-Romeo șl Julieta : DOINA
- 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Hatari : TIMPURI NOI — 9,30— 
15.30 în continuare.
• Program de filme documentare 
românești : TIMPURI NOI — 18,30; 
20,45.
• Misterele Parisului : CINEMA
TECA (sala Union) — 9: 11; 13; 
15. 17; 19; 21.
• Degetul de fler : GRTVITA -
10,30: 16; 18.15; 20,30, TOMIS —
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15. la gră
dină — 19,15.
• Pe urmele șoimului : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45: 20.
• Dacii : BUZEȘTI — 15,30; 18. 
la grădină — 20,30.
a Numai mortul va răspunde : 
DACIA — 8,45—20.30 în continuare, 
a Mayerling (ambele serii) : FLO- 
RFASCA — 9.30; ----- --
RITA — 10: 13,15;
CEGI — 10; 16:
— 20.
a Cu mine nu, madam! : UNI
REA — 18.
a Marile vacante : UNIREA — 
15,30: 20. la grădină — 20.
• Tiffany memorandum : LIRA
- 15.30: 18, Ia grădină — 
GIULESTI — 15.30; 18: 20.30

• întoarcerea doctorului Mabuse : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20, 
ARTA — 15,30; 18, la grădină — 
20.
• Argoman superdlabollcul : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Operațiunea Lady Chaplin ; 
COTROCENI - 15,30; 17,45; 20.
• Jandarmul se însoară : VIITO
RUL — 18; 20,30, FLACĂRA — 16; 
18; 20.
• Tăcerea bărbaților : VIITORUL
- 15,30.
• Inttlnirea : AURORA — 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30, la grădină - 
19, FLAMURA — 16; 18,15; 20,30.
• Dragoste Ia Las Vegas : MO
ȘILOR - 15,30; 18, la grădină - 
19,30.
• Lupii albi : POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
• Această femele : MUNCA — 
15,30; 18; 20,15, COSMOS — 15,30; 
18; 20.15.
• Fecioara care-ml place : VITAN
- 18.
• Petrecerea : VITAN — 15,80, la 
grădină — 20.
• Tntîlnire la vechea moschee : 
RAHOVA — 15.30; 18, la grădină 
— 20.
• Ultimul drum : PROGRESUL 
- 15,30; 18, GRADINA PROGRE- 
SUL-PARC — 19,45.

(Urmare din pag. I)

parte acestei așezări mu
zeale în peisajul etnogra
fic românesc. Tocmai de 
aceea cred că cu un mi
nim efort și cu un 
plus de inițiativă din par
tea forurilor locale de 
cultură s-ar putea pune 
la îndemîna vizitatorilor 
un atît de necesar și de

solicitat ghid al muzeu
lui. Ar fi, în fond, un 
gest ospitalier, o invita
ție de 
dintre, 
biective 
ristic și științific-cultural 
de pe harta țârii.

• Filarmonica de Stat „Georgs 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert educativ pentru elevi — 
10; 12.
• Opera Română: Boema — 11; 
Rtgoletto — 19,30.
• Teatrul de operetă : Prințesa 
circului — 19,30.
• Teatrul Național „I.
giale" (sala Comedia): 
bergul de altădată — :___ _ __
mera de alături — 20; (Sala Stu
dio): O femeie cu bani — 10,30; 
Travesti — 20.
• Teatrul de comedie: Cher An
toine — premieră — 20.
• Teatrul .Lucia Sturdza __ 
tandra" (sala din bd. Schitu M8- 
gureanu): Leonce și Lena — 10,30; 
Iubire pentru iubire — 20; (sala 
din str. Alex. Sahia): Puricele în 
ureche — 10,30; Transplantarea 
Inimii necunoscute — 20.
• Teatrul Giuleștl : Comedie cn 
olteni — 10; Tango la Nisa 
19.30.
e Teatrul „Țăndărică" 
din str. Academiei): Strop 
Rouă-Brotăcelul — 11; (sala 
Calea Victoriei): Aventurile 
Plum-Plum — 11.
• Teatrul evreiesc de stat: 
zel-tov > — 11; 19.30.
• Teatrul satiric muzical 
Tănase". (sala Savol): La grădina 
„Cărăbuș

stituit, pentru artiștii noștri un per
manent îndemn în creație, în creș
terea continuă a conștiinței socialis
te, în însușirea viziunii și ideologiei 
marxist-leniniste.

Uniunea Tineretului Comunist și 
Uniunea Sindicatelor, cu sprijinul 
efectiv al Comitetului de Cultură și 
Artă au colaborat permanent, ridicind 
niveltfl expozițiilor noastre și contri
buind în același timp la crearea unor 
importante lucrări de artă monumen- 
tal-decorativă pentru edificii repre
zentative din numeroase centre de 
cultură, de pe tot întinsul țării, aco
lo unde arhitecții și, în special, edilii 
orașelor au pus îndemn și pasiune în 
vederea întruchipării a noi și vibran
te mesaje ale frumosului — prin 
statui, monumente și elocvente lu
crări în mozaic și frescă și în suges
tive ansambluri decorative.

Artiști plastici aparținînd tuturor 
generațiilor au participat la docu
mentări pe importantele șantiere ale 
patriei, de la Porțile de Fier și Lotru, 
la Combinatul de la Galați și șantie
rul naval din aceeași localitate, ca și 
pe șantierele tineretului de la Rogo- 
jel, Rovinari și Carasu. Este semni
ficativ, credem, și faptul că Uniunea 
Artiștilor Plastici a 'trimis un impor
tant grup de artiști decoratori să lu
creze și să proiecteze în industrie, 
pentru a stabili contacte și o practi
că de lucru absolut necesare atit 
pentru artiști, cît și pentru sectoa
rele industriei ce pot beneficia de 
avantajele unei colaborări perma
nente în domeniul esteticii produ
selor.

In curînd vom vedea materialul 
adunat cu sîrguințâ pe teren. Avem 
convingerea că va fi expresiv și bo
gat, ne va da premisele unor ample 
lucrări pentru expoziția din pri
măvară.

Discuții ample, atît în Biroul exe
cutiv al uniunii, reuniuni largi cu 
reprezentanții filialelor, în Caoitală, 
în plenul secțiilor, în plenul filiale
lor și cenaclurilor din țară au con
tribuit la elucidarea și stabilirea o- 
biectivelor concrete ale expoziției de

la București închinate semicentena
rului partidului. Comitetele județe
ne de cultură sînt, de asemenea, 
chemate să susțină, în afară de ex
poziția pe țară, o suită de ex
poziții cu același caracter în cel" 
mai importante centre ale culturii 
•românești. Anul 1971 va întruni, de 
asemenea, un important număr de 
expoziții volante, în special de gra
fică, pe o largă arie de cuprindere, 
organizate cu sprijinul forurilor de 
partid, al Frontului, Unității Socia
liste, unde Ia această oră uniunile 
își conturează un program gîndit ca 
lin întreg.

Atenția și sprijinul acordate de 
partid fenomenului de cultură, artei 
și artistului în patria noastră au 
conturat pregnant și matur perso
nalitatea acestuia, au insuflat tuturor 
îndemnul permanent spre noi și cu
tezătoare realizări, expresie a fioru
lui revoluționat comunist ce urmea
ză să-și dea pe deplin măsura la 
viitoarea expoziție dedicată aniver
sării partidului.

Substanțialele eforturi ale poporu
lui nostru pe calea progresului eco
nomic, lărgirea interesului pentru 
problemele social-culturale, creează 
o profundă emulație în inimile crea
torilor, emulație ce, sîntem siguri, 
își va găsi un larg ecou în expozi
ția închinată gloriosului semicente
nar al partidului.

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiuni! 

dimineață. Matineu duminical 
pentru copil și școlari. • „Ursu
lețul și anotimpurile” de Xenia 
Roman. Interpretează un colectiv 
al Teatrului de păpuși din Alba 
Iulla. Regia artistică Aurel Cră
ciun. — Film serial pentru copii 
„Noile aventuri ale lui Huckle
berry Finn". • „Grădinița noas
tră" — pe versuri de Veronica Po- 
rumbaCu ; 10,00 Viața satului ;
11,15 tn reluare, la cererea teles
pectatorilor. Recitaluri susținute 
de Doina Snătaru. Charles Azna
vour și Luis Mariano. 12,00 De 
strajă patriei ; 12.30 Concert sim
fonic ; 13.00 Fotbal. Politehnica
Iași—Rapid (divizia națională A). 
Transmisiune directă de la Iași. 
14,45 Emisiune în limba maghia
ră; 16,15 închiderea emisiunii de 
dimineață ; 17,30 Deschiderea emi
siunii de după-amiază. • Micro- 
avanpremiera. 17.35 Studioul „N";
19.30 Telejurnalul de seară; 20.00 
La horă-n sat. Participă taraful 
și soliștii Căminului cultural din 
comuna lancu Jianu, dirijor Fă- 
nică Fieraru, fluierași! Căminului 
cultural din comuna Stoicănești, 
formația de dansuri din Scorni- 
cesti șl formația de călușari din 
Vîlcele. 20.50 Film artistic „Cei 
trei mușchetari". Parodie muzi
cală realizată de „Biblioteca Stu
dio Uno" după celebrul roman al 
lui Alexandre Dumas-tatăl. 21,55 
Melodii ne ramoa de
22.30 Telejurnalul de 
Sport. 23.00 închiderea 
D-ogramulul I.
PROGRAMUL II

20,00 Opera în foileton „Cava
lerul rozelor" de Richard Strauss 
(actul II); 20,55 Buletin de știri ; 
21.00 Student la Iași — o produc
ție a studioului „Al. Sahia"; 21,20 
Carnet bucureștean; 21,35 Relua
rea serialului de sîmbătă seara: 
22,25 Cu dansul pe meridianele 
lumii ; 22,45 închiderea emisiunii 
programului II.

*

*
*
*

*

gența lui F. Muscalu și 
cea a celor ce au tipărit 
astfel de bizare versifica
ții ? întrebare cu atit mai 
justificată, cu cit o mai 
atentă selecție, o mai În
delungată colaborare re
dacțională cu autorul ar 
fi putut 
pe care

vede, și le-a asumat cu 
prea multă dezinvoltură 
generosul amfitrion. Nu 

arătînd 
cărți", 

de pro- 
uneori

știm cum or fi 
„dinții cariați de 
dar citind astfel 
ducții, am simțit
— o mărturisim eu regret
— gustul amărui de stre- 
pezeală.

După o întrerupere de 
mai multe decenii, de cu
rînd a reapărut primul nu
măr al „Buletinului mo
numentelor istorice". Este 
un remarcabil eveniment 
editorial, reluarea unei' 
tradiții a cărei prestigioasă 
dezvoltare s-a făcut, în- 
cepînd din 1923, sub în
drumarea directă a mare
lui istoric care a fost 
Nicolae Iorga — pe atunci 
președinte al Comisiei 
monumentelor istorice. în
treaga semnificație isto
rică și sooială a unui ase
menea eveniment se im
pune de la sine.

Aflat la primul număr, 
acest instrument de lucru 
își propune un bogat plan 
de activitate. „Buletinul 
monumentelor istorice" va 
fi un seismograf sensibil 
care nu numai că va în
registra cu precizie și pe 
o arie geografică cit mai 
largă situația reală a mo
numentelor, dar va aduce 
o cunoaștere amănunțită, 
integrală a lor — bază a 
viitoarelor studii de sin
teză.

