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ivrarea prompta
contractate!

Plecarea Bruxellesla
din București

hectare cultivate cu porumb în cooperativele 
agricole din județul Sibiu culesul s-a făcut doar 
pe 2160 hectare, ceea ce reprezintă circa 13 la 
sută. O situație asemănătoare este ți în județul 
Mureț unde recoltatul porumbului s-a făcut 
numai de pe 29 la sută din suprafețele cultivate. 
Se impune, de asemenea, ca organele locale să 
acorde o mai mare atenție respectării de că
tre cooperative și fabrici a graficelor de li
vrare a sfeclei de zahăr In județul Covas- 
na, de pildă, sfecla a fost scoasă de pe nu
mai 620 hectare din cele 4 900 hectare. Dato
rită faptului că întîrzie transportul, în unele 
județe există pe cîmp sau pe rampele gărilor

mari cantități de sfeclă. Este necesar, de ase
menea, să fie grăbit scosul cartofilor. Tn județul 
Suceava mai sînt de recoltat 3 000 hectare, în 
Harghita 3 300 hectare, Sibiu, Neamț, Covasna, 
Brașov — cîte 1 000 hectare.

Intrucît mare parte din mijloacele de lucru ți 
forța de muncă au fost eliberate de la însămîn- 
țări — aceste lucrări fiind aproape încheiate — 
trebuie folosite din plin la recoltarea culturilor 
tîrzii și depozitarea în cele mai bune condiții a 
produselor.

Citiți în pag. a îll-a relatări ale coresponden
ților noștri despre desțăr,urarea acestor impor
tante activități.

ecoltarea fără pierde

La începutul acestei săptămînî, potrivit datelor 
existente la Consiliul Superior al Agriculturii, 
mai erau de recoltat următoarele suprafețe : 
500 000 hectare porumb, 56 000 hectare sfeclă 
de zahăr, 13 700 hectare cartofi în cooperati
vele agricole și 77 000 hectare porumb în între
prinderile agricole de stat. La prima vedere 
suprafețele respective n-ar fi prea mari, și cu 
mijloacele mecanizate și forța de muncă din 
agricultură ar putea fi recoltate în scurtă vreme. 
Există însă mari diferențe între județe ; în timp 
ce unele sînt pe terminate cu strînsul recoltei, în 
altele această lucrare trebuie făcută pe 
suprafețe mari. De exemplu, din cele 12 000

In ziarul de azi
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© La centrala industrială: optimism. La întreprindere 
incertitudine asupra îndeplinirii planului © în locul pie 
selor se oferă angajamente pentru viitor

Reamintim elementele principale ale 
articolului „Consecințe ale nesocoti
rii obligațiilor contractuale în siste
mul industriei", publicat în urmă cu 
8 luni în ziarul nostru ; uzina „Au
tomatica” din București, unitate de 
mare importanță economică — prin
cipala producătoare de panouri și 
pupitre pentru automatizări — pro
vocase mari neajunsuri unor între
prinderi și șantiere, din cauza neli- 
vrării la timp a produselor contrac
tate, Ea rîndul ei, uzina bucureștea- 
nă, care are un specific de asam
blare și montaj, se afla la întretă
ierea altor fire ale indisciplinei con
tractuale, ale căror capete porneau 
de la uzinele „Electroaparataj", Fa
brica pentru elemente de automati
zări și Electromagnetica, toate unî- 
tăți-surori din Centrala Industrială 
de Electronică și Automatizări.

Care a fost reacția Centralei In
dustriale de Electronică și Automati
zări? Spicuim din răspunsul trimis 
redacției t „Nerealizările întreprin
derii „Automatica" s-au datorat, în 
special, greutăților întîmpinate în 
asigurarea aparatelor de la princi
palul său furnizor, uzina „Electro
aparataj", căre'a l-au lipsit din im
port o serie de materii prime și ma
teriale, precum și datorită unor defi
ciențe interne, de natură organizato
rică. în vederea asigurării materia
lelor din import s-au făcut o serie 
de intervenții Ia Ministerul Comer
țului Exterior. Ca urmare, s-au cre
at echipe mixte M.I.C.M.—M.C.E., 
care s-au deplasat peste hotare pen
tru perfectarea contractărilor ș! 
impulsionarea livrărilor de la furni
zorii externi".

In continuare, din răspunsul amin
tit se desprinde că, în general, situ
ația aprovizionării cu materiale din 
import a întreprinderilor din cadrul 
centralei este mai bună, că în 
acest domeniu mai sînt și defici
ențe, că la uzina „Electroaparataj" 
s-a creat perspectiva recuperării res
tanțelor de aparate, că „Automatica* 
a reușit să lichideze, în mare parte, 
restanțele la panouri-mașini unelte. 
Pentru a se asigura o urmărire mai 
atentă a obligațiilor contractuale ale 
„Automaticii", serviciul producție 
din centrală, a întocmit grafice de 
livrări pe principalii beneficiari 
care vor permite să se cu
noască din timp eventualele defici
ențe ce s-ar putea ivi in fabricație, 
cît și în activitatea de aprovizionare 
din țară și Import.

In încheierea scrisori! se precizea
ză : „Vă asigurăm că vom 
continuare, toate măsurile 
desfășurarea activității... în 
optime".

In ce proporție răspunsul

rezultatelor în activitatea productivă 
a întreprinderilor vizate, pentru re
liefarea unor direcții sigure de ame
liorare radicală a climatului de co
laborare dintre ele.

...Iată-ne din nou la întreprinderea 
„Automatica". Din discuțiile purtate 
cu muncitori, maiștri, ingineri ne o- 
prim numai asupra cîtorva, dar re
prezentative pentru modul în care 
se desfășoară în prezent producția 
uzinei. Tov. Marin Paraschiv, munci
tor în sectorul III: „Ne lipsesc. în 
continuare, aparatele necesare ter
minării comenzilor lansate; din a- 
ceastă cauză, începem multe lucrări 
și finalizăm puține. Situația nu ne 
convine, deoarece lucrăm în acord". 
Tov. Voicu Marin, maistru în același 
sector : 
diferite 
nerale

cesitatea îmbunătățirii aprovizio
nării întreprinderii. Dar degea
ba. Nu se face mare lucru în a- 
cest domeniu Avem produse „vechi" 
în sector. în valoare 
milion lei, care stau și 
o piesă sau un aparat 
sau „Electroaparataj".

Contrapunem aceste 
spuse de tovarășul director al uzi
nei, Ing Ion Geanibașu, care a re
plicat din capul locului :

— S-a făcut o schimbare de 180 
de grade, o îmbunătățire radicală a 
colaborării cu celelalte uzine din sec
tor (•??)

Această declarație a fost însă aproa
pe în totalitate infirmată chiar de re-

Viorel SATMAREANU

de peste un 
așteaptă cîte 
de la F1E.A.
păreri celor

BERAREA PATRIEI DE
SUB JUGUL FASCIST

lua, în 
pentru 

condiții

In ce proporție răspunsul semnat 
de tov. ing. Grigore Marin, director 
în centrala industrială, este realist și 
care este valoarea dozei de quasi 
optimism tn realizarea revirimentu
lui mult așteptat, atît la „Automati
ca". cît și la toate întreprinderile 
din cadru] centralei ? Credem că 
cele șase luni oare au trecut de la 
publicarea articolului sînt suficiente 
pentru evidențierea consecințelor, a

La «osire, pe aeroportul din Bruxelles

Marți Ta amiază a plecat spre 
Bruxelles, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
care, însoțit de ministrul afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, va face 
o vizită oficială în Belgia, la invi
tația guvernului belgian.

1 La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Gheor
ghe Rădulescu, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas. Petre Lupu, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu, Iosif Banc, Petre Bla- 
jovici, Ion Ioniță, Ion Stănescu, 
Mihai Marinescu, Ion Pățan, mi
niștri, și alte persoane oficiale.

A fost prezent Paul Duque, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim a! 
Belgiei la București.

UZINA DE AUTOCAMIOANE BRAȘOV

în probe, șase linii tehnologice
La noul sector da 

tratament termic □- 
flat în construcție la 
Uzinele de autoca
mioane din Brașov 
au intrat în probe 
șase linii tehnologi
ce. Acestea sînt pre
văzute cu mașini a- 
gregat si instalații

complexe care vor 
□Sigura mecanizarea 
și automatizarea pro
cesului de producție. 
Tn aceeași uzină, s-a 
dat, totodată, în ex
ploatare un cazan de 
50 gigacalorii. S-a in
tensificat ritmul lu
crărilor pentru termi-

înainte de vre- 
altor obiective 

tn

narea 
me a 
aflate
tn uzină, 
turnătoria 
se fac 
crări 
în exploatare.

construcție 
Astfel, la 
de fontă

ultimele lu- 
tnaintea dării

BRUXELLES 21. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Z. Brumaru și I. 
Badea, transmit: în după-amiaza 
zilei de marți, președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, însoțit de ministrul aface
rilor externe, Corneliu Mănescu, a 
sosit în capitala Belgiei.

Pe aeroportul militar Melsbrock, 
împodobit cu drapelele de stat ale 
României și Belgiei, au venit în 
întîmpinarea oaspeților români 
primul ministru Gaston Eyskens, 
ministrul afacerilor externe Pierre 
Harmel, generalul Delperdange, 
aghiotantul regelui, comandantul 
circumscripției militare numărul 1, 
Jan Adriaenssen, ambasadorul Bel
giei Ia București, Van Bellinghen, 
ambasador, șeful protocolului, 
Andre Forthomme, ambasador, 
consilier al ministrului afacerilor 
externe, precum și persoanele ofi
ciale atașate pe lîngă președintele 
Consiliului de Miniștri și ministrul 
afacerilor externe ai țării noastre. 
Sînt prezenți, de asemenea, amba
sadorul României la Bruxelles, 
Alexandru Lăzăreanu, membri ai

ambasadei române cu familiile lor, 
un grup de români aflați în Bel
gia, ziariști români și belgieni și 
reprezentanți ai presei străine.

La coborîrea din avion, premie
rul român și ministrul afacerilor 
externe sînt salutați cordial de pri
mul ministru Eyskens și de cele
lalte personalități oficiale belgiene 
prezente.

O companie de onoare a forțelor 
aeriene belgiene se află aliniată pe 
aeroport. Comandantul prezintă o- 
norul, după care cei doi prim-mi- 
hiștri trec în revistă compania.

Oaspeții români, împreună cu 
personalitățile belgiene, se îndreap
tă apoi spre salonul oficial, unda 
are loc o scurtă convorbire amica
lă. Oaspeților le 
chete de flori.

într-o mașină, 
tocicliști, cei doi 
îndreaptă în fruntea coloanei ofi
ciale spre Hotelul Palace, reședință 
ce a fost rezervată oaspeților ro
mâni în timpul vizitei lor în Bel
gia.

sînt oferite bu-

escortată de mo- 
prim-miniștri se
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@ Din importanța CAPITALĂ a specialis
tului în producție ei au înțeles...
BUCUREȘTIUL

(Aqerpies)

„Am vorbit mereu 
ședințe, în adunările 

ale salariaților despre (Continuare in pag. s IH-a)

SI

le invită cooperativele agricole

CINE OCOLEȘTE ADEVĂRUL?
Fabrica de conserve „Buftea" și-a 

îndeplinit și depășit planul de pro
ducție la conserve de legume sterili
zate, stabilit pentru trei trimestre ale 
anului curent ; la fel, întreprinderea 
„Flora" t la fel, fabrica „Valea Ro
șie". Și enumerarea ar putea cuprin
de aproape toate întreprinderile care 
produo conserve de legume sterili
zate : pentru că în intervalul ia
nuarie—septembrie a. c., aproape 
toate și-au îndeplinit șl depășit sar
cinile de producție stabilite la acest 
sortiment. Fenomenul este totuși pa
radoxal; și aceasta pentru simplul 
motiv că, în trei trimestre — față de 
cifrele de plan inițiale — s-a consem
nat o restanță totală de mai multe mii 
de tone conserve legume sterilizate. 
Deci, planul se realizează, iar res
tanțele cresc I Explicația ? Ferul de 
resort — prevalîndu-se de unele re
glementări potrivit cărora, în cadrul 
planului anual, sarcinile trimestriale 
pot fi reeșalonate — a „împins", pur 
și simplu, o mare parte din planul 
de producție al trimestrelor I—III, 
în cel de-al patrulea In consecință, 
în ultima parte a anului, la „Flora" 
a rămas să se realizeze 22,1 la sută 
din planul anual de conserve legume 
sterilizate, la „Valea Roșie" — 13,7 
Ia sută, iar Ia „Buftea" — 10,7 la sută, 
adică sute și mii de tone de con-

9
serve. Cum s-a ajuns la această si
tuație anormală ?

— Am reașezat sarcinile de pro
ducție din trimestrele I—III, în cel 
de-al patrulea, tn scopul mobilizării 
întreprinderilor pentru realizarea in
tegrală a planului anului curent — a 
justificat tov, Gheorghe Stelea, șef

spun fabricile

la asemenea „artificii" de planifi
care ? Toți cei cu care am discutat 
au amintit despre condițiile clima
tice din acest an, nefavorabile pro
ducției de legume i apoi, neasigura- 
rea cu materii prime, la care a con
tribuit și modul necoresptnzător în 
care multe cooperative agricole de

PROPUNEM SPRE REFLECȚIE MINISTERULUI INDUSTRIEI 
ALIMENTARE CÎTEVA CAUZE CARE EXPLICĂ RESTANȚELE 
LA REALIZAREA PLANULUI ÎN INDUSTRIA CONSERVELOR

de serviciu în Ministerul Industriei 
Alimentare. Dacă li s-ar fi diminuat^ 
planul anual, întreprinderile se de
mobilizau...

Ciudată justificare I S-au micșorat 
sarcinile de plan în unele trimestre, 
deși piața internă și exportul solici
tau conserve de legume La 13 oc
tombrie, numai la fabrica „Buftea" 
se înregistra o restanță față de pre
vederile de livrări la intern de 208 
tone conserve.

★
De ce « fost necesar să se apeleze

producție au înțeles să-și onoreze o- 
bligațiile contractuale — argument 
ce aparține tov Constantin Cristea, 
inginer șef al fabricii „Flora”, argu
ment îmbrățișat și de specialiștii ce
lorlalte fabrici investigate.

Ni s-au dat și exemple. C.A.P. Bră- 
neșt.i. Măgurele și Afumați, bună
oară, au o restanță de circa 200 tone 
legume față de contractele încheiate 
cu „Flora", Iar numai la roșii, aceas
tă fabrică nu a primit încă 
10 octombrie a. 
«ăi 1 000 tone.

brica „Valea Roșie*, din cele 38 000 
tone roșii contractate, cooperativele 
agricole de producție au livrat doar 
8 200 tone, restanțe mai mari la li
vrări avînd C.A.P Bălăceanca, Stu- 
pinele-Chirnogi, Colibași, Curcani, 
Valea Dragului. In fine. Ia întreprin
derea „Buftea", C.A.P. Lipia, Brazi 
tau Dascălu au livrat doar 10—20 la 
sută din cantitățile de roșii contrac
tate C.A.P Cocioc, Ciocîrlia, Gîrbov, 
Buftea sau Niculești — doar „zero” 
— 5 la sută din bârnele prevăzute i 
cantități Infime față de contractele 
de livrare a dovleceilor floare au fost 
asigurate și de C.A P Ciocănești. 
Săbăreni. Căciulești sau Jilavele.