Conform programului a- 
nunțat, noua serie a bu
letinului, dezvoltînd pe o 
treaptă superioară calită
țile vechii publicații, va 
marca un adevărat reviri
ment în studiul științific

al monumentelor țării 
noastre.

Entuziast salutat la pri
mul său număr de tova- 

- rășul Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, de acad. prof. univ. 
C. Daicovlciu și de prof, 
univ. arh. Horia Teodora, 
„Buletinul monumentelor 
istorice" prezintă o serie 
de articole de remarcabilă 
ținută științifică. Cercetă
tori de prestigiu, ca prof, 
arh. Richard Bordenache, 
ing. Victor Munteanu, arh. 
Cristian Moisescu, prof, 
univ. arh. Grigore Iones- 
cu, prof. univ. Aurelian 
Sacerdoțeanu, Oliver Ve- 
lescu, arh. Andrei Pănoiu, 
Corina Popa etc., bazîn- 
du-se pe informația furni
zată de un studiu atent, 
vin să lumineze sensuri 
noi, să contureze mai 
exact personalitatea unor 
monumente sau lucrări 
mai puțin cunoscute. Re
cenzia semnată de Dinu 
C. Giureseu, cronica prin
cipalelor lucrări de restau
rare a monumentelor și 
fișierul împlinesc armo
nios acest prim număr. 
Un cuvînt bup se cuvine 
și excelentei ținute grafice 
a revistei.

Marina PREUTU

In așteptarea unui gest 
de ospitalitate

Am vizitat de curînd 
Muzeul etnografio din co
muna Rășinari. M-a im
presionat bogata colecție 
a obiectelor care sînt ex
puse aici, toate fiind a- 
chiziționate din pitoreas
ca așezare din apropie-

rea Sibiului. Obiectele de 
uz casnic și meșteșugă
resc, uneltele folosite de 
renumiții păstori de pe 
aceste meleaguri, fru
moasele costume națio
nale, o seamă de cărți 
vechi conferă o notă a-

Volumul de debut „Tara 
bătrinului fotograf", al 
lui Florin Muscalu, cu
prinde unele poezii reu
șite, (cum e cea care dă 
titlul opusculului) ce res
piră o autentică emo
ție lirică, arcuiri zvelte 
ale unei expresii tensio
nale. Alături de acestea 
însă, conviețuiesc intr-o 
discutabilă armonie și u- 
nele versuri cel puțin ciu
date. Ceea ce stîrnește 
mirarea nu 
misterios, iar enigmaticul 
și vînstnicul 
imortalizează chipuri 
clișee și-ar putea conti
nua în liniște meri- 
tuoasa-i activitate, dacă 
n-ar avea gusturi de am
fitrion al umbrelor ilus
tre, pe care le invită în 
atelierul său, incitindu-le 
la taclale. Cine sînt oas
peții autorului ce declară 
cu seninătate și cu o 
ușoară doză de teribilism 
că i „s-au cariat dinții 
stînd printre cărți..." („E- 
legie pentru litere") nu 
este greu de aflat. Ieșit 
din tărîmurile de aven
tură ale deșertului arabic, 
sau poate proaspăt venit 
după un „anotimp în in
fern", Arthur Rimbaud 
părăsește lumea „Ilumină
rilor" pentru a discuta cu 
tînărul său conlocutor 
despre un......cal cu tîmple
de argint" : „Despre-un 
cal cu tîmple de argint / 
Chiar atunci Arthur Rim
baud îmi povestea... („E- 
legie pentru mine"). De
loc intimidat, F. Muscalu 
îi propune un fel de par
tidă cu un lasso autoh
ton : „Vai, i-am spus, ne 
trebuie un frîu / Ca să 
prindem numai noi fuga
rul". Riscurile întreprin-

derii nu-1 dezarmează : 
„Dacă nu-1 vom prinde, 
ne vom scrie / Ultima do
rință, fără să mă jur / 
Vom semna sub cea mai 
tristă elegie / F. Muscalu 
și Rimbaud Arthur.,: 
tînărul scriitor sare 
te cai", abordînd cu im
pietate umbre vestite ne 
putem convinge 
poezia „Luna..." , 
festare rară de lipsă de 
respect pentru 
autorului „Luceafărului") 
care debutează categoric: 
„Aseară m-a căutat poe
tul Mihai Eminescu". Ve
nit din tărîmuri de eter
nitate marele creator tăi- 
făsuiește și el cu F. Mus
calu despre... femei : „îmi 
spunea ceva trist cu o fe
meie / Pe 
la umbra 
mint..." 
de 
„Dacă nu 
uitați-vă la lună, 
nu-i altceva decît 
lui omenesc / Ce șuieră 
urlind nebun prin 
mos“ (? ! ?).

Culmea impietății e a- 
tinsă însă în „Dans", poe
zie în care George Baco
via e înfățișat de autor 
în insolita postură 
dansator (cam 
versul poetic al 
„dansează" 
„Astă seară 
domnul George
Ca un git de lebădă vie... 
Dansator pe planete 
străine, / Fumegați de 
tăcere-n abis, / Astăzi 
domnul Bacovia / Dan
sează în vis..."

Amintind și „geniul tul
burat / Purtînd păsări în 
loc de ochii de lemn", din 
„Elegie metafizică" ne 
întrebăm unde a fost exi-

care o iubise 
acestui pă- 

Ultima strofă e 
o stranie ireverență : 

mă credeți, 
‘ " / Ea

capul

Cos-

de 
tot uni- 
lui F. M. 
frenetic) : 
dansează 

Bacovia, /

„Dezastrele 
genunchilor"

Știam 
pana 
avut 
mintea cititorului cu 
descrieri ce respirau ae
rul tare al tragicului, a 
unor clipe de restriște ale 
umanității. Tucidide și 
Lucrețiu. pe alte tărî
muri, Miron Costin in 
anii evului românesc de 
mijloc, au imortalizat cu 
puterea artei lor ciuma și 
lăcustele, pîrjolirile inva
ziilor și pojarele oștilor 
cotropitoare. Scriitorilor 
zilelor de acum erupțiile 
vulcanice din insulele 
Orientului, cutremurele
catastrofale, cicloanele 
răvășitoare, exploziile a- 
tomice, războaie năpras
nice le-a dat prilej să 
surprindă înfățișările pro
teice ale nenorocirii. în 
neștiința noastră nu afla
sem însă că destinul a 
scăpat din cutia Pandorei 
și calamități inedite ; Ni
colae, Motoc Ie identifică 
și pune la îndemîna citi
torilor în revista „Ra
muri" din luna septem
brie. E vorba despre... 
dezastrele genunchilor.

Din șerpuirile 
ale

te păinde contur „fe
meia începutului" pe care 
aedul modern o invocă 
cu solemnitate fals ho
merică : „cintă să înving 
cu gindul drumul pină la 
ca". Enigmatica Evă, 
„sfinta albă", „înaltă și 
mioapă" cu trupuri din 
„străluciri de înlănțuiri 
de năluciri", este numai 
aparent glacială : „ea ger 
de-mperechieri în petre
ceri" și are probabil ma
nia zarurilor ori stăpî- 
nește formulele științelor 
oculte, căci altfel nu se 
justifică logoreea ce ur
mează : „ce lume ce 
zaruri din numere divi- 
pe unu și cu unu fac unu 
este cel adevărat cuvîniă 
cu toate întruchipările 
din lume și trei și șase e 
unu mai tirziu 
unu zbor unu 
Iertare scut 
atit un u u nu 
mioapă care 
ochii deschiși, 
înaltă care iți dă răgaz 
să te răzgindești pină 
ajungi la ea genunchii ei 
povestesc dezastre".

Curat, dezastre !

fintină 
sfîrșit unu 
unuunu și 
n u femeia 
sărută cu

femeia

incerte 
unui poem în proză, 

încîlci- loan ADAM

inițiativă
editorială

Cunoașterea literaturii 
române peste hotare a 
preocupat întotdeauna pe 
scriitorii români. Circula
ția literaturii e și un

cu-semn de valoare și 
noașterea unui popor de
pinde în bună măsură de 
cunoașterea literaturii lui. 
S-a vorbit adesea despre

dificultatea de a fi cu
noscută datorită limbii 
de mică circulație. A- 
ceastă credință e veche și 
nu întotdeauna justifi
cată. O grijă specială 
pentru popularizarea li
teraturii poate infirma un 
asemenea punct de ve
dere. Din limba română 
s-au tradus în limbi 
străine multe cărți. Poate 
că alegerea unora dintre 
ele n-a fost cea mai ni
merită sau poate că pre
zentarea n-a fost întot
deauna destul de bine fă
cută. Cititorului străin 
trebuie să i se ofere lu
crări de un mare interes 
pentru a opta pentru căr- 
,țile unei literaturi.

Inițiativa Uniunii scrii-

torilor de a tipări 11 elegii 
de Nichita Stănescu în 
ediție bilingvă (in mai 
multe limbi) e de aceea 
binevenită. înțelegem prin 
acest prim volum că se 
anticipează o activitate 
editorială de perspectivă, 
menită să prezinte tot ce 
are mai valoros poezia ro
mânească contemporană. 
Salutînd inițiativa edito
rială recentă, perspective
le ei. folosim prilejul pen
tru a sublinia că este la 
fel de importantă tipărirea 
marilor valori ale litera
turii române clasice în a- 
celeași condiții de eleganță 
și acuratețe.

In spiritul unei bune 
tradiții publicistice

Inspectoratul școlar și al 
Casei corpului didactic 
din județul Ialomița con
tinuă o veche tradiție pu
blicistică, ilustrînd preo
cupările care îi animă pe 
slujitorii școlii in cerce
tarea" fenomenelor locale 
de cultură. Cercetările 
științifice ale cadrelor di
dactice sint reprezentate 
într-o recentă apariție e- 
ditorială. Preocupat de i- 
deea redactării unui istoric 
al învățămîntului, prof. A- 
natol Ghilea semnează un 
studiu consacrat primelor 
așezăminte școlare men
ționate în documente. (O 
primă mărturie scrisă, a- 
testînd existența 
din Poiana, datează 

.1803), în contextul 
țărilor arheologice 
surate de muzeul 
torie din Călărași.
Iul „Neoliticul în județul 
Ialomița" semnat de prof. 
Eugen Comșa. face o ex
punere a principalelor 
date privind culturile din 
epoca neolitică, documen
tate prin numeroase des
coperiri efectuate pe teri
toriul județului. Tot ast-

școlii 
din 

cerce- 
desfă- 
de is- 
artico-

fel, pe baza unor fapte 
istorice, învățătorul Paul 
Popovici încearcă să sta
bilească cauzele fenome
nelor de depopulare și 
repopulare a satelor ri
verane Dunării, care au 
produs în decursul vremii 
mutații în alcătuirea de
mografică a acestor așe
zări. Printre articolele 
consacrate problematicii 
specifice a școlii merită 
a fi amintite „Rolul 
mijloacelor audiovizuale 
în sporirea gîndirii elevi
lor", „Unele observații des
pre examenul de admi
tere în anul I de liceu", 
„Practica în producție a 
elevilor claselor a IX-a" și 
altele. Este o
riență care confirmă 
îmbinarea activității 
catedră cu afirmarea 
tărîm științific constituie 
un indiciu al unor efor
turi meritorii ale cadrelor 
didactice, îndreptate spre 
cultivarea unui climat de 
emulație, de competență 
profesională în școală.

expe- 
că 
la 
pe

C. LUCIAN

/
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DIVERS
Orașul
școlarilor

Simleul Silvaniei, pitorească 
așezare de pe meleagurile ju
dețului Sălaj, ocupă acum — se 
pare — o poziție dintre cele mai 
avansate printre celelalte locali
tăți de talia sa. De cîțiva ani, el a 
devenit un „oraș al școlilor". în 
instituțiile școlare din aoeastă 
localitate — liceele de cultură 
generală, agricol, economic, șco
lile generale și profesionale — 
învață aproape 5 500 elevi. Fără 
ei, orașul ar avea 12 575 locui
tori. Mai lipsesc doar 787 ca să 
ajungă la jumătate din numă
rul lor. Este o cifră care — 
recunoaștem — se impune, 
ne place să credem că se 
impune nu numai prin cifre, 
șl prin calitatea procesului 
Învățămînt.