— Cum pot tovarășii din industria 
de conserve să facă asemenea afir
mații?— ne-a replicat tov Gheor
ghe Gavrilă, instructor la Uniunea 
județeană Ilfov a cooperativelor a- 
gricole de producție. De ce nu spun 
că fabricile nu vin la timp să preia 
legumele contractate ? Deși sarcina 
de a prelua materia primă de la pro
ducători revine fabricilor de conser
ve, peste 70 la sută din materia pri-

la 
o. — de la furnizorii 
De asemenea, la fa-

Dan MATEESCU

(Continuare in pag. a Ii-a)

© „Ne onorăm diploma 
realmente nevoie de

@ Umbra „negației" pe
profesii

acolo unde este
noi

dimineața unei

T e I e g r a m e

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilele felicitări șl bunel» 
urări adresate cu ocazia zilei noastre naționale — 14 octombrie.

Vă rog să primiți, Excelență, cele mai bune urări pentru fericirea 
dv. personală, pentru bunăstarea și progresul poporului dv.

SALIM RABYA ALI 
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare 
a Yemenului de Sud

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România '

BUCUREȘTI
Vă mulțumesc cordial dumneavoastră și prin dumneavoastră Con

siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România pentru mesajul de 
felicitare pe care mi l-ați transmis cu prilejul realegerii mele în 
funcția de președinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace.

OLDRICH CERNIK
Președintele guvernului Republicii 

Socialiste Cehoslovace
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FAPTUL
Recent, în paginile ziarului nostru („Scîntela nr. 8203") au fost ana

lizate cîteva probleme mal importante legate de formarea stocurilor 
supranormative și greu vandabile de mărluri din depozitele și maga
zinele comerțului. Articolul menționa și demonstra că, în timp ce In 
unele organizații comerciale prisoseau cantități însemnate de pro
duse, în altele lipseau cu totul, că actualul sistem de repartizare a 
mărfurilor pe teritoriu este necorespunzător, că soldarea, legiferată 
printr-o Hotărîre a Consiliului de Miniștri, a fost complicată într-o a- 
semenea măsură printr-o serie de instrucțiuni și circulare apărute în 
ultimii ani, încît ea nu mai participă, operativ șl elastic, la înviorarea 
circuitului comercial. Dată fiind importanța economică și socială a 
problemelor dezbătute, am oferit forurilor vizate posibilitatea de a răs
punde opiniei publice, de a explica geneza fenomenelor negative a- 
părute și a formula observații și propuneri privind modalitățile de 
remediere. (Publicăm mai jos textele prescurtate ale răspunsurilor.)

Ca la carte!
în școlile generale din jude

țul Olt lipsesc manualele. în 
ghiozdanele elevilor, îndeosebi 
ale celor din clasa a IX-a, nu 
se găsesc decît manualele de a- 
gricultură și de desen tehnic. 
Celelalte cărți stau netranșate 
prin depozite. Vinovății (care 
trebuie trași la răspundere cu 
toată exigența) sînt Inspectora
tul școlar și unitățile de difu
zare aparținînd C.L.D.C. și coo
perației de consum. Pentru că 
în timp ce lucrătorii unităților 
amintite se tachinează, unii pe 
alții, .................................
școli 
după 
racal 
torul
12 deplasări după 
au ceva de spus 
trale de resort. Dar așa, 
carte !

cu adrese, 
și profesorii 
cărți pe la 
și Corabia 
liceului din

directorii de 
bat drumurile 
Slatina, Ca- 

(numai direc- 
Osica a făcut 
cărți 1). Poate 
forurile cen- 

ca la

Holul
j

a lăsat...
o floare

stația C.F.R. Brazi (Pralio-In .
va) se constatase că un vagon 
de mărfuri a fost spart, sustră- 
gindu-se șapte butelii de ara
gaz. In timpul cercetărilor, or
ganele de miliție au găsit, in 
vagonul violat, o floare din cele 
ce poartă în piept nuntașii. Greul 
cercetărilor acum începea. In 
noaptea respectivă, in împreju
rimi, avuseseră loc mai multe 
nunți. A fost nevoie de mult fler 
din partea lucrătorului de mili
ție care avea de rezolvat acest 
caz dificil. Și totuși, după 48 de 
ore, hoțul a fost identificat. Era 
Viorea Ene zis Zăbavă, din co
muna Tătărani. Știind de exis
tența vagonului, infractorul a 
mers mai întâi la nuntă, pentru 
a-șl crea un alibi. Apoi a dis
părut dintre nuni și cumetri, du- 
cindu-se la gară unde... a pier
dut floarea de nuntaș. Urmează 
cununia... penală.

I O țuică mică
5

I de 15 000

Șef de depozit Ia întreprinde
rea de construcții din prefabri
cate și betoane (București), Ni- 
colae Somovici plătea salariile 
unor muncitori din subordine. 
Cînd i-au mai rămas 15 000 de 
lei, a sistat plățile și s-a în
dreptat spre bufetul „Pajiștea", 
să bea o țuică... mică. Se pare 
însă că n-a băut numai una. 
Noaptea tîrziu s-a trezit la ca
pătul autobuzului 31, cu servie
ta goală. Banii și ștatele de pla
tă dispăruseră. Acestea sînt 
faptele. Bineînțeles, vinovatul va 
trebui să suporte consecințele... 
țuicomaniei. Reține însă atenția 
un alt aspect. Cui încredințăm 
banii statului ? Care este pro
filul moral al celor ce fac plata 
salariilor ? în cazul de față este 
cam... tulburel.

Șase minori
și o problemă |
majoră

Judecătoria sectorului 5 din 
Capitală. Pe banca acuzării, șap
te tineri (toți sub stare de a- 
rest). Cel mai în vîrstă (singu
rul major) : Ion Negrescu. Cei
lalți : Florea Tudor, Constantin 
Nicolae, Petre Negrescu, Ale
xandru Nedelcu, Ion Avramescu 
și Marian Nachiu, au între-15 și 
17 ani. Acuzația ce li se aduce 
— viol în grup — este deosebit 
de gravă. Gravitatea este spo
rită și de faptul că victima 
este și ea minoră. Nu este pen
tru prima oară că, in ultima 
vreme, în rîndul unor tineri a- 
par astfel de cazuri de o crasă 
imoralitate. Desigur, asemenea 
acte trebuie înfierate și condam
nate cu severitate. Nu-i însă în
deajuns. Este necesar să fie și 
prevenite. Au cuvintul familia, 
școala, societatea.

în răspunsul ce ne-a fost adresat 
de Centrocoop sub semnătura tov. 
I. Smedescu, membru în Comite
tul executiv al Centrocoop, se scrie : 
Socotim oportună dezbaterea iniția
tă de ziarul „Scînteia". Repartizarea 
greșită pe teritoriu, rigiditatea în 
ceea ce privește prețul mărfurilor, 
lipsa de elasticitate în soldarea lor 
etc. sînt grave anomalii, care au 
consecințe economico-financiare ne
gative.

Analizînd toate aceste fenomene, 
Comitetul executiv al Centrocoop a 
luat, în ultimul timp, o serie de mă
suri, pentru a se pune stavilă sta
bilirii unor necesare greșite, care 
nu țin seama de 
stoourile existen
te și de ritmul 
real de desfacere, 
ca și pentru pre
venirea reparti
zării forțate a u- 
nor mărfuri de la 
„centru" sau de 
către direcțiile 
comerciale jude
țene ; s-a acțio
nat și pe linia 
îmbunătățirii pla
nificării stocurilor 
prin asigurarea 
stabilității balan
ței comerciale eto. 
Măsurile luate în 
vederea gospodă
ririi mai rațio
nale a stocurilor 
au permis ca, 
pentru anul 1970, 
să se prevadă ac
celerarea vitezei 
de circulație a 
mărfurilor cu cir
ca 15 zile față de 
cea preliminată 
pentru 1969. A- 
ceasta va aduce o 
economie de fon
duri de circa 1 
miliard de lei și 
de cheltuieli de 
circulație de 35 
milioane lei. Con
comitent, vom intensifica preocu
pările noastre în vederea elabo
rării unor criterii simple și eficien
te de normare a stocurilor de 
mărfuri la depozite și magazine, de 
evidențiere reală a mărfurilor greu 
vandabile, de mărire a operativității 
în soldare etc. Adăugind și măsurile 
pentru îmbunătățirea repartizării 
fondului de marfă, perfecționarea 
metodelor de studiere a cererii de 
consum prin introducerea unor for
me moderne de investigare (teste 
conjuncturale, anchete selective etc.), 
avem imaginea completă a rezerve
lor de care dispunem pentru per
fecționarea în continuare a muncii 
din acest sector. Am vrea să insistăm 
în mod deosebit asupra faptului că 
trebuie luptat pentru înlăturarea con
cepției greșite a acelor lucrători din 
comerț care, considerînd că „stocul 
face planul", se supraaprovizionează 
cu ce trebuie și cu ce nu trebuie.

în legătură cu penalizările și pier
derile create de soldarea unor 
mărfuri depășite, cît și cu pierderile 
provocate de reducerea prețurilor 
unor mărfuri la un interval prea 
scurt de la fabricare, apreciem că 
este nejust ca aceste cheltuieli su
plimentare, neeconomicoase, să fie 
suportate numai de unitățile comer
ciale, iar întreprinderile producă
toare să raporteze îndeplinirea pla
nului și să-și realizeze acumulările. 
Oare producătorul nu răspunde în 
nici un fel pentru fabricarea unor 
mărfuri pe care- cumpărătorii Ie a- 
bandonează atît de repede ?

Avînd în vedere funcțiile prețu
rilor cu amănuntul, precum și po
sibilitatea ca și pe această linie să 
se asigure desfacerea stocurilor exis
tente și evitarea formării unor 
stocuri noi — se scrie în răspunsul 
Comitetului pentru prețuri, semnat 
de tov. vicepreședinte Ștefan Arsene, 
— noi am propus, în cadrul unor pro
iecte de acte normative privind per
fecționarea sistemului de prețuri pe 
ansamblul economiei, o serie de mă
suri care să contribuie la circulația 
normală a mărfurilor. în acest cadru a 
fost cuprinsă și o reglementare apro
piată de soluția preconizată de auto
rii articolului în vederea accelerării 
ritmului vînzărilor, respectiv stabi
lirea inițială, pentru articolele de 
modă, a unui preț de lansare, după 
care ar urma prețul de serie și — 
în cazul necesității de soldare a 
unor articole — prețul redus, care să 
asigure desfacerea acestora. Proiec
tele de acte normative au fost de-

N-aude, 
n-a vede... ?

Zilele trecute, echipe alcătuite 
din inspectori ai Băncii agrico
le (sucursala județeană 
au efectuat un control la 
prinderile de legume și 
din Capitală, precum și 
nitățile de desfacere, 
constatări, desprindem : 
flarea" prețului de vînzare la 
produsele cu amănuntul, la uni
tăți. (Exemplu unitatea 361, 
unde gogoșarii se vindeau cu 
2,35 lei, in loc de 1,30 lei, pre
țul real). Exemple similare au 
oferit și unitățile 369, 371, 372 
etc. ; produse intrate în depo
zite cu o anumită calitate (și 
preț), „transformate" aici în ca
lități superioare. De pildă, la 
depozitul O L.F. nr. 2. 20 731 kg 
roșii de calitatea a Il-a au de
venit peste noapte de... calitatea 
I și extra, lucru petrecut aido
ma și cu 4 174 kg de ardei gras. 
Constatările sînt — după cum se 
poate vedea — asemănătoare ce
lor făcute și cu alte prilejuri. 
De unde deducem o ultimă con
statare. înseamnă că s-a mo
dificat, dar... nu s-a schimbat 
nimic.

Ilfov) 
între- 
fructe 
la u- 
Dintre
„um-

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 

u sprijinul corespondenților 
Scînteii"
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chidare sînt mult mai grele și mai 
costisitoare. în scopul evitării aces
tor deficiențe, direcția noastră gene
rală va trebui să acorde o atenție 
și mai mare asistenței tehnice și 
controlului întreprinderilor în ce 
privește modul de angajare a fon
dului de marfă ca volum și structu
ră Spunem acest lucru întrucît 
apreciem că unele întreprinderi co
merciale folosesc necorespunzător 
dreptul acordat de M.C.I. de a intra 
în relații directe cu producătorii. 
Aceste întreprinderi procedează la 
preluarea din fabrici a unor mărfuri 
care există în cantități suficiente în 
depozitele cu ridicata sau achizițio

cadru legal care o reglementează, ac- 
centuînd însă că adoptarea scării de 
preț Ia articolele de modă va con
stitui, prin ea însăși, o rezolvare par
țială a acestei probleme.

Cauzele suprast ocării în comerț sînt 
multiple și complexe. Ne vom referi 
doar la două dintre ele. Principala 
cauză, după părerea mea, ne scrie 
tov. P. Bujor, directorul Direcției co
merciale a județului Brăila, este lipsa 
de pregătire și superficialitatea pe 
care o manifestă unii lucrători — în- 
cepînd de la merceolog și pină la cei 
care coordonează și aprobă aprovi
zionarea cu aceste mărfuri — care au 
sarcina să stabilească necesarul de 
mărfuri și să încheie contractele cu 
industria. Credem că acest neajuns 
s-ar înlătura prin creșterea răspun
derii serviciilor comerciale din între
prinderile cu amănuntul și cu ridica
ta, prin încadrarea lor cu cadre cali
ficate. A doua cauză o constituie sis
temul actual al evidenței stocurilor, 
care suferă de lipsă de operativitate 
și împiedică luarea unor măsuri ca
pabile să ducă la lichidarea lor șl 
preîntîmpinarea formării altora.

Cauzele stocării mărfurilor greu 
vandabile sînt cunoscute de unitățile 
comerciale și, în cele mai multe ca
zuri, se acționează pentru reducerea 
lor. Datorită însă unor disproporții 
care există între cererea comerțului

PE URMELE ANCHETELOR „SCÎNTEII"
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Ă

nează pe plan local unele mărfuri de 
calitate îndoielnică.

Insistînd asupra măsurilor luate în 
ultimul timp pentru îmbunătățirea 
colaborării între industrie și comerț, 
răspunsul arată în continuare : Pe 
linia eforturilor pe care de ani de 
zile le depunem pe lingă diferite 
foruri și Ia diferite nivele, fără să 
fi fost luate măsuri, se înscrie și 
problema ridicată în articol, a unei 
„scări" diferențiate de prețuri pen
tru produsele de modă. Este timpul 
ca o asemenea modalitate să fie 
acceptată în sensul propunerilor 
noastre repetate.

în ceea ce privește faptul că la in
ventarul statistic din 30 iunie 1969 nu 
s-a înregistrat și vechimea pe ani a 
stocurilor de mărfuri, considerăm că 
este suficientă cunoașterea o dată pe 
an a vechimii tuturor stocurilor — 
operațiune extrem de complexă și 
care îngreunează efectuarea inventa
relor, pe parcursul anului fiind ne
cesară concentrarea atenției între
prinderilor pe prevenirea și lichida
rea stocurilor cu mișcare lentă.