Pierderi
în cascadă

Sărbătorirea a 50 de ani
de învățămînt metalurgic
superior din țara noastra

Sîmbătă dimineața, la 
politehnic din București, a

PLENARA U.A. S. R.

să 
Și 
va 
ci 
de

După ce a efectuat citeva plăți 
de salarii in stația C.F.R. Răz- 
boieni, Gheorghe Condurache, 
merceolog la Direcția regională 
C.F.R. Cluj, a sosit in orașul 
Aiud. Aici, de asemenea, trebuia 
să achite alte salarii, ale munci
torilor de la șantierul C.F.R. O 
dată ajuns in această localitate 
insă, plătitorul a înregistrat, in 
ziua respectivă, mai multe pier
deri grave : mai intii, și-a pier
dut timpul la băutură, apoi a 
pierdut socoteala paharelor șl a , 
restaurantelor vizitate și, în fi
nal, și-a pierdut orice auto
control. Cind i s-au mai lim
pezit mințile, a constatat că 
servieta, in care se aflau 37 900 
lei, nu mai era nicăieri. Cu toate 
că este căutată și acum, nu se 
știe dacă va fi găsită, Pină une
alta, Gheorghe Condurache va 
fi deferit instanței. Să i se facă 
și lui plata. Nu putem să nu a- 
mintim insă că, anul trecut — 
de necrezut, dar așa este — tot 
el a mai pierdut o servietă 
cu bani, in împrejurări mai mult 
sau mai puțin similare. De unde 
se vede clar că și cei din con
ducerea regionalei C.F.R. Cluj 
au pierdut din vedere îndato
ririle privind securitatea valo
rilor bănești. Ei cum vor fi „re
compensați" pentru aceasta ?

Leagănul 
automat

Institutul 
.... . ._ __  _____ , , _ avut loc
sărbătorirea a 50 de ani de învăță^ 
mînt, metalurgic superior din țara 
noastră.

La festivitate au luat parte tova
rășii Leonte Răutu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Nicolae 
Agachi, ministrul industriei meta
lurgice, Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice, Miroea Malița, 
ministrul învățămîntului, Miron Ni- 
colescu, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, nume
roși academicieni, profesori din cen
trele de învățămînt superior ale ță
rii, vechi absolvenți ai școlii poli
tehnice, conducători de mari între
prinderi, unități de cercetare și pro
iectare, specialiști din industria si
derurgică, studenți.

In cuvîntul de deschidere, prof. dr. 
docent George Bărănescu, rectorul 
Institutului politehnic București, a 
subliniat dezvoltarea ascendentă a 
învățămîntului superior metalurgic 
din țara noastră, îndeosebi înt anii 
construcției socialismului, contribu
ția acestei școli la progresul indus
tria noastre siderurgice.

Prpzentînd un scurt istoric al tra
dițiilor învățămîntului din domeniul 
metalurgiei din țara noastră, prof, 
dr. ing. Iosif Tripșa, decanul Facul
tății de metalurgie, a evidențiat a- 
portul acestei școli tehnice superioa
re la dezvoltarea cercetării meta
lurgice. Astăzi, peste 95 la sută din 
totalul inginerilor metalurgi sînt ab
solvenți ai acestei, facultăți. Prin gri
ja partidului și statului s-a îmbogă
țit continuu baza materială, creîn- 
du-se noi laboratoare și dezvodtîn- 
du-se cele existente.

Valoarea absolvenților facultății 
românești de metalurgie, a spus vor
bitorul, este recunoscută și aprecia
tă azi atît în țară cît și peste hotare. 
Alături de studenții românj vin aici 
să-și facă studiile, să devină ingineri 
metalurgi, și numeroși tineri din di
ferite țări ale lumii. La rîndul lor, 
profesorii facultății au fost și sînt so
licitați să prezinte cursuri și prele
geri în institute similare de peste 
hotare.

în încheiere, decanul facultății a 
a.rgtat că în prezent este în plină des
fășurare, conform sarcinilor trasate 
de partid și de stat, de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, acțiunea de îmbunătățire 
a planurilor de învățămînt, a pro
gramelor analitice, a practicii în 
producție în vederea asigurării junei 
mai eficiente pregătiri a absolvenți
lor, pentru ca fiecare inginer me- 
talurg să-și aducă o contribuție mai 
însemnată la dezvoltarea industriei, a 
întregii noastre economii.

în cuvîntul de salut, ministrul in
dustriei metalurgice, Nioolae Agachi, 
a arătat că, la rezultatele deosebite 
obținute în dezvoltarea siderurgiei 
românești un rol important l-a avut 
învățămîntul metalurgic superior 
care, an de an, a dat absolvenți mai 
mulți și cu pregătire din ce în ce mai 
bună. Diversitatea și complexitatea 
problemelor de producție, din cerce
tare și proiectare impun o mai strîn
să legătură între activitatea de învă
țămint și cea de producție. ’ "■ >

în actualul stadiu de dezvoltare a 
economiei socialiste, eforturile corpu
lui profesoral șe îndreaptă spre le
garea tot mai strînsă a procesului 
de învățămînt de nevoile practicii, 
pentru integrarea rit mai rapidă a 
absolvenților în activitatea produc
tivă. Sîntem conștienți că în această 
direcție există încă mari posibilități 
pentru modernizarea cursurilor, lu
crărilor de laborator și seminariilor, 
pentru folosirea în procesul instruc
tiv a celor mai noi cuceriri ale geniu
lui uman. <

Programul amplu elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului des
chide învățămîntului superior și cer
cetării științifice posibilități conside
rabile de valorificare a capacității și 
inițiativei creatoare a slujitorilor a- 
cestul domeniu de activitate.

Cadrele didactice, inginerii și stu
denții metalurgiști — se arată în în
cheierea scrisorii — vă asigură, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
vor depune toată energia și pasiu
nea lor pentru ca industria metalur
gică românească să obțină noi reali
zări, menite a ridica pe trepte mai 
înalte economia națională, nivelul de 
trai al poporulpi român. Cu prilejul 
aniversării semicentenarului învăță
mîntului superior metalurgic, ne ex
primăm încă o dată atașamentul și 
încrederea deplină față de politica 
internă și externă promovată de 
partid, politică ce corespunde inte
reselor vitale ale întregii noastre na
țiuni socialiste.

★

Cu prilejul sărbătoririi unei jumă
tăți de secol de învățămînt metalur
gic superior în țara noastră, în ace
eași zi au început lucrările unei se
siuni de comunicări științifice, în 
cadrul căreia cadre didactice din în- 
vățămîntul politehnic și specialiști 
din industria metalurgică dezbat 
probleme de deosebită actualitate 
științifică și practică pentru dezvol
tarea siderurgiei românești.

(Agerpres)

▼

TG. MUREȘ (corespondentul „Scîn- 
teii“). Sub egida Consiliului județean 
al oamenilor muncii de naționalita
te maghiară, a comitetului județean 
pentru cultură și artă, în județul Mu
reș au loc în aceste zile numeroase 
manifestări cultural-artistice dedi
cate aniversării a 500 de ani de la 
nașterea lui Gheorghe Doja, condu
cătorul războiului țărănesc din anul 
1514. Astfel, în sala mare a Palatu
lui culturii din Tg. Mureș în după- 
amiaza zilei de 3 octombrie (sîmbătă) 
s-a organizat o adunare omagială. 
Luînd cuvîntul, lectorul univ. Vale- 
riu Lazăr și prof. Erdelyi Ștefan di
rectorul bibliotecii documentare „Te- 
leki-Bolyai" din Tg. Mureș au 
evocat. în limbile română și maghia
ră,'personalitatea lui Gheorghe Doja;

Membrii cercului radio al Ca
sei pionierilor din Botoșani au 
conceput și realizat, venind in 
întimpinarea sugarilor plîngăreți, 
un leagăn electronic. Scînoetul 
copilului este captat de un mi
crofon, amplificat, apoi transmis 
intr-un releu cu diferite diapo
zitive și cu un motoraș electric, 
leagănul fiind pus în mișcare. 
Copilul este astfel legănat pină ' 
ce adoarme. De subliniat că in
stalația respectivă se poate a- 
dapta la orice tip de leagăn. Rea
lizatorii acestei invenții — cinci 
elevi, conduși de profesorul Au
relian Pintilie — au primit din 
partea Consiliului Național 
Organizației Pionierilor 
miul pentru originalitate.

al 
pre

Cu ochii
întredeschiși

Portar la întreprinderea „A- 
vintul" din Capitală (str. învin
gătorilor nr. 29), Ilie Buciu tre
buia să fie tot timpul cu ochii 
in patru. Intr-o zi a venit cine
va la el și i-a propus să-i mai 
închidă din cind în cind. Ilie 
Buciu a ciulit imediat urechile 
Si a ridicat din sprincene. După 
ce a primit toate asigurările, a 
trecut la „treabă" : el închidea 
ochii, iar cei cu' care încheiase 
tirgul scoteau pe poartă diferite 
produse (came și mezeluri) sus
trase din fabrică. In citeva luni 
a „încasat" 25 000 lei. Cum era 
de așteptat, pină la urmă, s-au 
găsit ochi care să-l vadă și pe 
el. Acum, atît el cit și complicii 
săi vor intra pe o poartă care, 
mulți ani de aici înainte, pen
tru ei, va sta numai închisă.

Telefonul
cu surprize
•Am înoercat, în ultimele zile, 

de mai multe ori, dar mărturi
sim că n-am reușit niciodată să 
urmărim pe viu prin ce proce
deu se verifică modul cum func
ționează telefoanele publice in 
orașul Ploiești. în această situa
ție, ne-am decis să facem noi 
acest lucru cu... mijloace proprii. 
Sondajul s-a soldat, la început, 
cu ‘o descoperire inedită. La 
„Complexul Mic" din cartierul 
Nord există .un telefon... filan
trop. Introduci monedă, vine to
nul, formezi numărul și vorbești 
și apoi aparatul îți înapoiază 
fisa. în ziua de 29 septembrie, 
acest telefon a restituit sute de 
fise a 25 de bani. După aceasta 
însă am descoperit numeroase 
posturi telefonice... necinstite — 
probabil în compensație ? — care 
înghit: fisele fără a permite e- 
fectuarea convorbirilor. Credem 
că ar fi cazul ca cei ce ar tre
bui să controleze si să repare 
aceste aparate să fie luați 
bani mărunți !

la...

de :Rubrică redactată
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Desfășurată sub semnul îndemnu
rilor și indicațiilor cuprinse in cu- 
vîritarea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul deschiderii fes
tive a anului de învățămint superior, 
plenara Consiliului U.A.S.R. din 3 
octombrie 1970 a fost consacrată ana
lizei activității asociațiilor in anul 
universitar trecut, stabilirii sarcinilor 
și răspunderilor ce le revin in noul 
an universitar.

La lucrările plenarei aU luat parte 
tovarășii : Ion Iliescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., Ion Teoreanu, șeful 
secției invățâmint a Consiliului de 
Miniștri, Alexe Popescu, adjunct al 
ministrului învățămintului. Au parti
cipat, de asemenea, reprezentanți ai 
ministerelor și instituțiilor centrale 
cu care colaborează U.A.S.R., cadre 
didactice universitare, activiști ai 
U.T.C.

Pe baza raportului prezentat de to
varășul Ion Traian Ștefănescu, pre
ședintele Consiliului U.A.S.R., secre
tar al C.C. al U.T.C., plenara a dez
bătut, în lumina hotărîrilor și direc
tivelor Congresului al X-lea al P.C.R., 
munca profesională, politico-educati- 
vă și obștească desfășurată de aso
ciații în anul universitar precedent 
și a adoptat măsurile concrete pentru 
activitatea viitoare.

în cadrul dezbaterilor au luat cu
vîntul numeroși participanți.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
vorbit tovarășul Ion Iliescu.

Plenara a adoptat măsuri pentru 
intensificarea activității organizațiilor 
studențești în vederea aplicării con
secvente a Directivelor C.C. al P.C.R.

și a prevederilor Legii învățămîntu- 
iui, în domeniul pregătirii profesio
nale și politico-ideologice, al educă
rii comuniste a tineretului studios in 
spiritul politicii partidului și statu
lui nostru. în deplin consens cu ne
cesitatea orientării consecvente a 
școlii superioare către cerințele eco
nomiei, ale practicii, ale creației ma
teriale și spirituale, plenara a sta
bilit măsuri pentru dezvoltarea unor 
legături permanente ale asociațiilor 
cu organizațiile U.T.C. din unitățile 
productive și de cercetare pentru a 
contribui la mai buna integrare pro
fesională a viitorilor absolvenți.

Participanții la plenară au expri
mat hotărîrea fermă a studenților și 
asociațiilor de a înscrie în bilanțul 
acestui an universitar rezultate co
respunzătoare condițiilor bune de în
vățătură ce le-au fost create, să im
prime activității asociațiilor studen
țești un puternic impuls, spirit mo
bilizator și oombativ în îndeplinirea 
sarcinilor încredințate de partid șco
lii noastre superioare, pentru forma
rea și educarea viitoarelor cadre de 
specialiști ai economiei, științei și 
culturii României socialiste.

în acest fel studențimea va aduce 
un profund și fierbinte omagiu de 
dragoste și cinstire închinat marii 
sărbători — semicentenarul Partidu
lui Comunist Român și vor întîmpi- 
na cu cinste Congresul al IX-lea al 
U.T.C., eveniment important în viața 
organizației revoluționare a tinerei 
generații din țara noastră.

(Agerpres)

Cronica zilei
plecatîn ziua de 3 octombrie a 

in R.F. a Germaniei Octav Livezea- 
nu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., care 
va participa la manifestările prile
juite de „Săptămîna culturii româ
nești" de la Arnsberg.

★
Tovarășul Ion Popescu, secretar al 

C.C. al U.T.C., a primit sîmbătă de
legația Comitetului pentru relații in
ternaționale a Asociației franceze 

t

zentat un program cultural-artistic. 
Cu acest prilej s-a recitat un frag
ment din poemul „Doja", ‘ ” 
venimentului, al poetului 
șean Szekely Jănoe.

*
La adunarea din sala 

maghiar-german din Timișoara

dedicat e- 
tîrgmure-
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Printre marinarii 
din Rostock

CORESPONDENȚA DIN BERLIN DE LA ȘT. DEJU

Nu de mult, s-au împlinit două 
decenii de la crearea celui mai mare 
combinat piscicol din R.D.G. — 
„V.E.B. Fischkombinat Rostock". O 
întreprindere cam de aceeași vîrstă 
cu însăși Republica Democrată Ger
mană,. de la a cărei Întemeiere se 
vor împlini peste citeva zile 21 de 
ani.

A fost un bun prilej, atît pentru 
colectivul acestei importante unități 
economice, cît și pentru lucrătorii 
din ramura respectivă pe ansam
blul R. D. Germane, de a face un 
bilanț al realizărilor de pină acum 
și de a evidenția preocupările lor 
actuale și de viitor în domeniul in 
care muncesc.

începuturile dezvoltării acestei 
ramuri au fost anevoioase. Existau 
vase puține, rudimentare, care nu 
puteau să se avinte în largul mări
lor și oceanelor, trebuind să se mul
țumească cu o activitate restrînsă 
in apropierea coastelor Mării Bal
tice și ale Mării Nordului. în 1954 
a fost marcat un pas înainte în pes
cuitul maritim : 6 traulere noi au 
ieșit în larg ; dar numai peste doi 
ani numărul lor s-a ridicat la 14. 
Bineînțeles că aceste progrese erau, 
totuși, limitate. Drumurile navelor 
pe întinsul mărilor nu puteau fi 
prelungite, deoarece lipseau instala
țiile frigorifice.

1960 a fost un an hotăritor pentru 
flota de pescuit a R.D.G. : atunci 
a primit „botezul apei" primul vas 
modern de transport și de prelu
crare a peștelui — „Martin Ander- 
sen-Nexo". Prin intermediul acestei 
„fabrici plutitoare" a fost deschisă 
calea spre folosirea cu eficiență a 
unei tehnologii și tehnici avansate.

Acum, pe diverse mări și oceane, 
la mii de kilometri depărtare de 
coastele R. D. Germane, navighea
ză numeroase nave ale flotei de 
pescuit, care însumează 180 unități 
cu o capacitate totală de 138 000 to
ne. O flotă compusă din 20 vase 
și-a desfășurat recent activitatea în 
regiunea Spitzbergen și Băreninsel, 
altele au colindat zone din preaj
ma Islandei. De la combinatul pis
cicol din Rostock dispecerii țin le
gătura permanent, prin radio, cu 
vasele care brăzdează mările și o- 
ceanele.

în primele 6 luni ale anului a- 
cesta, planul de pescuit a fost de
pășit cu 17 la sută, ceea ce înseam
nă că s-au prelucrat 1 500 tone pește 
mai mult decit era prevăzut. Dacă 
ținem seama că în anul 1950 pesca
rii combinatului din Rostock au 
realizat doar 1 100 tone pește, iar 
planul aceleiași întreprinderi pe

anul în curs prevede 200 000 tone, 
progresele făcute în acest domeniu 
in anii construcției socialiste sint 
elocvente.

Dezvoltarea susținută pe care a 
cunoscut-o în ultimii ani pescuitul 
oceanic a impus construirea la 
Rostock a mai multor depozite fri
gorifice și hale de depozitare. în 
prezent, combinatul pentru prelu
crarea și conservarea peștelui din 
acest oraș numără aproape 7 000 sa-ș 
lariați, din care circa 4 000 fac parte 
din personalul navigant.

Ne-am obișnuit, atunci cind vor
bim de marinari, să ne referim la 
„bătrîni lupi de mare". „Lupul de 
mare" cu care am stat de vorbă la 
Rostock numără doar... 35 de pri
măveri. După cum afirma interlo
cutorul nostru, „el și combinatul 
din acest oraș și-au făcut ucenicia 
laolaltă". Horst Kirschnick a înce
put a lucra la combinat în urmă 
cu două decenii, adică de la înfiin
țarea întreprinderii. Azi e căpitan 
pe vasul „Weiskopf". Dar pînă a 
ajuns aici a avut de străbătut o cale 
lungă, nu numai pe mări și ocea
ne, ci și pe uscat, unde a urmat di
verse școli. A trecut printr-o în
treagă filieră : de la ucenic, la elev 
marinar, ofițer nautic, timonier, co
mandant de vas. Este caracteristic 
faptul că el lși continuă cu asidui
tate studiile de specialitate, fiind 
in permanență la curent cu tot ce e 
nou în pescuitul oceanic.

Dar nu numai la Rostock se află 
întreprinderi piscicole. Un impor
tant combinat de acest gen se află 
în orașul Sassnitz de pe insula 
Rugen. Această întreprindere po
sedă peste 100 de vase de pescuit, 
o mare întreprindere pentru prelu
crarea peștelui și alte unități.

Un rol important în dezvoltarea 
pescuitului oceanic al R.D.G. 11 au 
șantierele navale din Rostock. Aci 
au fost realizate nave mari, moder
ne, ca „Atlantik-Supertrawler", care 
posedă un spațiu frigorific de 1 800 
metri cubi și o capacitate de prelu
crare de 120 tone pe zi, sau vasul 
frigorifer de transport, de tipul 
„Polar", cu un spațiu frigorific de 
13 000 metri cubi și o capacitate de 
prelucrare a peștelui în larg de 
1 200 tone pe zi, ori ca vasul-bază 
„Junge Welt" cu o capacitate de 
prelucrare de 320 tone pe zi.

Realizările deosebite In ramura 
construcțiilor de nave și în cea a 
pisciculturii se înscriu ca parte in
tegrantă în succesele dobîndite de 
oamenii muncii din R.D.G. în toate 
domeniile construcției socialismului.

pentru tineret și educație populară 
(C.R.I.F.),/care, la invitația Uniunii 
Tineretului Comunist, efectuează o 
vizită în țara noastră.

★
Ansamblul de cîntece și dansuri 

populare „Dorulețul" din Urziceni, 
care a participat la Festivalul inter
național de artă populară 
vain — Belgia, s-a întors

w
Sub auspiciile Editurii

Republicii Socialiste România, sîmbătă 
în localul librăriei „Mihail Eminescu" 
din Timișoara s-a deschis o expozi
ție a căjrții Editurii 
mane de științe din 
care prezintă peste 
volume și periodice.

★
Simbătă dimineața 

Capitală, delegația Republicii Socia
liste România, condusă de prof. Ioan 
Ursu, președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, care 
a participat la lucrările celei de-a 
14-a sesiuni a Conferinței generale a 
Agenției internaționale pentru ener
gia atomică (A.I.E.A.).

(Agerpres)

de la Lau- 
în tară.

Academiei

Academiei ger- 
rt.D. Germană, 
160 titluri de

s-a înapoiat în

Teatrului
_  __  ___ ,___ i au 

vorbit prof. dr. Ion Cornea, prorector 
al Universității din Timișoara, conf. 
univ, Gheorghe Oancea, de la Fa
cultatea de istorie a Universității, și 
conf. univ. dr. Francisc Albert, de 
la catedra de științe sociale a Uni
versității timișorene.

în sala Teatrului de stat din Ora
dea a avut loc un simpozion.

La adunări și la simpozioanele 
organizate cu prilejul acestei aniver- 

’ ’ „ -------...... ai
organelor județene și locale de par
tid și de stat, ai consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară, 
germană și sîrbă, oameni de cultură 
și artă, precum și numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderi și institu
ții.

Centenarul liceului
pedagogic din Craiova

Participanții ta festivitate atr fosț t - semnificația evbhlmentelbf din 1514, ăărl au participat Reprezentanți
salutați apoi de ministrul industriei 
chimice, Mihail Florescu. care a ară
tat că ingineri metalurgi, absolvenți 
ai acestei școlț superioare, și-au adus 
o contribuție activă și la progresul 
metalurgiei neferoase, al industriei 
chimice românești.

Studenții și cadrele didactice ale 
facultății au fost, de asemenea, feli
citați de prof. ing. 
culescu, președintele 
țional al Inginerilor 
absolvent al primei 
gineri metalurgi.