Sîntem, de asemenea, întru totul de 
acord cu părerea exprimată în arti
col că, în unele cazuri, efectuarea re
ducerilor de prețuri la mărfurile de
modate îmbracă un caracter birocra
tic. Soluția preconizată pentru elimi
narea acestui aspect — de a se re
glementa, in cadrul actual legal, 
dreptul întreprinderilor comerciale 
de a-și reduce fiecare în parte pre
țul la mărfurile proprii — credem că 
nu este posibil de aplicat. In orice 
caz, reținem în continuare problema 
și vom reveni cu noi propuneri me
nite să ducă la revizuirea întregului

și posibilitățile de producție ale in
dustriei, aceste stocuri cu vînzare 
lentă sau greu vandabile se reîntre
gesc. Fenomenul se manifestă în spe
cial în sectorul textile-încălțăminte. 
Credem că industria trebuie să se 
adapteze mai operativ și elastic ne
voilor pieței.

în ceea ce privește actualul sistem 
de reducere de prețuri, îl apreciem 
greoi și, în unele cazuri, tardiv, ca 
urmare a faptului că este legat de 
alocarea fondurilor respective de la 
bugetul statului. Introducerea siste
mului de prețuri în „scară" este o- 
portun și îl susținem, cu condiția 
însă ca diferențele de preț, sub for
mă de diferențe bugetare, să rămînă 
în bugetul întreprinderilor și organi
zațiilor comerciale, spre a fi folosite 
la soldările sezoniere de mărfuri.

In răspunsul Direcției comerciale a 
județului Galați, semnat de director 
rul Gh. Cîndescu, se scrie :

1) La I.C.R.T.I. Galați, în apara
tul comercial al depozitelor nu exis
tă angajați cu pregătire superioară 
corespunzătoare — economiști și teh
nologi — care să se ocupe efectiv 
de coordonarea structurii fondului 
de marfă cu cererea de consum a 
populației, să efectueze analize 
în rețeaua cu amănuntul, ca apoi 
să angajeze fondul de marfă 
corespunzător cu ocazia contractări
lor cu industria. Atîta timp cît a- 
ceastă importantă activitate rămîne 
la latitudinea și cunoștințele unor 
merceologi de depozite, merceologi- 
voiajori, ba chiar a vînzătorilor din 
rețeaua cu amănuntul slab pregătiți, 
deficiențele vor persista. Concomi
tent cu soluționarea acestei proble

me vor trebui, cred, luate măsuri 
corespunzătoare și pentru creșterea 
cointeresării lucrătorilor din depo
zite și de la raft în desfacerea măr
furilor lent vandabile, considerînd 
că dispozițiunile normative existen
te sînt cu totul depășite în stadiul 
actual al organizării comerțului.

2) Indiferența cu care ministerele 
producătoare privesc problema des
facerii și studiului' cererii populație! 
este, credem, evidentă. în decursul 
ultimilor 6 ani, nici un reprezentant 
al fabricilor producătoare nu s-a de
plasat în bazele de aprovizionare șl 
în rețeaua cu amănuntul pentru a 
se interesa de natura și cauzele 
stocărilor de mărfuri livrate, de so
luțiile ce se impun pentru o mai 
justă corelare între producție și 
cererea de consum, cît și de deter
minarea celorlalte cauze care con
tribuie la uzura morală a unor măr
furi. Pentru creșterea cointeresării in
dustriei în cunoașterea și satisfacerea 
cererii de consum și a angajării ma
teriale pe linia diversificării produc
ției și creșterii calității, credem că 
este necesar ca întreprinderile și 
ministerele producătoare să partici
pe cu un coeficient de responsabili
tate bine stabilit Ia desfacerea măr
furilor care devin lent sau greu van
dabile, suportînd pînă la 50 la sută 

din cuantumul re
ducerilor de preț 
și al penalizărilor, 
suportate în pre
zent ' numai de 
către comerț.

3) Crearea co
mitetelor de di
recție din cadrul 
întreprinderilor și 
organizațiilor co
merciale ridică, 
în actualul stadiu 
de organizare, și 
problema preluă
rii de către aces
tea a unor atri- 
buțiuni, centrali
zate actualmente 
la nivelul minis
terului și direc
țiilor comerciale 
(cum este cazul 
cu organizarea 
soldărilor sezo
niere, reducerilor 
de preț la unele 
mărfuri devenite 
lent sau greu van
dabile etc). Tre
buie să se acorde 
deplină libertate 
de acțiune comi
tetelor de direc
ție, ca cele mai 
competente orga
ne locale, în re
zolvarea acestor 

probleme.
Este obligatoriu să recunoaștem — 

se arată în răspunsul Direcției co
merciale a județului Cluj, semnat 
de directorul A. Ilea — că timpul 
aprovizionării cu mărfuri după ins
pirație, este de domeniul trecutului ; 
or, din păcate, necesarul de mărfuri 
se calculează încă după aprecieri 
subiective și mai puțin pe baza 
studierii științifice, sistematice a 
cerințelor populației, a tendințe
lor și orientării modei etc. O 
altă cauză a suprastocărilor o con
stituie nerespectarea contractelor de 
către furnizori (calitatea sortimente
lor, a modelelor contractate), livra
rea unor partizi de mărfuri la sfîrșit 
de sezon și altele, ceea ce face ca 
o bună parte din aceste mărfuri să 
stocheze, iar în sezonul viitor să nu 
mai fie de actualitate. După părerea 
mea, soluția pentru lichidarea stocu
rilor supranormative ar consta, în 
primul rînd, în revizuirea metodo
logiei de aprovizionare și desfacere.

Fără îndoială că succesul măsurilor 
care se impun este condiționat de 
buna funcționare a contractelor eco
nomice 1 ele trebuie să constituie 
instrumentul capabil să ofere părți
lor garanția respectării obligațiilor 
asumate. De aceea, contractele eco
nomice trebuie să cuprindă clauze 
concrete asupra penalizărilor și des
păgubirilor ; daunele să aibă un 
caracter progresiv, să fie majorate 
in cazul în care nu sînt achitate de 
bună voie; clauza de „forță majo
ră" să dispară sau să fie clar delimi
tată in relațiile contractuale dintre 
întreprinderile producătoare și cele 
comerciale.

25 DE ANI DE LA MOARTEA

GENERALULUI GRIGORE BĂLAN

Un erou al luptei 
pentru eliberarea patriei 

de sub jugul fascist

„VITADULCI" - O MARCĂ APRECIATĂ
Expozițiile cu vînzare permanentă de produse de co

fetărie și patiserie de casă ale întreprinderii de alimen
tație publică „VITADULCI" din Cluj se bucură de o 
binemeritată apreciere datorită varietății și calității 
acestora.

Unitățile I.A.P. „Vitadulci" desfac peste 250 de sor
timente proprii — foitaje și „prăjituri de casă", de bună 
calitate, și cu prețuri larg accesibile.

Răspunzînd solicitării populației consumatoare și ca 
urmare a unui sondaj de „opinie publică" din cartierul 
Gheorghieni, I.A.P „Vitadulci" a amenajat recent la 
complexul „MERCUR" o expoziție permanentă cu pro
duse de cofetărie. Noua unitate, la care se poate servi 
și cafea-filtru, este deschisă în fiecare zi de la ora 
8 la 22.

Nu este o simplă 
coincidență că în pra
gul sărbătoririi zilei 
Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste 
România — ziua care 
acum un sfert de veac 
marca eliberarea în
tregului teritoriu al 
patriei de sub jugul 
fascist — comemorăm 
împlinirea a 25 de ani 
de la moartea gene
ralului Grigore Bă
lan. Generalul erou a 
căzut la datorie în 
luptele purtate împo
triva hitleriștilor, pen
tru eliberarea deplină 
a patriei.

Născut la 14 Iunie 
1896, în comuna Blă- 
jeni de Sus, din ju
dețul Bistrița-Năsăud, 
Grigore Bălan a ur
inat cursurile liceu
lui de la Năsăud. 
A crescut și s-a călit 
la flacăra vie a idea
lului național de fău
rire a statului națio
nal unitar român prin 
unirea Transilvaniei 
cu patria mamă — Ro
mânia. Animat de a- 
ceastă cauză nobilă și 
însuflețit de starea de 
spirit a populației din 
întreaga Transilva
nie, de pe tot pă- 
mintul românesc, el 
a participat activ, 
în toamna anului 
1918, lă formarea 
gărzilor naționale din 
orașul Bistrița, pre
cum și din județ, la 
pregătirile făcute pe 
plan local pentru ma
rea adunare de la 
Alba Iulia. Referitor 
la activitatea desfășu
rată în această perioa
dă, comandantul găr-i 
zilor naționale din 
județul Bistrița-Nă
săud raporta, la 27 fe
bruarie 1919, Coman
damentului teritorial 
Sibiu despre „...stră
duința și folosul adus 
cauzei naționale" de 
cățre ofițerul Grigore 
Bălan, aducîndu-i 
mulțumiri pentru 
„serviciile excelente 
prestate In gărzile 
naționale".

După înfăptuirea 
Un'rii, tînărul locote
nent Grigore Bălan a 
continuat să se con
sacre meseriei arme
lor. în întreaga pe
rioadă dintre cele 
două războaie mon
diale, el s-a dovedit 
un ofițer de elită. în 
iunie 1940 a fost îna
intat la gradul de co
lonel și numit Ia co
manda Grupului 5 vî- 
nători de munte.

Năprasnica veste a 
odiosului dictat de la 
Viena a umplut de 
ură și revoltă masele 
populare, oștirea țării, 
îndeosebi trupele a- 
flate pe frontiera a- 
puseană. Dînd glas a- 
rest.or sentimente, co
lonelul Grigore Bă
lan se adresa astfel 
familiei sale, într-o 
scrisoare datată din 31 
august 1940 : „De cînd 
am aflat dureroasa 
veste stau încremenit 
de durere și mintea 
mea nu poate să pri
ceapă această groazni

că tragedie care a lo
vit din nou scumpa 
noastră țară. In cali
tate de comandant, 
durerea mea este și 
mai mare cind văd ja
lea și fețele încreme
nite in spasmele du
rerii ale ostașilor mei 
dragi pe care-i am 
sub comandă. Peste tot 
o durere mută, pe 
care nu ai putea să o 
alini, deoarece toate 
vorbele ori cit de meș
teșugite ar fi, nu pot 
decît să provoace pa
rale de lacrimi și 
scrîșniturî de dinți".

Din ura de care era 
cuprins în urma aces
tui act samavolnic și 
din dragostea fierbin
te față de țară, față 
de meleagurile natale 
cotropite, a izvorît ho- 
tărîrea neclintită a co
lonelului Grigore Bă
lan de a lupta pentru 
eliberarea patriei, 
pentru redobindirea 
independenței națio
nale a țării, grav mu
tilată de nazismul 
german și acoliții lui 
autohtoni, A privit cu 
repulsie, în rînd cu 
toți patrioții adevă- 
rați, intrarea trupelor 
hitleriste în țară, a 
condamnat politica de 
trădare națională dusă 
de Garda de fier, ja
furile, crimele și a- 
trocltățile legionarilor.

împotrivirea sa față 
de hitleriști s-a ac
centuat și mai mult 
în timpul războiului 
antisovietic. înțelegînd 
caracterul nefast al 
acestui război, în care 
poporul român fusese 
tîrit împotriva voin
ței sale, colonelul 
Grigore Bălan s-a a- 
propiat tot mai mult de 
forțele antihitleriste, 
a trecut împreună cu 
alți comandanți. de 
mari unități la sabo
tarea planurilor co- 
mapdamentelor , hit.le- 
ris'.e, reducînd cit mai 
mult numărul de re
cruți destinați frontu
lui antisovietic. Asu
pra lui a’> avut o in
fluență în acest sens 
legăturile stabilite pe 
cînd se afla la Deva, 
in calitate de coman
dant al garnizoanei, 
cu eminentul cm po
litic patriot, dr. Petru 
Groza, președintele 
Frontului Plugarilor. 
Cea mai arzătoare do
rință a colonelului Gri
gore Bălan era de a 
lupta cu arma în mînă 
pentru eliberarea păr
ții de nord a Transil
vaniei. în fața ostași
lor săi își exprima a- 
ccastă dorință răspi
cat și deschis.

Nu după mult timp 
dorința Iui avea să se 
împlinească. Vestea 
insurecției armate, în
toarcerea armelor îm
potriva cotropitorilor 
hitleriști l-au făcut pe 
generalul Grigore Bă
lan să trăiască clipe 
de profundă satisfac
ție. Sosit la începu
tul lunii septembrie la 
Sinaia. la comanda
mentul diviziei, el a

plecat imediat în zona 
de operații din îm
prejurimile Brașovu
lui, unde vînătorii de 
munte se aflau în 
luptă împotriva tru
pelor fasciste. Pe baza 
misiunii primite, ge
neralul Grigore Bălan, 
în calitate de coman
dant secund al Divi
ziei 1 munte, a făcut 
pregătirile necesare 
și, în noaptea de 3 
spre 4 septembrie, a 
emis „Ordinul de o- 
perațiî nr. 1". care 
preconiza dezlănțuirea 
unei acțiuni ofensive 
în direcția orașului 
Sfîntu Gheorghe. 
După aprige încleștări, 
în care Divizia 1 
munte a luptat îm
preună cu Divizia 
„Tudor Vladimirescu" 
și cu o mare unitate 
sovietică, orașul Sf. 
Gheorghe a fost eli
berat.

în iureș năvalnic, 
forțele române și so
vietice au continuat 
înaintarea cu elan 
sporit. în acele mo
mente, urmărirea cît 
mai rapidă a vrăjma
șului era imperios ne
cesară. înțelegînd a- 
cest imperativ, gene
ralul Grigore Bălan 
s-a deplasat în dispo
zitivul unității din 
primul eșalon. Pe 
cînd conducea nemij
locit acțiunea, punctul 
de comandă al unității 
a fost bombardat de 
o baterie inamică. Sfi- 
dînd parcă schijele și 
plumbii aducători de 
moarte, generalul a 
rămas în picioare, cu 
fața la inamic, conti- 
nuînd să conducă ac
țiunea de urmărire. 
Un proiectil a explo
dat în apropierea lui, 
rănindu-1 grav. Dar 
viteazul general nu a 
părăsit cîmpul de lup
tă, rămînînd neclintit 
la datorie continuînd 
să-și îmbărbăteze tru
pele. S-a stins din 
viață la spitalul mili
tar din Sinaia în urma 
rănilor suferite. Avea 
atunci numai 48 -.de 
ani. Dar prin realele 
sale calități militare, 
prin înaltul său spirit 
patriotic va rămîne 
unul dintre cele mai 
valoroase cadre ale 
armatei române din
tre cele două războaie 
mondiale. Iar prin 
faptele sale de arme, 
prin puterea sa de 
sacrificiu și-a înscris 
pentru vecie numele 
în glorioasele anale ale 
luptei de eliberare a 
patriei de sub jugul 
fascist. Viața și activi
tatea sa vor constitui 
mereu o pildă înălță
toare pentru vajnicii 
apărători ai indepen
denței și suveranită
ții României socia
liste.

Dr. Aurel PETRI
secretar științific al 
institutului de studii 
istorice și social- 
politice de pe lînqă 
C.C. al P.C.R.

puse spre aprobare forurilor în 
drept.