într-o atmosferă 
participanții au adoptat textul 
scrisori adresate
CENTRAL AL
MUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NIOOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune printre altele : Absolvenții 
Facultății de metalurgie au avut 
cinstea și fericirea de a participa ne
mijlocit la ridicarea unor falnice 
obiective industriale — mîndrie a în
tregului nostru popor — adueîndu-și 
astfel contribuția la progresul în 
ritm înalt al tuturor ramurilor eco
nomiei naționale și la transformarea 
României într-o țară cu o industrie 
modernă.

care ău.înscris o pagină strălucită în 
tradițiile luptei comune a oamenilor 
muncii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, pentru liber
tate 
trai

în

și dreptate socială, pentru un 
mai bun.
încheierea adunării a fost pre-

Constantin Din- 
Consiliului Na

și Tehnicienilor, 
promoții de in-

de entuziasm, 
unei 

COMITETULUI 
PARTIDULUI CO-

(Urmare din pag. I)

reșanu, Ilarie Chendl sau 
Trandafiri, un slalom de
vine obligatoriu printre 
grămezile de balast, stivele 
de cărămizi, munți de țigle, 
toate străjuind temeliile, 
turnate în beton, ale noilor 
case.

La ore cînd noaptea, pu- 
nînd stăpînire pe oraș, ar 
fi sunat altă dată stinge
rea, acum luminile felina
relor se aștern deasupra 
bărbaților ce robotesc lg 
gospodăriile care renasc. 
Auzul e asaltat de sunete 
aspre — hîrșîit de lopeți, 
scirțîit de fierăstraie, buf
nituri de maiuri, scrîȘnete 
de, betoniere — și această 
agitație 1 trădează un opti
mism robust, revărsat pe 
niște străzi cufundate în 
urmă cu cîteva luni în apele 
miloase, pustiitoare, dezo
lante. Chiar dacă fluxul 
unor materiale de con
strucție încă nu acoperă 
necesitățile, chiar dacă în
săși capacitatea gărilor pare 
depășită de aglomerarea 
vagoanelor cu marfă, Satu- 
Mare pulsează cu o enor
mă sete de viață și minu
natul eroism civic din vre
mea calamității iată-1 asi
milat acum bătăliei pentru" 
cel mai înalt ritm al re
facerii.

De mai bine de două 
luni. Ioan Oros, strungar 
la „Unio“. e transferat să 
lucreze pe șantierul blocu
rilor din cartierul „Car- 
pați", unde întocmește co- 
frajul de plafoane. Setul 
unui astfel de planșeu se 
realizează într-o zi ; în a- 
ceeași noante s-a și turnat. 
Betonul 490. ultrarapid, se 
întărește "in opt ore; apoi, 
lemnul de cofraj poate fi 
recuperat. într-o asemenea 
cadență, pentru un bloc de 
4 etaje, se preconizează ri
dicarea construcției în pa
truzeci și cinci de zile. Oros 
știe : va locui, el cu ai săi, 
în blocul nr. 2. scara C, 
parter, apartamentul 44 — 
două camere, baie, bucătă

P
zilele de 2 și 3 octombrie s-au

SI
în

desfășurat la Cluj, sub egida Con
siliului Național al Inginerilor și Teh
nicienilor și Institutului local de să
nătate publică și cercetări medicale, 
lucrările unui simpozion republican 
pe tema : „Probleme actuale privind 
insecticidele organo-fosforice". Oa
meni de știință, cercetători, cadre di
dactice universitare și specialiști din 
industria chimlco-farmaceutică au 
vorbit despre stadiul actual al chi
mizării agriculturii, experiența lor 
în aplicarea și urmărirea efectelor 
insecticidelor organo-fosforice, au 
prezentat metode noi de analiză a 
unor insecticide. Un accent deosebit 
s-a pus. în cadrul dezbaterilor, pe 
problemele de igienă a muncii și

ZI
prevenirea intoxicațiilor profesionale 
Un interes deosebit au suscitat, după 
aprecierea prof. dr. L. Calancea, de 
la Institutul agronomic clujean, refe
ratele privind influența insecticidelor 
asupra organismului uman și ani
mal, recunoașterea și determinarea 
compușilor organo-fosforici din pro
dusele biologice, asupra limitelor ma
xime de admisibilitate în apă a in
secticidelor și remanenței acestora in 
produsele agro-alimentare. Pe baza 
discuțiilor purtate au fost adoptate 
hotăriri menite 6ă asigure o eficien
ță maximă a insecticidelor organo- 
fosforice folosite In agricultură, pre
cum și protecția sănătății animale
lor și oamenilor care vin în contact 
cu aceste substanțe.

N

Simbătă au început la Craiova ma
nifestările prilejuite de sărbătorirea 
centenarului Liceului pedagogic din 
localitate. Dimineața s-a desfășurat 
o sesiune științifică la care au par
ticipat peste 600 de foști dascăli și 
elevi ai liceului sărbătorit, profesori 
și învățători din numeroase școli din 
Dolj și alte județe ale țării, cadre 
didactice și elevi ai liceului. A luat, 
de asemenea, parte o delegație 
profesori și elevi din Belgrad 
R.S.F. Iugoslavia — condusă de 
Branislav Veljanovic.

Profesorii emeriti Ilie Popescu 
iușan și Nicolae Andrei, profesorii 
Liubovia Bușe. Ion Popa, Ovidiu 
Bărbulescu, Ilie Ion. învățătorii Sil
via Pisiceanu și Victoria Cristian, 
precum și alți participant au susți
nut cu acest prilej , comunicări și 
referate cu privire la‘ istoria liceu
lui, la dascălii și elevii ce și-au în
cununat activitatea prin merite 
osebite. între altele. în cadrul 
siunii s-a subliniat faptul că în cei 
100 de ani de existentă, liceul craio- 
vean a dat țării 4 927 de învățători, 
din care mai mult de jumătate au 
absolvit cursurile în anii puterii 
populare. *

„Secretul" sticlei 
de Salgotarjan

de

M.

Te-

de-
se-

(Agerpres)

CORESPONDENȚA DIN BUDAPESTA DE LA AL. PINTEA

rie, încălzire centrală ,— și 
ideea de a avansa cit mai 
repede, cu toate lucrările, 
de a le asigura o execuție 
fără cusur, e trainică și 
simplă ca o axiomă ; abia 
dacă mai trebuie adăugat, 
în lumina ei, că Oros, în- 
vățînd practic o nouă me
serie, a dat șantierului, în 
intervalul pomenit mai sus, 
130 de ore de lucru peste 
program. Căci niciodată n-a 
fost atit de limpede pentru 
el. sau pentru Martin Van- 
cea, sudor, care și-a petfe-

ridic cîțiva pereți, avînd 
aceste două brațe obiș
nuite cu munca. Dar că 
încă în anul calamității voi 
primi în calitate de proprie
tar un apartament la cheie, 
că el va fi prevăzut cu în
tregul confort, că statul îmi 
va oferi ajutor și pentru 
cumpărarea de mobilă, la 
aceasta nici eu, nici ai mei, 
cît de optimiști să fi fost, 
n-am fi îndrăznit să visăm 
în momentul catastrofei".

Semnele acestei largi ge
nerozități. manifestările a-

Acoperiș pentru

cei 12000
cut tot concediul la lucru, 
în fruntea celor 20 de oa
meni din echipa sa, inter
dependența dintre cauza 
obștească și interesul per
sonal : ca legătura dintre 
simbure și fruct.

Privindu-1 pe fierarul 
Ștefan Benedek. înalt, piept 
puternic, o frunte lumi
noasă. ai o imagine a opti
mismului și echilibrului 
interior. într-adevăr. nici 
in clipele grele ale războ
iului cu apa. omul nu și-a 
pierdut capul deși, surprins 
de puhoaie în toiul nopții, 
a trebuit să se refugieze, 
cu ai săi. timp de 16 ore, 
între ramurile unui nuc. 
Cînd a fost salvat, nimic 
nu-i mai amintea că avu
sese o casă. ..Eram totuși 
bucuros, povestește el. că 
scăpasem cu viață ; poate 
că. cu anii, îmi ziceam, 
voi izbuti eu să mai

cestui adevărat ‘umanism 
socialist l-au impresionat 
adînc și pe lăcătușul strun
gar Czmor Iosif, om vîrst- 
nic, a cărui memorie con
semnează febra disperării 
unor oameni din Satu-Mare 
după o altă inundație — in
finit mai redusă ca propor
ții — petrecută în 1925. 
„în mai, povestește el, in-, 
dată după ce m-am pome
nit fără casă, secretarul de 
partid al uzinei noastre. 
Taschnadi, m-a întrebat și 
pe mine ca pe atiția alții : 
„Care iți este prima urgen
ță ?“ Prima urgență erau 
niște brațe de muncă, aju
toare pentru curățirea mo
lozului de pe locul fostei 
adrese ; strada Orientului 
7. Zis și făcut ; întii o e- 
chipă de patru, apoi alta 
alcătuită din zece tovarăși 
au făcut ordine pe urma a- 
pelor, salvînd ce se1 mai pu

tea. E greu de presupus că 
vreunul dintre ei fusese cu 
totul scutit de necazuri 
proprii. Czmor a văzut aici 
primul inel de creștere în 
trunchiul solidarității, cu 
rădăcini adinei în realita
tea vieții noastre.

Au urmat, foarte cu- 
rînd, alte dovezi, cel pu
țin tot atît de mișcătoare, 
de o superioară semnifica
ție : ajutoarele oferite de 
tara întreagă. Sinteza a- 
cestor ajutoare — e casa. 
Căci, dacă vînjosul Bene
dek, la cei 35 de ani ai săi. 
mai arq în față o lungă ac
tivitate productivă, Czmor 
Iosif, măruntei, cărunt, us
cat, om aflat acum în pra
gul pensionării, n-ar mai fi 
avut nici forța, nici mijloa
cele să zidească o casă 
fără ajutorul unei socie
tăți care, făcînd cauză co
mună cu el. cu nevoia și 
durerea lui. l-a invitat să 
lucreze la desăvîrșirea unor 
locuințe frumoase, moder
ne. între care (la blocul II, 
apartamentul 18. etajul IV) 
va fi. foarte curînd. și lo
cuința lui. Oaspeților ve- 
niți să bată la ușa aceea 
le va deschide o gazdă în
seninată...

La Satu-Mare certitudi
nile trec, astfel, examenul 
vieții.

O certitudine : orașul, în' 
întregul său. va fi mai 
frumos, mai trainic, mai 
bine structurat decit înain
te de inundație. Beton și 
cărămidă. încălzire cen
trală. case cu cel puțin un 
etaj, tip vilă, proiectate cu 
priceperea arhitectului, an- 
samblate intr-o viziune ur
banistică unitară. Intr-un 
oraș în care trei pătrimi 
din localitate s-ău aflat 
sub ape și trei mii de case 
au suferit un dezastru, re
nașterea urbană stă sub 
semnul sistematizării.

Suprema certitudine a 
normalizării repezi și de
finitive o dă. la Satu-Mare, 
strada însăși. Aspectele 
vieții zilnice confirmă tre
cerea cu bine a marelui

examen. Ici-colo se mai 
vede, pe ziduri, dunga în
tunecată a cotei maxime 
atinsă de ape, în mai ; din 
ferestrele deschise ale be- 
ciurilor, mai urcă, pe a- 
locuri, un iz acru de tencu
ială jilavă. Dar. de la mare, 
de la munte, s-au întors co
piii din tabere, iar orașul, 
plin de fețe bronzate, a re- 
întinerit. Tăblița indicatoa
re a multor străzi, bunăoară 
Anton Pann, poate fi gă
sită lîngă intersecții, la locul 
ei normal, deși încă nu 
fixată pe perete, ci propti
tă deasupra unei stive de 
cărămizi. Siluete decupate 
în penumbră, un bărbat și 
o femeie orînduiesc lucru
rile în odaia cu ferestre 
noi. sclipind ca niște che
nare albe ale speranței. 
Nimeni n-a plecat din oraș ; 
nici măcar Vasilica Cheșu, 
văduvă, pensionară, venită 
acum 39 de ani de la Brăi
la. unde îi trăiesc cei șase 
frați de care îi e dor, nu 
însă într-atît îneît să re
nunțe la construcția noii 
sale case la Satu-Mare, pe 
strada Ilarie Chendi. De 
ce ? O explicație valabilă 
mi-a fost oferită de către 
Dumitru Talpoș, șofer de 
meserie, pe care într-o du
minică l-am găsit lucrînd 
la temeliile casei, strada 
Trandafirilor 53, înconjurat 
de niște oameni muncitori 
și tăcuți, absorbiți în lucru 
ca și el.

— îi vedeți ? Toți îmi 
șint neamuri : frați, cum
nat! nepoți, veri. De a- 
ceea au venit să mă ajute, 
ca neamuri. Vedeți și dum
neavoastră, au venit din 
șapte sate și nu-și tîrgu- 
iesc timpul. Dar dacă mă 
gindesc la tot ajutorul pe 
care l-am primit de la inun
dații încoace, in alimente, 
in bani. în planul casei. în 
materiale, în tot — mă pot 
întreba pe drept cuvînt : 
e oare cineva cu care nu-s 
neam în tara aceasta, a 
noastră 7.

Fabrica din Salgotarjan îmi fu
sese recomandată, printre altele, 
pentru rezultatele economice deo
sebite obținute în ultimii ani.

Cînd am vizitat-o, am avut la în
ceput impresia că mă aflu pe un 
șantier. într-o parte se demolau 
clădiri vechi, în alta se ridicau noi 
construcții, drumurile erau întretă
iate de șanțuri și conducte. Și totuși, 
deși întreprinderea se află în plină 
reconstrucție, cuptoarele de topit 
sticla, secțiile de prelucrare lucrau 
fără întrerupere. „însuși faptul că 
într-o perioadă scurtă putem să re
construim și să modernizăm această 
întreprindere — îmi «punea direc
torul ei, inginerul Iuhasz Gyula — 
este semnificativ. Fabrica a deve
nit rentabilă, dispunem noi înșine 
de fonduri, iar statul ne acordă cre
dite necesare pentru importul unor 
utilaje noi, moderne".

Directorul Iuhasz Gyula face par
te dintr-o veche familie de munci
tori. El însuși a fost ucenic și lucră
tor în fabrică, a urmat apoi facul
tatea de mecanică și lă 33 de ani 
a fost numit în funcția ce O deține 
acum. Răsfoim planul fabricii și ne 
oprim asupra cîtorva din rezultatele 
obținute anul trecut : la o produc
ție de peste 300 milioane forinți fa
brica a obținut un beneficiu de 6 
milioane. Ea furnizează 14 la sută 
din întreaga producție a industriei 
sticlei din Ungaria. Productivitatea 
muncii a sporit apreciabil în ulti
mii cinci ani. Au crescut calitatea, 
ca și sortimentele producției, iar 
fabrica își exportă astăzi produsele 
în 17 țări.

Am vizitat mai multe secții, am

discutat cu muncitori și ingineri. 
Ceea ce te impresionează de la bun 
început este interesul larg al fie
căruia pentru bunul mers al între
prinderii. Mi s-a relatat că, în șe
dințele de lucru ale colectivelor 
secțiilor sau atelierelor, în care s-a 
dezbătut planul de producție pe a- 
cest an, s-au făcut mai multe sute 
de propuneri de inovații și rațio
nalizări pentru mai buna organizare 
a producției și a muncii, pentru 
sporirea . eficacității economice și 
realizarea unor noi produse.

„Arhitectura modernă — spune 
mai departe interlocutorul nostru, 
directorul fabricii — deschide ne
bănuite posibilități și perspective 
folosirii»sticlei în industria construc
țiilor. Și știm cu toții că succesul 
viitor al întreprinderii depinde în 
cea mai mare măsură tocmai de 
receptivitatea noastră, de operativi
tatea cu care vom răspunde cerin
țelor constructorilor". în colaborare 
cu arhitecții și proiectanții, cu ar
tiști plastici și decoratori pe care îi 
invită deseori în fabrică, specialiștii 
din fabrică au pregătit și definiti
vează acum procesul de fabricație 
al unor noi produse, dintre care u- 
nele — ale căror modele și expli
cații tehnologice au și fost trimise 
unui mare număr de întreprinderi 
de construcții — vor intra în pro
ducție în cursul anului viitor.

Inițiativă, pricepere organizatori
că și hărnicie — iată ce s-ar putea 
spune că este caracteristic colecti
vului acestei „celule economice" din 
Salgotarjan, una din numeroasele 
întreprinderi industriale ale Unga
riei socialiste.
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ETAPA A VI-A A DIVIZIEI A, LA FOTBAL
. Astăzi se desfășoară etapa a 
6-a a campionatului diviziei A 
la fotbal. în Capitală se vor 
disputa două partide după ur
mătorul program : stadionul „23 
August", ora 10.30 : Progresul 
București—F.C. Argeș ; stadionul 
Dinamo, ora 15,30 : Dinamo 
București—Farul Constanța.

în țară sînt programate urmă
toarele meciuri : Politehnica 
Iași — Rapid București ; UT 
Arad—Steaua București ; Petro
lul Ploiești — Universitatea

Cluj ; Universitatea Craiova — 
Steagul Roșu Brașov ; Jiul Pe- 
troșeni — C.F.R. Timișoara ; 
C.F.R. Cluj — Dinamo Bacău.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite în cadrul emisiunii 
„Sport și muzică" aspecte de la 
toate întîlnîrile, cu excepția jo
curilor Politehnica Iași — Rapid 
și Progresul — F.C. Argeș. 
Transmisia va începe In jurul 
orei 15,15 pe programul I.

IN CADRUL UNUI ANTRENA
MENT al echipei de fotbal Cagliari, 
cunoscutul internațional GIGI RIVA, 
a accidentat involuntar un spectator, 
în timpul unor exerciții la poartă, 
șutul lui Riva l-a lovit pe Un specta
tor care se afla plasat în apropierea 
porții, fracturindu-i brațul sting.

NOUL PREȘEDINTE AL FEDE
RAȚIEI SPANIOLE RE TENIS este 
Pablo Llorens, în vîrstă de 47 de ani, 
de profesiune chimist. El îl înlocu
iește pe marchizul Cabanes, care a

demisionat ca urmare a unui con
flict cu celebrul jucător Manuel 
Santana.

ÎN CAMPIONATUL BELGIAN DE 
FOTBAL (DIVIZIA B). S. V. Cerde 
Bruges ocupă primul loc în clasament 
cu 7 puncte realizate din 4 jocuri. în 
meciul cu Ostende, cîștigat de Bruges 
cu scorul de 1—0, ziariștii au remar
cat în cronica lor că, datorită „tan
demului" Hanon-Ion Ionescu, echipa 
poate promova in prima divizie.I
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• DEMISIACABINETULUI LIBANEZ
• UN RAPORT AL COMITETULUI INTERNAȚIONAL AL 

CRUCII ROȘII DESPRE SITUAȚIA DIN IORDANIA
• CONTROVERSE ÎNTRE NOUL GUVERN DE LA AMMAN SI 

ORGANIZAȚIILE PALESTINENE DE REZISTENȚĂ

al Guvernului
Revoluționar

Provizoriu al Republicii

ÎN BRAZILIA
GREVA

BEIRUT 3 (Agerpres). — Guvernul 
libanez, prezidat de Rashid Karame, 
și-a prezentat sîmbătă demisia, care 
a fast acceptată de președintele Li
banului, Suleiman Frangieh. Demisia 
urmează, potrivit prevederilor con
stituționale, instalării oficiale, la 24 
septembrie, a noului președinte. Șe
ful statului a însărcinat pe Saed Sa
lam, care a mai deținut în trecut 
funcția de președinte al guvernului, 
să formeze viitorul cabinet. Premie
rul desemnat își va începe consultă
rile oficiale cu liderii fracțiunilor 
parlamentare la 5 octombrie a.c.

★
GENEVA 3 (A.F.P.). — în raportul 

transmis de delegații Comitetului In
ternațional al Crucii Roșii se decla
ră că în nordul Iordaniei, care a fost 
teatrul unor lupte violente, situația 
rămine precară. Orașul Irbid a fost 
mai puțin distrus decît capitala, dar 
lipsesc alimentele, apa, medicamen
tele, îngrijirile. în schimb, situația se 
îmbunătățește la Amman, unde dis
ponibilitățile par suficiente. Numărul 
victimelor rămîne încă necunoscut. 
Aproximativ 4 000 de răniți se află în 
spitalele din capitala Iordaniei.

Pe de altă parte, conducerea

C.I.C.R. a anunțat că o comisie for
mată din reprezentanți ai 
guverne arabe urmează să 
tuită la / 
conducerea 
rare.

Amman pentru 
i operațiunilor

di feritelor 
fie consti- 
a asigura 
de ajuto-

Vietnamului de Sud
★

AMMAN 3 (Agerpres).
guvern iordanian nu va recunoaște 
pe viitor decît o singură organizație 
palestineană de rezistență, și anume 
Al-Fatah, condusă de Yasser Arafat", 
a anunțat ministrul informațiilor al 
Iordaniei, Adman Abu Odeh, în- 
tr-un i 
Associated Press, 
de rezistență vor 
gale", a adăugat 
țiilor.

„Respingem in 
guvernului iordanian de a considera 
ca ilegale toate organizațiile palesti
nene de rezistență, cu excepția lui 
Al-Fatah“, a declarat vineri, la 
Amman, un membru al Comitetului 
Central 
„Toate 
dreptul 
tinuare. 
dio din _ „ ____
tinene a condamnat hotărîrea cabine
tului iordanian.

„Noul

Adman Abu Odeh, 
comunicat citat de agenția 

Celelalte organizații 
fi considerate „ile- 
ministrul informa-

Întregime hotărârea

al Rezistenței palestinene. 
mișcările de rezistență au 

să existe", a spus el în con- 
De asemenea, postul de ra- 
Bggdad al Rezistenței pales-

HANOI 3 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu ai Republicii 
Vietnamului de Sud a dat publicității 
o declarație în care condamnă ex
tinderea de către S.U.A. a operațiu
nilor militare in Laos. Declarația, 
transmisă de agenția de presă Elibe
rarea, menționează că, începînd din 
septembrie anul curent, „unități spe
ciale" plasate sub comanda consilie
rilor militari americani și susținute 
de aviația americană au participat 
la vaste operațiuni represive'in regi
unile din nord și nord-vestul Laosu
lui. Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, se arată în declarație, sprijină 
poziția Frontului Patriotic din Laos 
și cere cu hotărîre încetarea tuturor 
acțiunilor militare americane și ale 
aliaților 
lui.