In ceea ce privește modul greoi 
și birocratic cerut de organele co
merciale pentru reducerea unor pre
țuri la articolele mai vechi existen
te în comerț, vă facem cunoscut că 
am intervenit la Ministerul Comer
țului Interior — în a cărui compe
tență intră această problemă — în 
vederea reexaminării și simplificării 
formelor prevăzute de instrucțiunile 
emise în legătură cu soldarea unor 
mărfuri.

După apariția articolului din 
„Scînteia", care a fost analizat în 
cadrul colectivului de conducere al 
direcției generale de resort din Mi
nisterul Comerțului Interior împreu
nă cu toate serviciile comerciale — 
se arată în răspunsul semnat de tov. 
Alexandru Grossmann, director ge
nera] — a fost cercetată la 
fața locului situația stocurilor Ia 
I.C.R.T.I. Galați, Ploiești și Cluj 
— întreprinderi menționate în 
articol — stabilindu-se măsuri 
care să asigure lichidarea, pînă 
la sfirșitul sezonului (majoritatea 
stocurilor sînt mărfuri pentru sezo
nul rece), a mărfurilor cu des
facere încetinită. Avem în vedere 
înlesnirea unor redistribuiri de 
mărfuri între întreprinderi, pre
cum și desfacerea în cadrul tîr- 
gurilor, precedînd fiecare operațiu
ne de contractare, resortarea stocu
rilor existente în ce privește culori
le, mărimile, taliile, organizarea 
unor noi locuri de desfacere etc 
Măsurile luate și-au dovedit efica
citatea prin scăderea cu 30 la sută 
a stocurilor față de stocul de la în
ceputul anului. Această reducere s-a 
obținut în condițiile în care fondu
rile disponibile pentru efectuarea 
reducerilor de preț conform H.C.M. 
966/1963 au fost — îri acest an — 
foarte reduse.

Am dori să subliniem și pe aceas
tă cale faptul că principalul element 
care asigură eficacitatea măsurilor 
de prevenire și lichidare este opera
tivitatea cu care intervin întreprin
derile comerciale cu ridicata și cu 
amănuntul. După ce fenomenul de 
suprastocare s-a produs și mărfurile 
s-au învechit, eforturile pentru li-

(Urmare din pag. I)

mă — roșii, mazăre, ardei — livrată 
în acest an de către cooperativele a- 
gricole din județul Ilfov fabricilor de 
conserve a fost adusă cu mijloacele 
de transport ale C.A.P., pierzîndu-se 
nenumărate ore și zile întregi, în in
cinta fabricilor, pentru predare-re- 
cepție, cîntărire, descărcare.

Iată, deci, că materie primă a exis
tat. Rămînerile în urmă ar fi fost in
finit mai reduse dacă s-ar fi mani
festat mai mult interes din partea 
fabricilor de conserve și un grad mai 
înalt de organizare a activității de 
preluare a materiei prime. La 29 și 
30 septembrie, la C.A.P. Florești și, 
respectiv, Bolintin-Deal, vagoane în
tregi de vinete recoltate nu erau ri
dicate de nimeni ; între 24—30 au
gust, reprezentanții fabricii „Buf
tea" nu au venit deloc în bazinul 
Ilfov pentru preluarea vinetelor ; la 
10 și 17 septembrie, întreprinderea 
„Valea Roșie" nu a venit să ridice 
importante cantități de roșii de la 
C.A.P. Gurbănești și, respectiv, 
Mînăstirea ; alte tone de roșii aștep
tau la C.A.P. Radovanu să ia drumul 
fabricilor de conserve; la 13 octom
brie, la C.A.P. Chiriacul, Vărăști, A- 
xintele. Ialomița și Panduru aproape 
120 tone de gogoșari se perpeleau la 
soare, întrucît fabricile contractante 
încă nu se hotărîseră să vină să-i ia.

Ing. Ștefan Cîmpeanu, șeful servi
ciului horticol de Ia fabrica „Valea 
Roșie", ne spunea că de impulsiona
rea și preluarea legumelor contracta
te, la această unitate, se ocupă, în 
mod special, circa.. 70 salariați (e- 
fective numeroase de „impulsiona- 
tori". dețin și celelalte întreprinderi 
producătoare de conserve). Cum se 
explică atunci că această adevărată 
„armadă" nu. a repșit să depisteze, 
la doi pași de fabrică, legumele care 
îi așteptau de-atîta vreme ? Din ce 
fonduri se plătesc salariile acestor 
oameni ?

★
Conservele de legume se produo

într-o perioadă restrînsă a anului : 
iunie—octombrie. Deci, circa cinci 
luni de „alertă" în care trebuie să se 
muncească fără preget, pentru pre
luarea și conservarea unor canti
tăți cît mai mari de legume.

In toate cele trei unități investiga
te, ritmicitatea realizării producției 
a cunoscut un zig-zag care numai 
imaginea unei fabricații bine organi-

mică de producție — ca, în ultima 
decadă din iulie, să se fabrice un to
naj de conserve de 2,5 ori mai mare 
ca cel din primele zece zile din iu
nie ? (în timp ce — luînd în calcul 
producția acelorași decade, la „Valea 
Roșie" s-a obținut o producție de 
peste 4 ori mai scăzută, iar la „Flora" 
— cum am arătat mai înainte — de 
aproape 2 ori mai redusă).

O O 0 ® @ I
pontajul personalului sezonier și zi- 
lier de la secția de legume și fructe 
se face doar la sfirșitul programului 
de lucru, prin... strigare. Maistrul e 
suveran (cine este — bine, cine nu...); 
apoi, nu lipsesc cazurile în care, în 
schimbul III mai ales, muncitorii 
dorm sau se plimbă.

Dar inginerii unde sînt ? In ziua 
de 11 octombrie, tov ing. Eufrosina

„N-AVEM LEGUME**—spun fabricile;
„VENIȚI SĂ LE LUATI“-le invită 

cooperativele agricole
zate nu o dă. La „Flora", In decada 
I a lunii iulie s-au produs 140 tone 
conserve legume, iar în ultima parte 
a lunii — 835 tone. „Corespunzător 
angrenării tot mai accentuate în 
campania, de mazăre" — ni s-a ex
plicat. Bun, dar atunci de ce în de
cada a lll-a a lunii iulie s-au pro
dus numai 97 tone conserve ? In luna 
iulie „nu mai erau legume" (dar în 
decada imediat următoare s-au fa
bricat 312 tone conserve) Același 
drum sinuos l-a marcat și ritmicita
tea fabricației de Ia „Valea Roșie". 
„A scăzut fluxul de mazăre iar fa
solea verde a întîrzlat" — ni s-a spus. 
In regulă, dar fabrica „Buftea" 
nu se supune acelorași legi ale 
campaniei ? De ce s-a reușit 
aici — deși, din cele trei în
treprinderi are capacitatea cea mai

Astfel de comparații se pot face în 
oricare din perioade și la toate fa
bricile. Ce relevă ele ? Discrepanțele 
de organizare a producției de la o 
întreprindere la alta și, mai ales, 
modul defectuos în care continuă să 
se lucreze în fabricile de conserve.

Este organizată corespunzător mun
ca în aceste fabrici ? Se desfășoară 
ea intr-un cadru de disciplină neabă
tută în cele opt ore ale schim
bului ? La „Valea Roșie", tov. 
Virgil Mitroi, șeful serviciului plan, 
ne-a relatat : „In trimestrul III 
— de vîrf — indicele de utilizare a 
timpului de lucru a fost de 98,5 la 
sută. Stăm bine 1“ Nu știm cum s-a 
calculat acest indice. Ne-am notat, 
însă, unele din constatările unei e- 
chipe de control a Ministerului Fi
nanțelor, aflată în Întreprindere l

Păun, șef serviciu producție, era ple
cată la București. încă de vineri di
mineață, „cu prc.be". Dar inginera 
de tură Camelia Gavriluță ? „Pe aici, 
pe undeva". Totuși, oricit am cău
tat-o, nu am dat de dînsa. Lipsiți de 
asistența tehnică necesară, ce fac 
muncitorii ? Tov. Valeria Boțea, 
maistru de schimb, ne arată o foaie 
de registru : „din 9 X. a. c., veți pro
duce în fiecare schimb... atîtea tone 
de conserve fasole, atîtea de compot, 
atîtea de gogoșari și de salată de 
toamnă. Orice nerealizare la un sor
timent se va compensa cu tocană de 
legume" Semnat : serviciul produc
ție. Și o dată indicațiile date — tre
nul de București 1 Apelăm din nou 
la o constatare a echipei de control 
de care aminteam : Ia 9 octombrie, 
trei ojașini de la secția de legume

nu funcționau, întrucît lipsea mate
ria primă. Aceasta se află în depo
zit, dar magazionerul (cu cheia) era 
plecat.

Ne-am referit numai la fabrica 
„Valea Roșie", deși astfel de exem
ple sînt cu carul și la „Flora" — cum 
ne spunea tov. Constantin Marinescu, 
inspector șef la Filiala sectorului 5 a 
Băncii Naționale, și la „Buftea". Am 
întrebat pe tov. Ion Sgondea, direc
torul fabricii „Flora" : Care este gra
dul de mecanizare a lucrărilor? 
„Cam 60 la sută". La „Valea Roșie" 
s-a afirmat că acest indicator a cres
cut pînă la 70 la sută. Am vizitat cele 
două fabrici. Se lucrează ca la bu
cătărie : nenumărate operații se fao 
manual, cu productivitate scăzută, 
cu mulți timpi morți...

Care sînt, totuși, perspectivele în
deplinirii în acest an a planului de 
conserve de legume ?

— Circa 15 000 tone de conserve de 
legume vor rămîne nerealizate In a- 
ceșt an, comparativ cu prevederile 
inițiale — ne-a răspuns tov. ing. Iu
lian Petrescu, director tehnio în 
M.I A. Iar în tonajul ce-1 vom ob
ține, se va înregistra o schimbare a 
structurii sortimentale, comparativ 
cu prevederile. Desigur, cauzele a- 
cestei situații — e drept, necorespun
zătoare — sînt multiple. (Le cunoaș
tem, am replicat noi). Ne străduim 
ca, în timpul scurt care a mai rămas 
din acest an, să îmbunătățim situa
ția și să recuperăm o parte din pier
derea de producție față de plan.

Astfel de asigurări formale au mai 
fost date de factorii de răspundere 
din acest minister și cu alte prile
juri. Dar starea de lucruri nu s-a 
îmbunătățit Ce e de făcut ? Să se a- 
plice principiul răspunderii mate
riale, cei răspunzători de aceste stări 
de lucruri să fie energic chemați la 
ordine. Veți lua măsurile cuvenite 
pentru ca industria producătoare do 
conserve de legume să aibă o activi
tate normală, tovarăși din conduce
rea Ministerului Industriei Alimen
tare ?
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Preocupări de maximă importantă și urgență ale organelor agricole și organizațiilor de partid de la sate:
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asumate?
Onorarea Integrală a contractelor 

Încheiate de către cooperativele a- 
gricole și organele de valorificare 
preocupă, în aceste zile, consiliile de 
conducere, pe toți cooperatorii care 
înțeleg că a livra mărfuri de cali
tate, la termenele stabilite, este nu 
numai o obligație juridică, ci și o 
îndatorire cetățenească, de onoare.

Cu prilejul raidului-anchetă orga- 
nizat în județele Bihor, Prahova și 
Argeș s-a putut constata hotărîrea 
cooperatorilor de a-și achita cu 
cinste angajamentele, de a vinde su
plimentar statului însemnate canti
tăți de produse.

în cele mai multe cooperative a- 
gncole, produsele sînt transportate 
din cîmp direct la bazele de recep
ție. Rezultatele bune obținute în a- 
ceastă direcție se datoresc și acti
vității desfășurate de către organele 

..și organizațiile de 
partid, de uniunile 
județene ale coope-

- \ rativelor agricole, 
care desfășoară o 
intensă muncă po-

• .litîcă și organiza
torică în vederea 
îndeplinirii ritmice 
a planului de li
vrări.

In județul Bihor, 
paralel cu recol
tatul porumbului, 
cooperativele agri
cole livrează canti
tățile de cereale 

’ contractate cu ■ sfă
tui. De la ing. 
Gheorghe Fcder, 
directorul între
prinderii de valori
ficare a cereale
lor din județul Bi
hor, am aflat că 
numeroase cooperative au transpor
tat porumbul direct din lan, achitîn- 

'tfu-si în întregime obligațiile către 
stat. Printre aceste unități se nu
mără cooperativele agricole din Ho- 
doș, Salonta III, Bicaciu, Cela, Țin
ea, Aștileu Parhida, Tămășeu, Bale. 
Tarcea. Telechiu și altele. Cooperati
va agricolă de producție din Măclă- 
raș este în fiecare an în fruntea 
unităților care se achită de sarci
nile asumate prin contract. într-o 
discuție pe această tema. tov. Teodor 
Maghiar, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele acestei cooperative, ne-a 
declarat: „La fel ca și în alți ani, 
noi ne-am organizat în așu fel mun
ca îneît, pe măsură ce culegem po
rumbul, îl și transportăm la baza 
de recepție. Achitarea obligațiilor 
contractuale constituie pentru noi o 
îndatorire patriotică. Statul ne ajută 
cu mașini agricole, semințe de mare 
productivitate, cu îngrășăminte chi
mice, . plătește pînă și specialiștii 
care lucrează în cooperativa noastră, 
ne dă credite și materiale de con
strucții. Aceasta ne obligă să vin
dem statului cantități cît mai mari 
de produse agricole. Pe această cale 
obținem venituri mari și contribuim, 
în același timp, la o bună aprovi
zionare a populației. în acest an, din 
produsele pe care le vom vinde sta
tului pe bază de contract vom rea
liza venituri de aproape 12 milioa
ne lei".

Cooperativa din Sălard se numără 
și ea printre unitățile care și-au 
achitat în întregime contractele. La 
unele produse, unde producțiile au 
fost mai mari decît prevederile, co
operatorii au vîndut mai mult, de
pășind sarcinile cuprinse în contract 
cu 10 vagoane de cartofi și mari 
cantități de porumb, mazăre, roșii, 
lînă etc. Numai din vînzarea pro
duselor livrate peste prevederile 
inițiale din contract, cooperativa va 
obține, în acest an, venituri de peste 
1 milion lei. „Acestea vor face — 
ne-a spus, printre altele, președin
tele cooperativei, Iuliu Nagy — să 
crească simțitor valoarea în nume
rar a zilei-muncă, ceea ce este în 
interesul fiecărei cooperative agri
cole". Și alte numeroase unități nu 
numai că-și achită în întregime an
gajamentele, ci vînd statului supli
mentar cantități însemnate de pro
duse. Cooperativa agricolă Salonta I 
a predat în întregime obligațiile 
către stat. Printre alte produse li
vrate se află aproape 500 tone de 
porumb, din care 2 vagoane în plus.

Și în județul Prahova, cu. toate 
că lucrările de recoltare a porum
bului sînt întîrziate, numeroase co
operative agricole și-au onorat în 
mare parte prevederile contractuale, 
iar unele chiar le-au depășit. Așa, 
de pildă, Cooperativa agricolă din 
Vadul Săpați a livrat statului, pînă 
acum, 120 tone de porumb, de 3 ori 
cantitatea contractată ; țăranii coope
ratori din Poenarii Apostoli, din 
Blejoi, de la Baba Ana șl din alte 
părți au transportat la baze, față 
de contracte, zeci de tone de po
rumb în plus. Consiliile de condu
cere, președinții și inginerii acesto
ra au înțeles bine și au știut sâ-i 
facă să înțeleagă tot atît de bine 
și pe cooperatori că obligația asu
mată este..datorie curată.