S.U.A. pe teritoriul Laosu-

■i

RIO DE JANEIRO 3 (Agerpres). — 
Campania electorală din Brazilia în 
vederea scrutinului parlamentar de 
la 15 noiembrie a.c., in cadrul căreia 
se înfruntă candidații partidului de 
guvernămirft, Alianța renovatoare na
țională (ARENA), și cei ai opozi
ției recunoscute oficial, Mișcarea de
mocratică braziliană (M.D.B.), a fost 
punctată de incidente. După cum in
formează agențiile de presă, liderul 
organizației locale din Ceara a 
partidului ARENA, Teodoro Ro- 
driguez da Silva, a fost asasinat de 
un grup de necunoscuți. Poliția a 
anunțat ulterior că deși autorii cri
mei nu au putut fi încă prinși, este

sigur că ei sînt simpatizanți ai can- 
didaților opoziționiști. Au urmat in
cidente între adepțit celor două par
tide, în cursul cărora au avut loc 
schimburi de focuri.

în programele televiziunii, rezer
vate special pentru conducerea cam
paniei electorale de către reprezen
tanții acestor partide, se face apel 
la calm, iar poliția a luat măsuri dras
tice de menținere a ordinii. Observa
torii politici apreciază că tensiunea 
care caracterizează această campanie 
electorală se accentuează pe măsu
ra apropierii datei cînd vor avea loc 
alegerile.

MUNCITORILOR
PORTUARI DIN

ROTTERDAM
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Turneul european
al președintelui Nixon

LONDRA 3 (Agerpres). — Preșe
dintele S.U.A., Richard Nixon, a so
sit simbătă la Londra venind de la 
Madrid, în cadrul turneului pe care-1 
întreprinde in mai multe țări euro
pene. El urmează să aibă convorbiri 
cu primul ministru al Marii Britanii, 
Edward Heath, și cu alte oficialități 
asupra unei fame largi de probleme, 
în rîndul cărora figurează situația din

Orientul Apropiat și securitatea eu
ropeană.

In capitala Spaniei, unde a făcut 
o vizită de 21 de ore, Nixon a con
ferit cu șeful statului spaniol, gene
ralul Franco. Purtătorul de cuvint al 
Casei Albe, Ronald Ziegler, a decla
rat că au fost discutate aspecte ale 
situației din bazinul Mării Medite- 
rane, Orientul Apropiat, America 
Latină și relațiile bilaterale.

0 0 B E S S

agențiile de presă transmit
Președintele Franței,Geor- 

ges Pompidou, l-a primit vineri pe 
primul ministru al Laosului. Suvanna 
Fuma, care se află într-o vizită la 
Paris. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cu privire la relațiile bi
laterale și la unele probleme inter
naționale.

Contacîe diplomatice po- 
lono-vest-germane. Mlnfetrul 
afacerilor externe al R.P. Polone, 
Stefan Jedrychowski, l-a primit pe 
deputatul creștin-democrat Richard 
von Weitecheker, membru al 
misiei pentru afacerile externe 
Bundestagului, cu care a avut o con
vorbire. Grupul de deputați soclal- 
democrați vest-germani care se află 
într-o vizită de informare în Po
lonia s-a întîlnit cu Adam Willmann, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne polonez. în cursul întîlnirii, 
informează agenția P.A.P., au fost 
dezbătute principiile și perspectivele 
normalizării relațiilor dintre Polonia 
și R.F. a Germaniei.

Irlanda de Nord. Unități ale forțelor de ordine patrulează în aceste zile 
pe străzile Belfastului. In fotografie : un grup de soldați înarmați, încer- 
cînd să înăbușe o manifestație a populației din capitala nord-irlandeză

<

Scrutin suplimentar
■ ■în trei circumscripții

In Guineea a fost desco
perit un complot, muntă p°«- 
tul de radio Cânakry. Potrivit agen
țiilor de presă, autorii acestuia au 
intenționat să atenteze la viața pre
ședintelui republicii, Seku Ture, iii 
timpul festivităților prilejuite de ani
versarea. la 2 octombrie, a 12 ani de 
la obținerea independenței țării.

Greva celor 7 000 do 
muncitori belgieniai celei mai 
mari companii de echipament elec
trotehnic din țară — „Asek" — s-a 
încheiat cu succesul deplin al gre
viștilor. Administrația a fost nevoită 
să satisfacă revendicările privind 
majorarea salariilor și acordarea de 
garanții în legătură cu păstrarea 
locului de muncă.

vieneze
Astăzi, in trei circumscripții 

electorale din Viena vor avea hoc 
pentru a doua oară, in răstimp 
de numai șapte luni, alegeri par
lamentare. Acest scrutin supli
mentar constituie urmarea hotă- 
rîrii din 25 iunie a Tribunalului 
Constituțional austriac, care, la 
sesizarea Partidului liberal, a 
constatat că gruparea neonazis
tă, Partidul național democrat 

' (P.N.D.), a comis ilegalități și 
falsuri la validarea candidați- 
lor săi. Fără a avea vreun a- 
mestee în acest incident electo
ral, 16 deputați — nouă din par
tea Partidului socialist și șapte 
ai Partidului populist — s-au vă
zut siliți să-și înceteze 
tatea parlamentară.

Ca urmare, capitala 
a fost martora unei noi 
nii electorale, evident de 
porții mult mai reduse, liderii 
celor trei partide reprezentate 
în parlament, fiind angajați in 

’ ' ' celor

Austriei 
campa- 

pro-

bătălia pentru decizia 
490 000 cetățeni chemați 
nou la urne.

Evident, fiecare grupare 
dornică să ciștige un plus de vo
turi. Partidul socialist, care 
a obținut la 1 martie majorita
tea relativă (81 de mandate din 
cele 165), ar dori să transforme 
aceasta intr-o majoritate abso
lută. Situația este mai compli
cată pentru Partidul populist, 
aflat pentru prima oară in pe
rioada postbelică in opoziție. In 
speranțele liderilor săi, 4 oc
tombrie ar trebui să dezmintă 
insuccesul de la 1 martie, sau 
cel puțin să marcheze un înce
put de redresare a pozițiilor par
tidului. In ce ii privește pe li
berali, aceștia tind la reocupa
rea celor șase locuri in parla
ment pe care le-au deținut în 
legislatura precedentă.

Scrutinul de duminică. în ciu
da proporțiilor sale reduse, sur
vine astfel ca un nou „test" al 
evoluțiilor din viața politică aus
triacă.

Viena, 3.

Un avion american s-a 
prăbușit vtneri Colorado. Din 
cele 44 de persoane aflate la bord. 
32 de pasageri au murit, iar ceilalți 
au fost răniți. în majoritate, pasa
gerii erau studenți, membri ai echi
pei de fotbal a Universității din 
Wichita (Kansas).

Guvernul luxemburghez 
a aprobat un proiect de lege pre- 
văzind coborirea vîrstei la care cetă
țeanul obține drept de vot la 18 ani 
(față de 21 ani în prezent). Noua 
lege prevede și reducerea limitei de 
virstă a persoanelor eligibile de la 
25 la 21 de ani.

Comisia pentru stupefi
ante a Națiunilor Unite,lntru- 
nită în sesiune specială la Geneva, 
a adoptat o rezoluție prevăzînd crea
rea unui fond special destinat luptei 
împotriva drogurilor. Rezoluția reco
mandă, în special, limitarea 
ției plantelor din care se 
substanțele narcotice, numai 
nevoi medicale și științifice.

produc- 
extrag 
pentru

Zenon Kliszko, vicepre
ședintele Seimului R.P. Po
lone, aflat la Paris> a făcut o vizită 
primului ministru francez. J. Cha- 
ban-Delmas, informează agenția 
P.A.P. Tema convorbirii ce a avut 
loc cu acest prilej, menționează a- 
genția citată, s-a referit la relațiile 
bilaterale polono-franceze în legă
tură cu apropiata vizită a premierului 
francez în Polonia.

Ministrul american al 
transporturilor, Volpe, a 
anunțat vineri la Washington că 800 
de agenți vor efectua săptămina vii
toare un antrenament special de 5 
zile, după care vor fi îmbarcați pe 
avioanele liniilor americane. Ei fac 
parte din contingentul de 2 500 de a- 
genți pe care guvernul S.U.A. 
recrutat pentru lupta împotriva 
rateriei aeriene.

i-a 
pi-

activi-

In ultimele zile, în landul vest-german Renania de nord-West- 
falia au avut loc numeroase greve de avertisment ale meta- 
lurgiștilor în legătură cu condițiile impuse de cercurile 
patronalului privind încheierea noilor contracte colective. In 
fotografie: Peste 5 000 de muncitori greviști de la uzinele 
Krupp din Bochum demonstrînd în sprijinul revendicărilor lor 

economice

P. STĂNCESCU

Oamenii de știință 
sovietici iși exprimă 
speranța că datele obți
nute de pe Selena de 
stația automată „Luna- 
16“ vor permite obține
rea unei imagini mai 
complete a structurii 
suprafeței lunare și vor 
elucida misterul formă-

rii „mărilor" șt „ocea
nelor" de pe Lună.

Studierea probelor 
de sol lunar va permite 
totodată abordarea din- 
tr-un alt unghi de ve
dere a unor procese 
cosmice, cum ar fi, de 
pildă, formarea Selenei 
și rolul meteoriților in 
acest proces, consideră

academicianul V. Man
ner. El apreciază, tot
odată, că „Luna-16" a 
demonstrat posibilita
tea de plasare a unei 
stații automate in orice 
zonă de pe suprafața 
astrului, fără riscul pe 
care l-ar reprezenta a- 
selenizarea unei nave 
cu echipaj uman.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața

Lucrările sesiunii 
meniului norvegian au început 
vineri la Oslo. Mesajul cu privire la 
situația. din țară, prezentat în prima 
zi a lucrărilor, subliniază, printre 
altele, faptul că guvernul norvegian 
este gata „să contribuie la convoca
rea unei conferințe in problemele 
securității și colaborării in Europa, 
să participe la acțiunile legate de 
dezarmare și controlul înarmărilor".. 
Totodată, în document se arată că 
guvernul va lua măsuri în vederea 
îmbunătățirii situației economice, 
precum și împotriva creșterii pretu
rilor.

paria

Poliția uruguayană a anun- 
țat că este în posesia unor informații 
potrivit cărora consulul brazilian 
Aloysio Dias Gomide. răpit de mem
brii unei organizații clandestine din 
Montevideo la 31 iulie a.c., urmează 
să fie eliberat într-o zonă situată la 
10 kilometri de centrul capitalei.

Timp de peste o lună și jumătate, 
Rotterdamul, unul din cele mai 
mari porturi ale lumii, a suferit 
un adevărat „atac de paralizie". 
La sfîrșitul lunii august, mun
citorii de la șantierele navale au 
intrat in grevă, cerind o repartizare 
mai echitabilă a veniturilor între 
diferitele categorii sociale. Aproape 
imediat, în următoarele zile, con
flictul de muncă a dobîndit propor
ții îngrijorătoare, cuprinzînd echi
pajele remorcherelor și docherii, 
ceea ce a dus la grave perturbații 
in activitatea portului. Peste 
200 de cargoboturi au rămas 
nedescăncate datorită grevei, ceea 
ce a provocat pierderi zilnice de 1,7 
milioane dolari. Asemenea unei 

. reacții in lanț, acțiunea greviștilor 
a găsit ecou și în rîndul lucrătorilor 
de la uzinele „Phillips". Muncitorii 
de aici au declarat o grevă în spri
jinul cererii lor de îmbunătățire a 
condițiilor de muncă. în primele 
zile ale lunii trecute, numărul mun
citorilor aflați in grevă la Rotter
dam se ridica la aproape 40 000. 
Totodată au declarat greve munci
torii din diferite întreprinderi din 
Amsterdam. Care este fundalul e- 
conomic ce a generat aceste per
turbări ?

în tezele pentru discuția premer
gătoare Congresului al XXIII-lea al 
P.C. din Olanda, publicate de zia
rul „De Waarheid", se face o amă
nunțită analiză a situației econo
mice din țară. Subliniindu-se de
calajul ce există in repartiția veni
turilor, în teze se arată că „5 la 
sută din populația cu veniturile 
cele mai ridicate ciștigă aceeași 
sumă cu 50 la sută din populația 
cu veniturile cele mai scăzute". în 
ultimii ani, în Olanda a avut loc 
o concentrare rapidă a marilor mo
nopoluri. Aceasta a dus, pe de o 
parte, la creșterea puterii și a in
fluenței unor concerne ca Shell, 
Unilever. Phillips în viața țării și, 
pe de altă parte, la dispariția mul
tor întreprinderi mici și mijlocii, 
uneori a unei întregi ramuri eco
nomice. Toate aceste fenomene 
s-au repercutat asupra situației e- 
conomice a maselor lațgi populare, 
în ciuda faptului că autoritățile au 
făcut eforturi pentru a echilibra 
creșterea oostului vieții (cu 7,5 la 
sută în 1969) printr-o creștere co
respunzătoare a salariilor, acest lu
cru nu a fost realizat în toate ra
murile și sectoarele economice și 
mai ales in cazul marilor între
prinderi.

Seria de greve declanșate in sep
tembrie a provocat îngrijorarea 
cercurilor oficiale olandeze. Cabi
netul de miniștri, reunit intr-o se
siune extraordinară, a dezbătut si
tuația creată și a inițiat convorbiri 
cu liderii principalelor sindicate din 
țară. Totodată au fost începute ne
gocieri intre patronat și muncitori. 
Greviștii au respins categoric „po
litica jumătăților de măsură" pro
pusă de patronat în cadrul negocie
rilor. Principalii lideri sindicali au 
declarat autorităților că sprijină re
vendicările muncitorilor și greva a 
continuat, punînd sub semnul în
trebării nu numai activitatea citor- 
va ramuri industriale importante, ci 
și contractele colective de muncă, 
denunțate de muncitori ca nesatis
făcătoare. în fața acestei situații, 
patronatul a fost silit 
cea mai mane parte a 
rilor greviștilor, pentru 
păt oonflictului.
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Hadjici a de-

• PROBLEME ALE 
VIITORULUI PIEȚEI 
COMUNE

Președintele Comisiei C.E.E., 
Franco Maria-Malfatti, a ținut 
la Bruxelles prima conferință 
de presă de la instalarea sa în 
noua funcție. Cu acest prilej, 
Malfatti s-a referit la o serie 
de probleme privind viitorul 
Pieței comune. în legătură cu 
perspectiva de lărgire a comu
nității, Malfatti a afirmat că 
„membrii comisiei 6int intere
sați în realizarea acestui dezi
derat cit. mai repede posibil".

în altă ordine de idei, Mal
fatti a pledat în favoarea spo
ririi substanțiale a rolului poli
tic al organului executiv al 
Pieței comune. Această dolean
ță a noului președinte al exe
cutivului C.E.E. are însă șanse 
minime să fie realizată, întrucit 
Franța se opune categoric ca 
un asemenea organism comu
nitar să hotărască asupra poli
ticii sale interne și externe. 
După cum se știe, problema oon- 
feririi unei competențe suprana- 
ționale Comisiei C.E.E. a con
stituit obiectul unor dispute a- 
prige între „cei șase", ducînd 
la un moment dat Piața comu
nă la un pas de dezintegrare.

• COLABORAREA 
ECONOMICĂ DINTRE 
R.S.F. IUGOSLAVIA 
Șl R.D. GERMANA

(
Secretarul federal pentru co- C 

merț exterior al R.S.F. Iugo- < 
slavia, Muhamed Hadjici, și-a c 
încheiat vizita în R. D. Germa- / 
nă. El a avut întrevederi cu / 
Gerhard Schurer, vicepreședin- . 
te al Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., președintele Comisiei ’ 
de stat a planificării, și cu Horst 1 
Solie, ministrul pentru proble- • 
mele eoonomice externe. Con- < 
vorbirile avute cu acest prilej,, < 
informează agenția A.D.N., • au < 
contribuit la dezvoltarea 
continuare și adincirea 
țiilor economice 
două țări.

Referindu-se la 
vorbiri, relatează 
niug. Muhamed 1 
clarat că ele au fost consacrate 
examinării cauzelor care au 
dus, în ultimele luni, la o scă
dere a schimbului de mărfuri. 
Participanții la convorbiri —a 
spus ministrul iugoslav — au 
căutat căile de îmbunătățire a 
situației din acest sector și din 
alte sectoare ale colaborării e- 
conomice.

să accepte 
revendică- 

a pune ca

D. M.

MIȘCAREA REVENDICATIVA
A OAMENILOR MUNCII DIN JAPONIA

A-
Con-

Incendiile de pe Coasta 
de MZUr, oare devastează de citeva 
zile pădurile de pini, in special din 
regiunile Toulon și Draguignan, par 
să capete un caracter catastrofal, 
relatează agenția France Presse. 
Peste 3 000 de hectare sînt pradă 
flăcărilor. De asemenea, in Corsica, 
la 6 km nord de Bastia, se extipde 
un incendiu puternic de păduri, chre 
înaintează pe un front de 2—3 km, 
alimentat de un vînt ce bate cu peste 
100 km pe oră.

Dezertări din armata sai- 
gOn@Ză. măsurilor severe
luate de administrația Thieu, dezertă
rile au devenit un fenomen frecvent 
în rindul trupelor saigoneze. în prima 
jumătate a lunii septembrie, de 
pildă, peste 800 de militari au părăsit 
armate regimului de la Saigon. Unii 
dintre aceștia au reușit să ajungă in 
zona eliberată, unde se află familiile 
lor, alăturindu-se forțelor patriotice.

E »

în Maroc a avut loc o 
remaniere guvernamentală. 
M’Hammed Bahnini, fost ministru al 
afacerilor administrative și secretar 
general al guvernului, a fost numit in 
funcția de ministru al apărării națio
nale, iar fostul ambasador al Marocu
lui la Washington, Ahmed Osmane, a 
fost numit în funcția de ministru al 
afacerilor administrative.

TOKIO 3. — Corespondentul 
gerpres Florea Țuiu transmite : 
siliul general al sindicatelor japoneze 
(S.O.H.Y.O), întrunit recent in capi
tala niponă, a hotărit să organizeze 
în cadrul tradiționalei campanii de 
toamnă mai multe acțiuni în spriji
nul revendicărilor muncitorilor ja
ponezi. în prima jumătate a lunii 
octombrie va fi lansată o acțiune 
comună a tuturor sindicatelor afilia
te la S.O.H.Y.O., in scopul obți
nerii dreptului la grevă pentru sin
dicatele funcționarilor publici. Parti-

dele comunist și 
tele afiliate la 
și Federația sindicatelor independen
te, vor organiza la 21 octombrie „o 
zi de luptă, comună pentru pace". în 
cadrul reuniunii S.O.H.Y.O. s-a ho- 
tărît, de asemenea, ca noiembrie să 
devină o lună de luptă unită împotri
va poluării aerului și apei.

Programul acțiunilor de toamnă ale 
sindicatelor japoneze pune un ac
cent deosebit pe lupta pentru res
pectarea drepturilor economice și 
cetățenești ale muncitorilor japonezi.

socialist, și sindica- 
S.O.H.Y.O., precum

La încheierea primei
părți a lucrărilor

Pătiure de sonde deasupra 
Mării Nordului. Bogatele zăcă
minte de petrol descoperite re
cent în această regiune au an
trenat diversele companii pe
troliere într-o adevărată cursă 
pentru construirea de noi insta
lații de foraj sub apă în 
zonă.

această

Adunării Generale a O.N.U.
(Urmare din pag. I)

nate. Este o sarcină dificilă, dar ne
cesară, întrucît aici se apreciază că 
adoptarea acestor documente doar cu 
majorități-limită, voturi contra sau 
abțineri ar diminua însemnătatea 
lor și nu ar fi de bun augur pentru 
șansele transpunerii lor in practică.

Potrivit unor date nedefinitive, in 
cercurile O.N.U. se consideră că Ia 
sesiunea jubiliară, care se va desfă
șura timp de 10 zile, intre 14—24 oc
tombrie, sub semnul întreitului dezi
derat al întregii umanități „Pace, 
Justiție, Progres", vor participa circă 
70 de șefi de state și guverne. Pe lista 
provizorie a vorbitorilor, care rămine 
însă deschisă, s-au înscris pînă in 
prezent circa 05 de șefi de delegații. 
Faptul că la dezbaterile 
sesiunii ordinare au luat 
mai 70 de reprezentanți 
înseamnă participarea cea mai 
dusă de pînă acum din istoria 
ganizației — se explică tocmai prin 
dorința multor delegații de a-și ex-

*

generale 
cuvîntul
— ceea

ale 
nu

ce 
re- 
or-

pune pozițiile în timpul sesiunii ju
biliare. (Potrivit hotărîrii comitetu
lui pregătitor, țările ai căror repre
zentanți au luat deja cuvîntul la 
dezbaterile generale ale sesiunii or
dinare beneficiază la cea jubiliară 
de numai 15 minute, în timp ce șefii 
delegațiilor care vor lua prima dată 
cuvîntul nu vor avea timpul limitat).

Observatorii diplomatici de aci a- 
cordă o importanță deosebită sesiunii 
jubiliare și prin posibilitatea a nu
meroase contacte și discuții intre re
prezentanții ce se vor afla în această 
perioadă la Națiunile Unite.

In prezent, atenția delegațiilor este 
concentrată, așadar, asupra pregăti
rilor în vederea sesiunii jubiliare ca 
și asupra lucrărilor comitetelor însăr
cinate cu redactarea documentelor a- 
mintite, în intenția de a face ca a- 
ceastă sesiune să oonstituie cu ade
vărat un moment important în isto
ria Națiunilor Unite, corespunzător 
menirii acestei organizații, creată 
pentru a asigura pacea, securitatea și 
progresul tuturor popoarelor.

• Guvernul brazilian 
publicității planul de 
tare a economiei naționale 
următorii trei ani, ale cărui o- 
biective sînt apreciate de ob
servatori drept „ambițioase". 
Conform prevederilor acestui 
plan, producția de oțel, alumi
niu, zinc și cupru urmează să 
crească pină in 1973 cu 50 la 
sută. Se preconizează o dubla
re a consumului de îngrășămin
te chimice, creșterea cu 50 la 
sută a suprafețelor irigate, spo
rirea de 5 ori a producției de 
orez și triplarea celei de po
rumb

„ScînteU". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl instituții. Tișarul Combinatul Poligrafic Casa ScînteU.
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• Lucrărije celei de-a 6-a Con
ferințe regionale pentru Africa 
a Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultu
ră (F.A.O.) s-au încheiat la Al
ger. Conferința, la care au parti
cipat 30 de delegații din țările 
africane, a adoptat mai multe 
recomandări și rezoluții, in ve
derea dezvoltării diferitelor sec
toare ale economiei țărilor afri
cane și intensificării schimburi
lor comerciale cu produse agri
cole in Africa.
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