Se constată însă și unele neajun
suri, determinate atît de activitatea 
nesatisfăcătoare a unor consilii de 
conducere din cooperativele agricole, 
cît și de greutăți în preluarea pro
duselor la bazele de recepție. Ne 
vom opri, în primul rînd, asupra 
unor cooperative agricole care, în- 
tr-un fel sau altul, tărăgănează li
vrare» produselor contractate cu

statul. Prin aceasta tși creează sin
gure greutăți, deoarece nu pot în
casa mai devreme sumele ce li se 
cuvin pentru produsele contractate 
și prejudiciază interesele statului. 
Ciudat este câ asemenea situații se 
înregistrează în cooperative unde 
lucrările de recoltare sînt avansate, 
iar multe din produsele respective 
stau pe cîmp. Un rău exemplu în 
această privință îl oferă cooperativa 
agricolă din Sînmartin, județul Bi
hor. Contractele încheiate prevedeau 
livrarea, între altele, și a 800 tone 
de porumb. Deși este situată la o 
distanță foarte mică de baza de re
cepție și au fost recoltate suprafețe 
mari, pînă la această dată n-a fost 
livrat nici un bob în contul con
tractului încheiat cu statul, porum- 

’ bul stînd în grămezi în cîmp. Cau
zele care determină răminerea în

„AVEM RECOLTĂ BUNĂ! AM LIVRAT Șl VOM 
LIVRA Șl PESTE PLAN
FIRESC
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JUDEȚUL SUCEAVA

Au terminat semănatul
JUDEȚUL ARAD

JUDEȚUL PRAHOVA
PLOIEȘTI (corespondentul „Scînteii"). Unitățile 

și cooperativele agricole din județul Prahova au 
zilei de 20 octombrie, însămînțările de toamnă pe

ARAD (corespondentul „Scînteii"). La 20 octombrie, cooperativele 
agricole de producție din județul Arad au încheiat semănatul griu
lui de toamnă pe cele 70 200 ha, prevăzute a se cultiva. în același 
timp, unitățile agricole din județ au raportat că recoltarea porum
bului s-a făcut pe 86 la sută din suprafețe. Paralel, cooperativele 
agricole livrează produsele contractate. La porumb, obligațiile con
tractuale față de stat au fost îndeplinite în proporție de 60 Ia sută. 
Eliberarea forțelor de lucru de la semănat permite accelerarea rit
mului și la celelalte lucrări de sezon : efectuarea arăturilor pentru 
însămînțările de primăvară, fertilizarea terenului, amenajarea te
renului pentru desecări șl irigații.

ficate. Cu toate condițiile grele de lucru, determinate de timpul se
cetos, mecanizatorii și cooperatorii au făcut lucrări de bună cali
tate. în prezent, în unitățile agricole s-a intensificat recoltatul po
rumbului. Pînă pe data de 21 octombrie s-a strînș recolta de pe 
78 la sută din suprafețe. De asemenea, cooperativele agricoje tran
sportă la bazele de recepție produsele contractate, execută ară
turi de toamnă, string strugurii și altele.

SUCEAVA (corespondentul „Scînteii"). Ieri, cooperativele agricole 
și întreprinderile agricole de stat din județul Suceava au terminat 
însămînțările pe toate cele 37 300 ha destinate culturii griului și se
carei. Pe 96 la sută din această suprafață s-a folosit sămînță. din 
soiuri intensive și semiintensive, care, în condițiile de climă și sol 
ale acestui județ, se comportă bine. In prezent eforturile lucrători
lor ogoarelor din județul Suceava sînt îndreptate spre strîngerea re
coltei de porumb, executarea arăturilor de toamnă și achitarea în 
întregime a obligațiilor contractuale față de stat

în ceea ce privește livrarea fasolei, 
lucrurile stau mai rău. Aici s-a în
cercat, pur și simplu, să se dosească 
o parte din acest produs. Iată ce 
ne spune tovarășul Eugen Anghe- 
lache, șeful serviciului contractări 
de la I.V.C. Ploiești : „M-am dus 
acum cîteva zile la Păulești. „Cîtă 
fasole ați recoltat ?“ am întrebat-o 
pe contabila unității. Mi-a răspuns 
îndată : „7 tone". Eu eram informat 
că e vorba de o cantitate mult mai 
mare. Contabila n-a vrut să recu
noască. Dar cînd am verificat, fișă 
cu fișă, recoltările și înmagazină- 
rile pe brigăzi, adevărul gol-goluț 
a ieșit la iveală : unitatea avea în 
depozit peste 12 tone de fasole. Iată 
o încercare de mistificare a realită
ții, de sustragere de la obligațiile 
ferme de contract".

O situație similară s-a petrecut ți 
la cooperativa a- 
gricolă Petroșani. 
Aici, magazionerul 
Ion Băltărețu a in
dus în eroare pe 
delegatul I.V.C.-u- 
lui, spunîndu-i, în 
fața contabilei (care 
a aprobat), că s-au 
recoltat numai 7 
tone de fasole și 
atît există în ma
gazie. In realitate, 
în magazie s-au 
găsit 15 tone. O 
tentativă similară a 
încercat și condu
cerea cooperativei 
agricole din Urlați. 
Aceasta a arătat 
delegatului Nicolae 
Radu că a depozitat 
5,5 tone de faso
le. Confruntîndu-se 
însă datele la di

recția agricolă județeană Prahova s-a 
văzut că aceeași cooperativă anun
țase cantitatea de 15 tone. De altfel, 
asemenea cooperative agricole, care 
nu-și cunosc nici interesele lor, nici 
pe cele ale statului, perseverează de 
mai mulți ani în neîndeplinirea con
tractelor.

In cazul acestor unități este nece
sar în primul rînd, ca adunările ge
nerale ale cooperatorilor să , critice 
cu severitate acele cadre din con
ducere care au recurs la asemenea 
procedee, care acționează atît împo
triva propriilor interese ale C.A.P.-u- 
rilor cît și împotriva normelor juri
dice și morale pe care se întemeiază 
relațiile acestora cu unitățile de con
tractare, cu statul în ultima instan
ță. Pentru1 organizațiile de partid din 

■ C.A.P., pentru organele județene de 
partid, existența unor asemenea si
tuații trebuie să constituie un motiv 
de intensificare a muncii politice 
educative, care să explice atît cadre
lor de conducere cît și celorlalți coo
peratori caracterul dăunător al unor 
astfel de practici și procedee. Ase
menea măsuri trebuie întreprinse și 
de organele agricole. în primul rînd 
de uniunea județeană, ca for care 
coordonează activitatea unităților 
cooperatiste, spre a crea o puternică 
opinie de masă menită să acționeze 
cu fermitate pentru onorarea inte
grală, la termenul stabilit, a tuturor 
obligațiilor contractuale. Principiul 
„unde-i lege nu-i tocmeală" este ab
solut valabil și în acest caz.

ÎN JUDEȚUL CLUJ

RĂSPUNSUL
AL MULTOR COOPERATIVE DIN JU

DEȚELE BIHOR Șl PRAHOVA
0 ATITUDINE ÎMPOTRIVA LEGII Șl A INTERE
SELOR COOPERATORILOR: PREȘEDINTELE SU
GEREAZĂ CUM SĂ FIE „AJUSTATĂ RECOLTA"

urmă la livrări nu sînt greu de iden
tificat. Președintele cooperativei, 
tov. Marian Traian, și alți membri 
ai consiliului de conducere nu au 
luat măsuri ca, paralel cu recolta
tul, să se facă și transportul la baza 
de recepție. Cazul nu este singular. 
Cooperativa agricolă din Sanoșda mai 
are de livrat 400 tone de porumb, 
în timp ce știuleții, gata culeși, se 
depreciază în cîmp. Și. aci aceeași 
cauză : nu s-a organizat transportul 
produselor. Datorită faptului că 
munca nu a fost bine organizată, au 
livrat cantități mici și cooperativele 
agricole de producție din Cetariu, 
Chiraleu, Tăuteu, Diosig II, Episco
pia Bihorului, Oșorhei, Toboliu, Vă- 
șad, Ginta, Giriș, Cheresig, Alparea 
și altele.

Și în județul Prahova, unele pro
duse contractate, dar mai ales po
rumbul și fasolea, intră anevoie în 
magaziile statului. Din situațiile în
cheiate la 20 octombrie de către 
întreprinderea de valorificare a ce
realelor Prahova reiese că coopera
tivele agricole din acest județ au 
transportat la baze numai 18,5 la 
sută din cantitățile de porumb con
tractate, în timp ce recoltarea atin
ge un procent de 72 la sută ; din 
77 de unități contractante, 53 nu au 
depus pînă acum nici un bob de 
porumb în bază. Situația la fasole , 
este și mai precară. Cantitățile li
vrate de cooperativele agricole sînt 
infime.. Pe parcursul anchetei noas
tre au rezultat pînă acum o serie de 
defecțiuni în organizarea transpor
tului', cît mai rapid, a cerealelor re
coltate către bazele de recepție. A- 
ceste deficiențe — așa cum rezultă 
din exemplele pozitive citate — pot 
fi ușor evitate printr-o organizare 
temeinică a muncii de către consi
liile de, conducere, de către specia
liștii cooperativelor agricole. Au re
zultat însă și unele tendințe nesănă
toase la unii președinți și membri ai 
consiliilor de conducere (e drept ase
menea cazuri sînt rare, dar sînt) de 
a evita, de a ocoli în mod voit înde
plinirea obligațiilor contractuale. 
Cum ? Printr-o informare denaturată 
a organelor de contractare, a orga
nelor agricole de specialitate, asupra 
producțiilor obținute.

Aducem în discuție aceste fapte, 
chiar dacă sînt izolate, pentru că ele 
reflectă o slabă muncă politică și or
ganizatorică atît din partea organiza
țiilor de partid, cît și a unor organe 
agricole, în special a Uniunii jude
țene a cooperativelor de producție, 
care nu iau atitudine fermă față de 
asemenea încercări de sustragere de 
la îndeplinirea obligațiilor asumate 
prin contracte.

Am vizitat cooperativă agricolă din 
Păulești. Aici, și președintele Con
stantin Soare, și contabila cu care 
am stat de vorbă au uitat, se pare, 
că contractul încheiat este, înainte 
de toate, un act juridic și că obli
gația de a-1 respecta nu este nici
decum o chestiune de bună
voință. Această unitate a con
tractat cu statul aproape 160 de tone 
porumb și 14 tone de fasole. Pînă 
acum nu a trimis spre bază nici mă
car un kilogram, deși s-au recoltat 
mai bine de 70 la sută din supra
fețele ocupate cu porumb, iar faso
lea stă de mult în magazia coope
rativei. La întrebarea : de ce această 
situație ?, președintele încearcă să se 
scuze că nu a avut mijloace de 
transport. Argumentul nu stă însă 
în picioare. Alături de cooperativă 
est.e o școală de șoferi profesioniști 
și,' numai la o simplă rugăminte, di
rectorul s-a și oferit să dea 20 de 
autocamioane pentru a grăbi trans
portul porumbului la bază, 
concluzia se desprinde de la

Constantin CĂPRARU 
Aurel POP 
corespondenții „Scînteii

(Urinare din pag. I)

latările ulterioare ale tovarășului 
director. „Totuși, mai sînt greutăți 
in asigurarea unei aprovizionări nor
male. Ne lipsesc materiale sau apa
rate din import, primim cu întîrzie- 
re, neritmic și dezasortat, piesele de 
la F.E.A. și „Electroaparataj". Inter
vin deficiențe legate de calitatea 
unor produse". Apoi, in finalul 
discuției, am asistat la o reîntoar
cere la replica inițială : „Există 
multă înțelegere din partea furni
zorilor noștri. Au dispărut diver
gențele. Acum familia de uzine își 
trăiește cu adevărat viața".

Cu oricîtă bunăvoință am privit 
relatările tovarășului director, la 
fața locului. în uzină, în practică nu 
am putut sesiza încă acea îmbună
tățire „radicală" efectivă a relațiilor 
de colaborare, dintre întreprinderile 
centralei — cea menită să conducă în 
final la lichidarea uriașei risipe de 
timp care are loc în această între
prindere in prima parte a fiecărei 
luni datorită , golurilor" în aprovizio
nare. Or, din această perspectivă nu 

' încă aproape nimic,
această apreciere prin

s-a făcut
întărim a . _ .,. .
consemnarea altor puncte de ve^ 
dere ale cadrelor din sectoare și 
ateliere. Tovarășul ing. Ion _ Cuța. 
șeful sectorului I, 
lipsa unor 
săptămîni de zile,

din sectoare și

Deci, 
sine.

arăta că din 
aparataje stau, de 

.......  " , panouri lucrate 
în' proporție de 95 la sută și neter
minate, în valoare de 1 milion lei. 
„Ne lipsesc și acum contactori, re
lee și redactori" — preciza interlo
cutorul. Șeful de echipă, Teodor 
Cîmpeanu, din același sector, ne spu-

agricole de stat 
încheiat, în seara 
suprafețele plani-

UNUL GOSPODAR

NU S-ASCUNDE
DUPĂ DEGETE

Ocupîndu-ne de realizarea prezen
tului raid prin cooperativele agri
cole din județul Cluj ni s-a reproșat 
adesea ; „încă n-am terminat însă
mînțările și ne luați la rost cu re
coltatul". Desigur, cei ce au făcut-o 

. știu foarte bine că semănatul tre
buie să meargă mînă în mînă 
cu recoltatul. Tocmai pentru că
nu s-a recoltat s-a ajuns, în 
multe locuri, ca, de pildă, la
cooperativele agricole Răscruci, Ploș- 
co.și, Săvădisla și altele ca tractoa
rele să nu aibă teren liber și din 
această cauză să fie redistribuite.

Iată cum se stă cu recoltatul cul
turilor de toamnă. După situația de 
la direcția agricolă 
19 octombrie s-au 
în întregime sfecla 
sută din cartofi și 
rumb, adică 48 la .
fețele ocupate cu această cultură. De 
ce această rămînere în urmă la po
rumb ? în principal cauzele sînt de 
ordin organizatoric. Să exemplifi
căm. Duminică — o splendidă zi de 
toamnă, cînd toți membrii coopera
tori, chiar și cei ce lucrează în alte 
părți, erau acasă, se puteau organiza 
acțiuni măcar pentru cîteva ceasuri 
la recoltări cu aceștia și familiile lor. 
în cele mai multe locuri nu s-a în- 
tîmplat așa. Conducerile cooperative
lor, specialiștii, delegații organelor

pînă în ziua de 
recoltat aproape 
de zab.ăr, 94 la 

17 389 ha cu po- 
sutâ din supra-

IUL, SpCLltlUțUL, UCXSftayH 
județene nu s-au ocupat și de această 
lucrare decît cu mici excepții.

La ora 7,30 în fața sediului închis 
al cooperativei agricole din Deuș stă
tea un tîtțăr în uniformă de ceferist. 
„Aștept pe președinte să-mi spună 
unde să mă duc la cules. Au venit, 
și niște prieteni să mă ajute. Sînt 
membru al cooperativei agricole s> 
vreau să-mi fac datoria. în alte zile 
nu pot. sînt și la școală". împreună 
l-am căutat pe președintele Vasile 
Cadar. Acesta trezea din somn, — 
deși era sus soarele — tractoriștii să 
meargă la arat și semănat. Inginerul 
nu se întorsese de la Cluj. Recoltați 
azi ? 
taie 
dar 
mult 
părți

„Nu, trebuie să-i dăm bă-
cu însămînțările". „Bine.

mai aveți de recoltat încă 
si dacă cei ce lucrează în alte 
cu familiile ar fi azi la cules nu 

era o treabă cu folos?" „Da, dar ve
deți, nu ne-am gîndit la asta". Ace
lași răspuns l-am primit de la pre
ședintele loan Hcrvat, din coopera
tiva 
unde 
pate 
coltat

agricolă Așchileul Mare, 
din cele 330 hectare ocu- 
cu porumb nu s-a re- 
nici măcar un știulete. „înce-

printre altele : „Ținem de o lu-
100 de panouri pentru macara-

nea, 
nă
le, cărora trebuie să le mai punem 
niște relee intermediare de tempo
rizare". „Cît am discutat de îmbună
tățirea aprovizionării 1 în zadar 
Chiar mai mult, acum ne vin și piese 
de proastă calitate", afirma maistrul 
Gheorghe Costache. „Din 102 pano
uri pentru export, ce trebuie fini
sate în această lună, pînă în pre
zent nu n; s-a asigurat aparatura 
necesară decît în proporție neînsem-

ÎN JUDEȚUL SATU MARE
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pem de mîine", — ne spune președin
tele. Dar de ce nu de azi? La coope
rativa agricolă de producție Vultu- 
reni nu s-au recoltat decît 40 hectare 
din 360, iar la Borșa doar 14 hectare 
din 430. Și totuși președintele Viorel 
Todoruț și secretarul comitetului de 
partid. Alexandru Rusu, nu erau de
loc îngrijorați de această stare de lu
cruri.

Se știe că recoltatul implică și un 
mare volum de transport. Și în a- 
ceastă privință ăm intîlnit unități 
care nu folosesc mijloacele proprii 
de transport, așteptînd să le vină 
camioane de la oraș. La cooperativa 
agricolă Așchileul Mare, după cum 
spuneam, ri-a început recoltatul po
rumbului. Cîmpul este plin de că
pițe de fin și otavă. Atelajele coope
rativei stau nefolosite, iar cele două 
camioane sînt defecte. La coopera
tiva agricolă Gheorgheni, după ce 
mazărea a fost lăsată în cîmp nere
coltată pînă ce în bună parte s-a 
scuturat, tot pe hotar se află gră
mezi de cartofi, morcovi, iar pe lingă 
toate acestea trece nepăsător preșe
dintele Vasile Lukasc. Această stare 
de lucruri a fost sesizată dar nu s-au 
luat măsuri corespunzătoare.

Se știe că prima obligație a coope
rativelor după recoltarea unui produs 
este aceea de a se achita de datoriile 
față de stat. La porumb, cooperati
vele din județ n-au contract cu 
statul, în schimb ele trebuie să res
tituie cele aproape 900 tone porumb 
împrumutat în primăvară pentru să
mînță și 15 800 tone costul muncilor 
I.M.A. „Din păcate — ne relatează 
tovarășul Avințiu Maier, directorul 
întreprinderii de valorificare a ce
realelor, nu s-a restituit decît 14 la 
sută din cantitățile împrumutate și 
4 la sută din datoriile pentru mun- 
tile I.M.A., deși cu recoltatul porum
bului s-a ajuns la 48 la sută. De ase
menea, unele cooperative cum sînt 
cele din Tritenii de Jos, Tritenii Co
lonie și altele, care au avut produc
ție de fasole și au încheiat contracte 
pentru acest produs, tărăgănează li
vrarea lor".

In legătură cu starea de lucruri 
din județ, tov. ing. Ioan Prodan, di
rectorul adjunct al direcției agri
cole județene, ne-a asigurat că în 
zilele ce urmează colectivele trimise 
a sprijini unitățile în campania de 
toamnă vor urgenta muncile de re
coltare. Așteptăm fapte.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"• rt

se percep penalizări. în acest fel 
„Automatica" a pierdut circa 700 000 
lei. Nesiguranța în aprovizionare a 
culminat, cu nerealizarea con
tractelor — < pe 9 luni din acest 
an, aflîndu-se în această situație 
contracte în valoare de 2,1 milioane 
lei. Pentru un număr exagerat de 
contracte — 123, în valoare de 10 
milioane lei — s-au făcut interven
ții la beneficiari în vederea decală
rii termenelor de livrare. La toate 
acestea se adaugă un alt efect al a-

în planul de măsuri întocmit de 
organele agricole din județul Satu 
Mare se prevede, printre altele, ter
minarea recoltării porumbului pînă 
la sfîrșitul lunii octombrie. Din da
tele furnizate de direcția agricolă re
zultă că pînă în ziua de 19 octombrie 
recoltatul porumbului s-a făcut in 
proporție de 57 la sută în coopera
tivele agricole. In cea mai mare parte 
a județului există o mare mobilizare 
de forțe mecanice și manuale la 
executarea lucrărilor agricole de 
toamnă. Muncind zi și noapte, ță
ranii cooperatori din 12 cooperative 
agricole au terminat recoltatul po
rumbului, iar în alte 25 se recol
tează ultimele suprafețe.

Dar deși ne aflăm în ultima de
cadă a lunii octombrie, în multe coo
perative agricole culesul porumbu
lui este întirziat. In perioada 15—18 
octombrie cooperativele agricole au 
avansat la strînsul porumbului cu 10 
la sută. Această viteză de lucru putea 
fi depășită cu mult dacă cooperati
vele agricole din Baba Novac, Mă- 
dăraș. Homorodul de Mijloc, Pe- 
trești, Horia. Cămin, Sînmiclăuș și al
tele nu ar fi bătut pasul pe loc. A- 
ceasta se datorește insuficientei 
preocupări a consiliilor de conducere 
pentru organizarea muncii în ca
drul brigăzilor de cîmp. La coope
rativa agricolă Sătmărel, la strînsul 
porumbului lucrează mai puțini coo
peratori decît cei care-și găsesc tre
buri pe la birou și în curtea coope
rativei. O atare situație se datorează 
și faptului că membrii consiliului de 
conducere din cooperativă nu oferă 
un exemplu demn de urmat. în 
ziua raidului, brigadierul Nicolae 
Mureșan a ieșit la cîmp abia la ora 
prînzului 1

Este de neînțeles de ce în aceste 
zile se pierde un timp prețios cu șe
dințe în plină zi cînd trebuie să 
se lucreze pe ogoare. în di
mineața zilei de 15 octombrie 
cooperatorii din Domânești, în 
loc să plece la cîmp, au fost con- 
vocați la adunarea generală. în a- 
ceeași zi, după-amiază tov. Sigis- 
nund Rișco, președintele cooperati
vei agricole, se găsea acasă lucrînd 
în gospodăria proprie, iar Rudolf 
Luțki, inginerul agronom, plecase 
acasă la Cărei. Menționăm că în 
ziua amintită, nu începuse încă re
coltatul porumbului. Volumul mare 
de lucrări care trebuie executat în 
această perioadă impune ca fiecare

zi, fiecare oră să fie folosite din plin 
de munca cîmpului.

Printre cooperativele agricole mult 
rămase în urmă cu recoltatul po
rumbului se numără și cele din Lu- 
căceni, Sînmiclăuș Hrip, Ciumești, 
Bogdan și Sanislau. Consiliile de con
ducere din aceste unități nu se o- 
cupă cu perseverență de organizarea 
temeinică a muncii, de folosirea in
tegrală a timpului de lucru. Consi
liul de conducere al cooperativei, a- 
gricole din Lucăceni a cerut sprijin 
pentru strînsul recoltei. Dar în 
dimineața zilei de 19 octombrie 30 de 
oameni au așteptat ore în șir sosirea 
unui camion promis, care a în- 
tîrziat să-și facă apariția. La coope
rativa agricolă Sînmiclăuș, în ulti
mele 3 zile, recoltatul porumbului a 
avansat cu... 2 hectare. Cind se va ter
mina culesul la această unitate agrico
lă dacă de pe 450 hectare nu s-a recol
tat nimic ? Această situație se da- 
toirește atît președintelui cooperati
vei, Cornel Pereni, cît și celor 5 
brigadieri de cîmp, care nu se ocupă 
temeinic de organizarea muncii la 
recoltat.

Este adevărat că din cauza volu
mului mare de lucrări — transportul 
sfeclei de zahăr, eliberarea terenu
lui, adunarea ultimelor cantități de 
furaje de pe cîmp — unele unități 
au rămas mult în urmă la recoltatul 
porumbului. Insă tocmai aglomerarea 
lucrărilor de sezon impunea ca orga
nele agricole, consiliile de conducere 
să ia măsuri pentru folosirea judi
cioasă a forței de muncă, a mijloa
celor mecanice și atelajelor. Paralel 
cu intensificarea recoltării o atenție 
deosebită trebuie acordată livrării 
produselor contractate. Cooperativele 
agricole din Cărei, Santău, Mărti- 
nești, Tiream, Medieșu Aurit, Tăș- 
nadu Nou și altele au livrat în mare 
parte cantitățile de porumb contrac
tate și cele cuvenite pentru muncile 
I.M.A. în alte unități însă se amînă 
de pe o zi pe alta achitarea sarcini
lor contractuale. Pînă în 17 octom
brie cooperativele din județ au livrat 
numai 22 la sută din cantitatea de 
porumb prevăzută.

Este necesar ca organele agricole 
județene, delegații trimiși pe teren 
să sprijine cooperativele agricole 
rămase în urmă, pentru organizarea 
temeinică a muncii- și folosirea tutu
ror, mijloacelor în vederea intensifi
cării recoltării și a transportului po
rumbului la bazele de recepție.

Ing. Vasile MARCULI

tov. ing. Ion Constantinescu, director 
tehnic.

— C.F. : Cred că se poate conta pe 
părerea directorului de la „Automa
tica". S-au făcut intervenții substan
țiale pentru îmbunătățirea aprovizi
onării acestei uzine. S-a înființat un 
Consiliu Coordonator, la ședințele 
căruia participă, trimestrial, directo
rii tuturor întreprinderilor din cen
trală, cu care ocazie se corelează 
producția fiecărei unități furnizoare 
cu necesarul beneficiarului.

Promisiunile formale
fi

nată : 20—25 la sută" — a conchis 
dispecerul Mihai Predescu.

Este limpede, deci, că toate de
clarațiile făcute „jos", în producție, 
acolo unde de fapt se dă măsura 
exactă a efectelor intervențiilor a- 
plicate în vederea ameliorării rela
țiilor contractuale, arată că se men
țin — în mare măsură — aceleași ne
ajunsuri sesizate în urmă cu 
șase luni. Stăruie la „Automatica" 
o neritmicitate cronică — în ultima 
decadă realizîndu-se, sistematic, 60 
la sută din producția marfă. Apar 
în acest fel „goluri" de mijloace fi
nanciare, întreprinderea rămîne 
cu credite restante (în mod frec
vent, volumul acestora oscilînd în
tre 7—14 milioane lei) pentru care

saltului din ultima decadă a lunii 
concretizat în prestarea a zeci de 
mii de ore suplimentare pentru „sal
varea" planului.

Nu am înțeles, deci, care erau in
tențiile tovarășului director al uzi
nei cînd a căutat să ne prezinte „în 
roz" starea relațiilor de colaborare. 
Cunoștea oare situația reală din u- 
zină, sau a căutat să tăinuiască... mi
cile neînțelegeri din familia indus
trială în care trăiește ? Se pare că 
a fost uitată mult prea repede ava
lanșa de critici făcută la adresa a- 
provizionării într-o recentă adunare 
generală a salariaților uzinei.

La centrală, am purtat o amplă 
discuție cu tov. ing Constantin Faur, 
directorul general al centralei, și

— Totuși, realitatea din uzină nu 
percepe aceste „schimbări radicale".

— C.F. : Pentru început, am cău
tat să asigurăm realizarea planului 
la producția marfă în cadrul unei 
luni. Pasul următor va fi făcut chiar 
începînd cu luna aceasta, în direcția 
îmbunătățirii ritmicității. Ne lipseș
te un decalaj în asigurarea tuturor 
aparatajelor necesare , 
la începutul perioadei 
prezent unele greutăți 
în privința importului 
proape lichidate. Sub 
tele, lucrurile sînt pe 
bun.

— Spuneți că relațiile dintre „Au
tomatica" și „Electroaparataj" sînt în 
curs de îmbunătățire; dar cele cu

Fabrica de elemente pentru automa
tizări ?

— I.C.: Vina cade și asupra „Au
tomaticii", întrucît aceasta nu a a- 
sigurat din vreme (cu 9 luni înainte) 
listele cuprinzînd necesarul de apa
rate. pentru ca F.E.A. să întocmeas
că la timp cererile de import. Prin 
măsurile luate, însă, avem siguranța 
că lucrurile se vor îndrepta. începînd 
cu această lună și pină la sfîrșitul 
anului, șe va înregistra o îmbunătă
țire radicală a aprovizionării „Auto
maticii". A crescut mult răspunderea 
în realizarea contractelor prin întoc» 
mirea unor grafice de livrare, zilnice. 
S-au stabilit responsabilități precisa 
pe oameni, pe toată filiera de la di
rector la muncitor, pentru respecta- 
reagraficelor de producție și livrări, 
încă în acest an se va asigura și sto
cul de produse necesar pentru o rea
lizare ritmică a producției marfă. Am 
urmărit să corelăm cît mai precis 
capacitățile de producție între uzi
nele colaboratoare...

„Automaticii" 
de plan. în 
care existau 

i au fost a- 
toate aspec- 

: drumul cel

și noi lichidarea urgentă a 
nefirești de la „Auto- 
mai ales că activita- 

zeci de întreprinderi și 
este condiționată, în final, 
-a ritmică, ireproșabilă a

Dorim 
situației 
matica", 
tea a 
șantiere 
de livrarea 1 ... ____ _
panourilor și pupitrelor pentru auto
matizări de către întreprinderea 
bucureșteană. Este suficient oara 
„noul val" de asigurări date de ca
drele de conducere ale uzinei și cen
tralei ? în ce ne privește, nu vom 
aștepta sfîrșitul acestui an, pentru a 
le verifica ; vom reveni în curind.
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OMUL FA TĂ ÎN FA TĂ CU EL ÎNSUȘI

UNDE ESTE
a specialistului în producție REALMENTE NEVOIE DE NOI
ei au înțeles... BUCUREȘTIUL — spun, în esență, aceste scrisori din care publicăm

nemijlocit legată de dezvoltarea dinamică a societății noastre socialiste, 
ceea ce am primit 1“

Din importanța LOCUL SPECIALISTULUI
. ,.. ...... .

IN MIEZUL PRODUCȚIEI, NE ONORAM
CAPITALA ACOLO UNDE CER 

INTERESELE SOCIETĂȚII ’ DIPLOMA ACOLO

Reproducem cîteva scrisori din multe altele. Autorii lor sînt oameni care, după ce au deliberat 
propria lor conștiință, au decis să se stabilească în localități adeseori îndepărtate, să muncească în uzine, 
pe ogoare, în școli, în dispensare — acolo unde s-au simțit chemați să-și pună în valoare cunoștințele, 
competența, pasiunea creatoare. Din rîndurile lor respiră aerul tare al unei înalte satisfacții morale, satis
facția de a fi utili, bucuria de a descoperi un vast și, uneori, nebănuit cîmp de afirmare, conștiința că evo
luția lor profesională este

„Restituim societății 
cîteva în pagina de față.

cu pri- 
redistri-

pregătirii 
a căpă- 

în ce mai

— Puțini ? Nu I Gîndiți-vă că s-au 
format centrale industriale, s-au 
desființat unele direcții din minis
tere, în vreme ce direcția plan fi
nanciar a trebuit să fie dezvoltată.

— Totuși, prin această cifră s-a 
atins, oare, scopul esențial, acela de 
a întări efectiv producția în între
prinderi, acolo . unde se hotărăște 
realizarea indicatorilor de plan și 
a calității produselor ?

— Da, scopul urmărit a fost atins.
Am rămas nedumeriți, întrucît 

știam (vezi exemplele de mai sus), 
că o serie de întreprinderi din 
această ramură resimt cu acuitate 
lipsa unui important eșalon de spe
cialiști, inclusiv a unor cadre de 
conducere competente, cu bogată ex
periență,' capabile 
complexul proces de 
ales în noile fabrici.

— Cunoașteți care

să stăpînească 
producție, mai

stnt cerințele

chip explicit sau implicit, am întîl- 
nit această idee în concepția unor 
funcționari superiori ai ministeru
lui. Referindu-se la activitatea unor 
centrale autonome, negrefate pe or
ganizarea unor mari uzine, centrala 
denumite cu un termen plastic „că
ciulă", tov. Gheorghe Ncstorescu, 
directorul direcției plan, finanțe, 
prețuri, opina că ele constituie o 
formă tranzitorie urmînd, după pă
rerea sa, să se „spargă", fiecare, în 
două-trei grupuri de uzine, ca re
zultat firesc al procesului de specia
lizare și profilare a fabricației.

Dacă aceasta este perspectiva, a- 
tunci ne punem din nou întrebarea 
de ce în redistribuirea specialiștilor 
nu s-a procedat, în primul rînd, la 
repartizarea cadrelor cu înaltă cali
ficare acolo unde o cer nemijlocit ne
voile producției, ale întregii societăți, 
și abia în al doilea rînd, la umplerea 
schemelor de funcțiuni din noile 
centrale Industriale ?

anchetă socială T

ior Ia înalți

nu de azi, 
obligați să 
iată cîteva 
scurt, sosite

Recepționăm zilnic ecouri 
vire la ampla acțiune de 
buire a specialiștilor în miezul pro
ducției, în locurile în care se decide 
înfăptuirea importantelor sarcini 
economice ale cincinalului. Colecti
ve de muncitori și ingineri consem
nează cu satisfacție sosirea unor 
cadre bine pr*egătite a căror com
petență, pasiune și capacitate crea
toare sînt în măsură să învioreze 
ritmul și . calitatea muncii, să pro
pulseze întreaga activitate pe orbita 
unei eficiente superioare. Din alte 
scrisori desprindem însă o justifi
cată nerăbdare, tradusă în întrebări 
simple: „Cînd vor veni specialiștii 
de care avem atîta nevoie ?“ „Cînd 
vom beneficia de cunoștințele și in
teligența inginerilor și economiștilor 
pe care îi așteptăm ?“

Intr-adevăr, ponderea 
tehnice, a inteligenței 
tat și capătă din ce
mult — pe măsura complexității și 
diversității producției, a dezvoltării 
mecanizării și a elementelor de au
tomatizare — o importanță sporită, 
capitală am spune, în toate ramu
rile industriei, dar, cu precădere, în 
industria constructoare de mașini. 
Pentru că această industrie produce, 
mai mult decît altele, mașini... inteli
gente. Un strung cu comandă program 
imprimată pe bandă electromagneti
că, o mașină-unealtă cu operații au
tomatizate stabilite de un dispozitiv 
electronic, un proces tehnologic în 
bandă condus și supravegheat de 
panouri tranzistorizate — iată doar 
cîteva exemple de înaltă gîndire teh
nică încorporată în mașini, în unelte 
perfecționate, în Instalații de fabri
cație care reduc aportul fizic al omu
lui, solicitînd, în schimb, o calificare 
ridicată, o supraveghere și întreținere 
de nivel superior, ingineresc. La a- 
ceasta se adaugă concepția a- 
vansată, orizon'ul tehnic foarte larg, 
menținerea în pas cu noutățile pe 
plan mondial — necesități impuse nu 
numai de proiectarea mașinilor mo
derne, ci și de realizarea 
parametri calitativi.

Sînt adevăruri știute 
de ieri, dar ne vedem 
le repetăm pentru că 
semnale, consemnate pe
la redacție în ultimele zile din par
tea unor uzine și întreprinderi, din 
acele locuri unde se hotărăște ne
mijlocit soarta producției.

UZINA DE VAGOANE DIN TR. 
SEVERIN : „Ne lipsesc 13 ingineri din 
toate serviciile : energetic șef, cons
tructor șef, C.T.C., tehnolog șef și din 
secțiile de producție. (O parte din a- 
ceste posturi sînt ocupate de sta
giari). Lipsesc, 
economiști cu 
(Nicolae Petcu, 
salarizare).

UZINA DE
TEȘTI : „Lipsesc 33 de ingineri din 
care 15 ingineri proiectanți pentru 
autoturisme", 
dentul nostru.

UZINA DE 
BALȘ : „Din 
lipsesc următorii specialiști : șeful 
serviciului mecanic șef, șeful servi
ciului organizarea producției, șeful 
secției mecanice, șeful sculeriei, un 
sculer șef. Din 30 de ingineri reparti
zați în acest an s-au prezentat 14, din 
care au rămas doar 11. O dificul
tate o constituie faptul că toți ingi
nerii pe care-i avem sînt tineri, fără 
experiență, iar pentru punerea în 
funcțiune a fabricii ne sînt necesari 
și ingineri cu vechime. Datorită 
gradului înalt de mecanizare și 
automatizare avem mare nevoie de 
ingineri electroniști. Anul acesta 
ne-au fost repartizați trei, dar nu 
ne-a venit nici unul. Deși am publi
cat în mai multe ziare oferte de 
serviciu care ne-au costat peste 
20 000 lei, nu s-a prezentat nici un 
solicitant. (Ing. Teodor Iercan, di
rectorul uzinei).

Am ales aceste semnale, aceste 
chemări adresate speoialiștilor din 
industria construcțiilor de mașini 
datorită, pe de o parte, nevoii de . 
inteligență impuse de specificul 
acestei producții, fapt subliniat la 
începutul articolului 
de altă parte, fiind 
prin noua organizare 
de resort, s-au creat 
ingineri și economiști să dea 
aport substanțial producției.

— Cîți anume, din acești specia
liști cu pregătire superioară au 
repartizați în uzine și fabrici 
provincie ? — l-am întrebat pe 
Ion Socol, directorul direcției 
sonal și învățămînt din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini.

— 40 de ingineri și 15 economiști. 
— Nu sînt cam puțini 7

de asemenea, 26 de 
studii superioare, 
șeful biroului de

AUTOTURISME-PI-

ne transmite corespon- 
Gh. Cîrstea.
OSII ȘI BOGHIURI- 
conducerea producției

nostru, iar pe 
informați că, 

a ministerului 
condiții ca 336 

un

fost 
din 
tov. 
per-

de cadre cu 
oîteva uzine

— Nu noi 
ne răspunde 
direcției personal — le puteți afla 
direct de la întreprinderi.

Dacă așa stau lucrurile, nu înțe
legem după ce criterii s-a făcut re
distribuirea specialiștilor amintiți.

Continuăm discuția în biroul tov. 
Alexandru Necula, director general 
al centralei industriale de mașini și 
materiale electrotehnice de curînd 
înființată. Aflăm că această centrală 
a preluat salariații fostei direcții 
generale cu același nume din minis
ter, în număr de 54, și că, actual
mente, are în schemă 96 de salariați 
(aproape dublu...), în majoritate in
gineri și economiști.

— Față de fosta direcție, centrala 
coordonează mai multe întreprin
deri ?

— Nu. Din fosta direcție s-a des
prins, pe lîngă centrală, un grup de 
uzine coordonat de „Electroputere"- 
Craiova.

— Deci un număr mai mare de 
salariați conduc un număr mai mio 
de întreprinderi...

— Numai aparent activitatea cen
tralei este mai restrînsă. Nu trebuie 
să uitați că centrala industrială are 
gestiune proprie, are responsabilita
te juridică, un aparat de urmărire, 
coordonare și conducere a produc
ției. că răspunde de realizarea inte
grală a sarcinilor de plan.

— Nu considerați că era mai efi
cient, mai util pentru producție să 
se acopere mai întîi cerințele între
prinderilor și apoi să se completeze 
schema centralei ?

— Din punct de vedere logic, 
poate că da. Dar, dacă am fi trimis 
specialiștii în uzine, ar fi urmat să 
scoatem alții din uzine pentru a 
acoperi posturile din centrală.

S-ar părea, deci, că ne aflăm în 
fața unui cerc vicios. Aparent doar, 
întrucît firesc și necesar este ca noi
le centrale industriale să se structu
reze pe scheletul unor mari între
prinderi, 
emanație

pregătire superioară tn 
mai importante ?
deținem aceste cifre — 
cam șocat directorul

să fie, în mod efectiv, o 
a producției. De altfel, în

cu treburi la BuVenit
zău, am aflat întimplător 
că aici lucrează o veche 
cunoștință de-a mea. M-am 
hotărît să-l caut. I-am te
lefonat la uzină. „Vino re
pede", aud la celălalt ca
păt al firului vocea știută, 
„te aștept !“

Cei cîțiva kilometri pînă 
la uzină i-am străbătut 
nerăbdător. De cînd îl cu
nosc ? De cîți ani nu ne-am 

văzut ? Drumul acestui om, 
din cîte îmi aminteam, în
cepuse la Roman. Bucu- 
reștean get-beget, fusese 
trimis acolo ca șef al șan
tierului laminoare. Cît a- 
vea Pușa, fata lui, pe a- 
tunci ? Cinci, șase luni... 
La Roman a început totul 
de la cota zero. Era iarnă, 
cîmp deschis, zăpadă. 
Noaptea viscolul acoperea 
săpăturile, 
cîmp alb, 
trebuia o 
unde s-a

Cum o 
acum, după atîția ani 7

Uzina nouă m-a întîmpi- 
nat cu un joc reconfortant 
de volume, cu odihnitoa
rele culori ale toamnei sau, 
poate, ale zidurilor.

— Nu te-ai schimbat de
loc...

— Nici tu — mi-a răs
puns.

Mințeam amîndoi, deci 
eram chit. Ne-am așezat 
unul în fața celuilalt, gus- 
tînd emoția revederii. To
tuși, nu mi-a fost greu să 
observ că se interpunea 
ceva între noi. O umbră, 
îl simțeam iritat, nervos 
pe dinăuntru, altfel de cum 
îl știam. Omul arăta

A doua zi iar 
neted, ger. îți 
busolă să afli 

săpat...
fi arătînd omul

Ne-am adresat, în încheiere, tova
rășului ing. Mihai Martinescu, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini :

— Care credeți că este oîștigul 
real al producției în unna acestei 
acțiuni de redistribuire a cadrelor •" 
de specialiști ?

.. — Pînă în prezent, s-a încheiat 
procesul de formare a centralelor și 
grupurilor industriale, sisteme orga
nizatorice care, desigur, vor stimula 
producția Nu trebuie să se aștepte 
nimeni ca prin aceste măsuri de re
partizare judicioasă a specialiștilor 
să rezolvăm toate cererile de ingi
neri și economiști. Din cei peste 309 
de specialiști, numai o parte vor 
trece în final în producție, mai ales 
în întreprinderi noi.

— Cîți anume ?
— Circa 50
— Cum aprecîațî acest număr ? 

Pare a fi foarte mic, comparativ cu 
cerințele producției și, mai ales, j 
decînd prin prisma posibilităților 
create prin noua organizare a mi
nisterului.

— Este discutabil dacă cifra e 
mare sau mică. In orice caz, e bine 
să știți că procesul de redistribuire 
a specialiștilor este lent, lent în ghi- 

ioate face un 
, un transfer 

perioada 
noilbr o-

iu-

limele, că aici nu se p< 
salt. Acțiunea continuă, 
mai masiv se va face în 
de intrare în producție a 
biective.

Trebuie 
torii < 
cu. care 
gerea că 
buire a specialiștilor și-a atins sco
pul propus (cu unele nuanțe, cum 
ar fi aceea că procesul continuă, că 
el nu se poate realiza în salturi). E- 
vident, nimeni nu s-ar fi așteptat ca 
o asemenea acțiune cu vaste impli
cații economice și sociale să se efec
tueze peste noapte, oît ai bate din 
palme. Ne-am fi așteptat, însă, și pe 
drept cuvînt, ca această acțiune să 
pornească de la niște premise mai 
realiste și mai ferme, oferind certi
tudinea unei rezolvări cît mai grab-

mie să remarcăm 
de răspundere 

am discutat au 
acțiunea

din

de

că fac- 
M.I.C.M. 
convin- 

redistri-

nice și mai eficiente, cît mai apro
piate de cerințele concrete ale pro
ducției, de interesele societății noas
tre.

Cei mai în măsură să apre
cieze acțiunea de redistribuire a spe
cialiștilor, așa cum este ea soluțio
nată pînă în prezent de către 
M.I.C.M,, sînt tocmai beneficiarii a- 
cestei acțiuni, colectivele întreprin
derilor constructoare de mașini. 
Pentru a cunoaște direct rezultatele 
amintitei acțiuni am întreprins luni, 
20 octombrie, un ultim sondaj în mai 
multe orașe ale țării.

SLATINA: „Pînă în prezent, nu s-a 
prezentat decît un economist d'n 
partea M.I.C.M. Ni s-au făcut pro
misiuni și așteptăm, în continuare. 
Avem stringentă nevoie de cîteva 
zeci de ingineri și economiști". (Mir
cea Albu, șeful comisiei economice 
a Comitetului județean de partid- 
Olt).

PITEȘTI: „Din cei 9 specialiști din 
M.I.C.M. repartizați în județul nos
tru, s-au prezentat 4 la Uzina de 
autoturisme, după cum urmează : 1 
inginer; 2 tehnicieni, 1 dactilografă" 
(Ion Dicu, membru în comisia eco
nomică a Comitetului județean de 
partid-Argeș). ,

TÎRGOVIȘTE: „încă nu știm nimic. 
Cred că era bine să fim anunțați , 
și noi de trimiterea unor specialiști , 
în județ pentru a ne interesa din ( 
timp 
bune 
șeful 
tu lui 
vița).

BALȘ: „Recent am fost anunțați 
că ni s-au repartizat doi ingineri 
și un tehnician. Puțin, . foarte puțin ' 
dacă avem în vedere că la ora ac- 1 
tuală uzina are nevoie de 45 ingi- i 
neri" (T. Iercan, directorul Uzinei (
de osii și boghiuri). ,

GĂIEȘTI: „Nu avem deocamdată i 
decît un șef de serviciu. Pe ceilalți ( 
îi așteptăm, în total 10 ingineri, care ( 
să conducă principalele sectoare pro
ductive. L'.a începutul anului 1970 
vom mai avea nevoie de 20 de ingi- ’ 
nori" (Vasile Pătrășcoiu, directorul t 
fabricii de frigidere). <

Sîntem convinși că aceste succinte * 
relatări ilustrează, mai pregnant I 
decît orice comentariu, că în multe < 
întreprinderi constructoare de ma- < 
șini se resimte cu acuitate lipsa unor < 
cadre cu înaltă pregătire; că , 
acțiunea de redistribuire a specia- 
liștilor desfășurată de minister nu 
a acoperit pînă acum decît într-o ' 
măsură infimă necesitățile stringente ’ 
ale producției. Progresul social multi- < 
lateral al patriei noastre reclamă din ( 
partea fiecărui specialist o înaltă res- < 
ponsabilitate față de cerințele majore < 
ale societății, o reevaluare a pozi- I 
ției sale în raport cu contribuția < 
directă, nemijlocită la producția de < 
bunuri materiale șî spirituale, la < 
mersul nostru înainte. In numele < 
intereselor imperioase ale economiei < 
naționale, ale întregului popor, în < 
numele spiritului de echitate al o- < 
rînduirii noastre nu se poate admite s 
nici un fel de derogare de la acest j 
comandament do mare însemnătate. 5

ÎMI ACHIT OBLIGAȚIA

FAJĂ DE SĂVINEȘTI
ho-

de asigurarea unor condiții 
de trai" (Gheorghe Zeglieru, 
comisiei economice a comite- 
județean de partid — Dîmbo-

Paul DIACONESCU 
Viorel SĂLĂGEAN

Fac parte din rîndul acelor specialiști care au 
tărît să se reîntoarcă în unitățile direct productive, 
acolo unde pregătirea noastră tehnică este așteptată. 
In ultimii ani am lucrat în Ministerul Industriei Chi
mice, la conducerea direcției generale mecano-ener- 
getice. Mi s-a propus să rămîn in continuare in mi
nister. Și totuși, am cerut să plec la Săvinești, unde, 
după absolvirea institutului, am lucrat timp de 12 ani. 
Anii aceia au fost ani plini, mi-au dat multe satisfac
ții. Săvineștii au însemnat și pentru mine o școală 
neîntreruptă, un permanent examen profesional. De 
altfel, rezultatele obținute aici au decis promovarea 
mea în minister.

Reîntoarcerea o consider firească și — de ce să nu 
o spun 1 — o doream de mult. E firească, în primul 
rlnd, pentru că aceasta e singura atitudine dreaptă, 
responsabilă, a oricărui specialist față de importanta 
măsură luată de conducerea, partidului și statului pen
tru redistribuirea echitabilă a cadrelor cu pregătire 
superioară în economia națională. În al doilea rînd, 
posibilitățile mele de realizare pe linie profesională 
sînt infinit mai mari decît cele pe care mi le oferea 
munca de coordonare in minister. Trebuie să vă spun 
că Săvineștiului îi sînt dator și rambursarea deplină, 
materializată a cunoștințelor dobîndite la specializarea 
în străinătate.

N-aș putea spune că transferul dintr-un loc de mun
că în altul, că plecarea mea din Capitală s-a produs 
ușor. în 'București aveam o casă confortabilă, copilul 
meu se obișnuise cu școala unde învăța. Cei care s-au 
mutat vreodată știu că nu-ți poți pune casa pe roate 
și gata, pleci. Dar sînt toate acestea piedici de netre
cut ? E limpede că nu. Mai ales atunci cină ești che
mat să muncești acolo unde e mai multă nevoie de 
tine, cînd oamenii te primesc cu căldură.

mea este mult de lucru. In acest nou ritm pe care-l 
trăiește Sălajul, fiecare zi, fiecare oră pun specialis
tului probleme diverse, la care trebuie să răspundă 
prompt, competent. In această ordine de idei, mi se 
pare depășită măsura luată cu ani în urmă de a se an
gaja tineri absolvenți direct în institutele de proiec
tare și cercetare, fără să efectueze mai întîi măcar 
stagiul minim de producție pe șantiere și in uzine. 
Drumul profesiei de proiectant trebuie neapărat să 
treacă prin activitatea de uzină, de șantier; aici se 
produc acumulările care conduc mai tîrziu la proiecte 
judicioase, eficiente, gîndite cu deplina competență 
pe care ți-o dă cunoașterea producției. De acest lucru 
îmi dau perfect de bine seama aici, in condițiile Săla
jului.

In tînărul nostru județ e nevoie de mulți specialiști, 
de mulți ingineri mai ales. Cei care ne-am stator
nicit cu toată hotărîrea aici îi așteptăm pe colegii mai 
tineri sau mai vîrstnici pentru a ne lega împreună nu
mele, la modul cel mai concret, de înflorirea econo
mică și socială a acestor meleaguri vitregite în trecut.

Ing. Dine ROMAN
direcția tehnică ,
Consiliul popular al județului Sălaj -.

ADEVĂRATUL CÎMP
DE ACTIVITATE: CÎMPUL

Sint inginer agronom. La începutul profesiei am 
lucrat într-o cooperativă agricolă de producție. Acolo 
am fost pus să fac față unor situații care mi-au so
licitat nu numai cunoștințele căpătate in institut, dar 
au cerut și o dovadă certă de dirzenie, de perseve
rență. Bucuria mea a fost cu atît mai autentică cu 
cît eforturile nu s-au cheltuit zadarnic. Am fost apoi 
solicitat să lucrez în cadrul,U,J.C.A.P.-Mureș. Nu pot 

7,-ne neVO'e °e activitatea de aici nu avea tangente cu pro-lr?le, cînd oamenii te primesc cu căldură. fesia; și munca de îndrumare e necesară, după cum
în centrala de la Săvinești .lucrez tot în domeniul firesc esțe cn să fie făcută de specialist. Eu însă mă 

mecano-energetic. Cum s-a făcut acomodarea? Am ‘ “ ■ . .....
regăsit vechi cunoștințe, am regăsit o atmosferă de 
muncă propice afirmării cunoștințelor și experienței 
tehnice. M-am angajat cu toată pasiunea în efortul 
general de aici. Colegii mei din centrală mi-au arătat 
o agendă doldora de probleme.

Rîndurile acestea vi le scriu de aici. Sînt încredin
țat că noul meu loc de muncă îmi va da prilejul unei 
împliniri profesionale la fel de trainice ca și cea ofe
rită, la începutul carierei mele, tot de Săvinești.

Ing. Romulus DRAGAN
Centrala industrială de fibre
chimice-Săvinești

A FI PRIMUL PROIECTANT
în urmă cu aproape zece ani am absolvit facultatea 

de construcții hidrotehnice cu o medie ridicată care 
îmi dădea dreptul să fiu repartizat în Capitală.

Și iată, acum mă aflu la Sălaj ! De ce am plecat din 
București ? Nu aș putea afirma că nu activam în pro
fesie. Am lucrat ca inginer, apoi inginer șef de lot, 
șef de șantier, și în ultima vreme inginer proiectant, 
Deci am urcat toate treptele meseriei. Dar în Bucu
rești eram unul din miile de proiectanți. La Sălaj 
am venit nu numai pentru că sînt originar de aici, 
dar pentru că acest ținut natal aflat în plină dezvoltare 
îmi oferă posibilitatea șă fiu primul proiectant al unor 
ample lucrări, să dau toată măsura experienței cîști- 
gate, întreaga mea pasiune de localnic chemat să con
tribuie prin fapte la înflorirea noului județ.

Mă simt bine aici, printre prieteni, colegi, consăteni. 
Cit privește munca mea, ea se încorporează firesc în 
efortul colectiv de ridicare a acestei localități, a aces
tui tînăr județ. Avem multe de făcut. De pildă, nu
mai lucrările de investiții ale consiliului popular ju
dețean se cifrează la peste 100 de milioane lei. Se 
construiesc anual aproape 700 de apartamente. Se lu
crează la alimentarea cu apă a orașelor Zalău și Șim- 
leul Silvaniei. După cum se vede, pentru specialitatea

aflu la o vîrstă cînd mai degrabă, mi se potrivește o 
muncă activă, în care sa simt satisfacțiile unei activi
tăți ce se poate socoti în producțiile obținute. în pos
tul pe care-l aveam la uniunea județeană, oricit m-aș 
fi străduit, prin îndrumări și situații nu puteam dovedi, 
măsura aptitudinilor mele profesionale. Cînd mi-am'- 
ales ca meserie agronomia, mi-am. asumat și responsa- , 
bilitatea elementară : să fiu acolo unde se hotărăște 
soarta recoltei.

Acestea sînt considerentele ce m-au îndemnat să 
cer trecerea mea la o cooperativă agricolă de produc
ție. De altfel, țin să spun că a fost o hotărîre colecti
vă. Să mă explic : împreună cu alți cinci colegi ingi
neri cu care am lucrat la U.J .C.A.P.-Mureș am cerut să 
ni se încredințeze cooperativele agricole care au cel 
mai mult nevoie de prezența, de aportul inginerilor a- 
gronomi. Și așa. Ioan Hossu a plecat la Cerghid, Er
nest Fazekaș la Mădăraș de Cîmpie, Nichifor Obrelo 
la. Sîntioana — Sighișoara. Nicolae Enydi la Chimidelnic 
iar D. Șutau la Fărăgău. Eu m-am hotărît pentru coo
perativa. agricolă de producție Petrilaca-Cuci.

Din experiența mea, ca și a colegilor, știu că pă- 
mint steril, nu există. Pămîntul este fertil în măsura 
în care lucrează asupra lui agrotehnica modernă di
rijată de omul cel mai calificat.: specialistul. Acest 
adevăr a fost, dovedit cu prisosință, îl repet însă, pen
tru că în ultima vreme oricit am fi dorit noi de la cert- 1 
irul județului să transmitem cunoștințele noastre, n-am i 
putut schimba substanțial situația unor cooperative i 
deficitare. Și. aceasta dintr-un motiv extrem de sim- , 
piu : unităților respective le lipsea esențialul — ingi- , 
nerul specialist. ,

Am cerut să vin la Petrilaca-Cuci pentru că, sînt 
convins, aici voi fi de un real folos. Dar, ca peste tot, 
șl în agricultură singurul argument de natură să te ' 
satisfacă (și să demonstreze utilitatea ta celor 
jur) este nu vorba, ci fapta. Vă propun ca, pe 
ră ce voi putea să arăt, aceste fapte, să vi 
munic.

din 
măști
le co-

Inq. Ștefan GUȘAN
C.Â.P. Petrilaca-Cuci, județul Mureș

schimbat. Poate anii scurși, 
poate uzina îl absorbea și-i 
dădea mult de lucru, 
poate...

— Acasă toți sănătoși 7 
întreb.

— Bine 
la liceu.

...Ce a 
man ? A, 
terminat acolo cîteva cla
se, a îndrăgit orașul — a 
trăit acolo ani frumoși. 
Ce-a lăsat tatăl ei la Ga
lați ? Imaginea de azi a 
laminorului de tablă sub
țire. Una dintre cele mai 
dificile lucrări din vechea 
zonă industrială a schelei 
dunărene. Mi-amintesc ca 
astăzi. Se săpa terenul 
pentru fundația viitoarelor 
hale. Pe de o parte se sco
tea pămîntul — o denumire 
convențională dată noroiu
lui negru, vîscos — iar pe 

alta, invada apa. Apa ule
ioasă. trimisă de Dunăre 
prin porii deschiși ai Bă- 
dălanului. Pompele nu se 
odihneau nici ziua, nici
noaptea. Fosta „Moară a 
dracilor", cum numiseră
muncitorii vechiul laminor, 
se dădea greu bătută ! Era 
în crucea unei nopți. Peste 
cîteva ore orașul vuia de 
coloanele ce se pregăteau 
pentru demonstrația de 1 
Mat Cei din laminorul 
proaspăt botezat, cu valțu- 
rile abia puse în mișcare, 
au luat prima foaie de ta
blă și, purtînd acest trofeu 
de preț, au intrat în șu
voiul coloanelor. N-a ob
servat nimeni că aveau o- 
chii aprinși de nesomn. 
Nici măcar Pușa n-a dat 
importantă faptului că ta-

cu toții. Pușa e 
A crescut mult, 
urmat după Ro- 
Galații ! Pușa a

tăi ei a venit acasă frînt, 
dar vesel, și, contrar tu
turor obiceiurilor, s-a 
culcat ziua în amiaza mare 
cerînd să fie lăsat să doar
mă cît o putea.

Dar acum, cu 
fața mea discut i 
totul altele. Mă i 
și parcă nu. E 
re-mi scapă. Din

industriale ce 
năștea. Toamna

omul din 
despre cu 
ascultă — 
ceva ca- 

i cînd în

noi zone 
abia se 
lui ’64. Văd o fotografie : 
imaginea panoramică a lo
cului gol care urma să se 
numească Uzina de sîrmă 
și produse din sîrmă-Bu- 
zău. In mijlocul noroiului, 
un stîlp de care era spîn- 
zurată o cutie de lemn, cu 
șaltăre — curentul de șan-

— Măcar de-ar fi venit 
să vadă... Cel puțin atîta 
efort să fi făcut. Fabrica, 
oamenii de aici meritau a- 
tîta osteneală. Dar ce-ți 
tot îndrug ? că nu știi ni
mic...

Luă hîrtia lucioasă de 
pe birou și mi-o întinse.

„Subsemnatul"...
O cerere. O cerere obiș-

cepeau cu : „Subsemna
tul... student în anul..." 
Cînd Chircu intra în anul 
I, se terminase construc
ția de la Roman. Și cea 
de la Galați. începuseră lu
crările la Buzău. Exact : 
Chircu a pășit pentru pri
ma oară în amfiteatrul fa
cultății în toamna în care 
buldozerele și excavatoa-

mai mare,

Umbro „negației
pe dimineața mei profesii

cînd privirea îl 
o hîrtie aflată 
Rîndurile de pe 
„ministerială", 
asupra lui ca un magnet. 
Simt că îl împiedic de la 
o treabă urgentă.

...Acolo, la laminorul gă- 
lățean, a lăsat oameni de 
nădejde. Inginerii Gingă- 
rașu, Madaraș, Maimon, 
Tarpan... Apoi i s-a spus 
că e nevoie de el aici, la 
Buzău, și n-a mai stat pe 
gînduri. Părăsea Galațiul, 
locuința, rosturile, și o por
nea iarăși pe cimpul unei

cade peste 
pe birou, 
foaia albă, 
acționează

tier. Totul se afla în aș
teptare. Se așteptau buldo
zerele, compresoarele, ex
cavatoarele. Și mai ales 
era așteptat — OMUL.

Amintiri. Satisfacții. O 
viață de constructor, de 
creator trăită din plin. Și 
atunci ? Ce-1 frămîntă ?

— Mă bucur că... — în
cerc să-i spun, pregătin- 
du-mă de plecare.

— Nu. stai 1 mă oprește. 
Nici nu știi ce să mai 
crezi... Zău dacă pot înțe
lege...

— Dar ce s-a întîmplat?

nuită. Cite n-au trecut prin 
mina lui 7 Dacă ar fi să le 
numărăm numai pe cele de 
cînd e aici, la Buzău.

„Subsemnatul Chircu 
Corneliu Stelian, absolvent 
al Facultății de metalur
gie, fiind repartizat la U- 
zina..."

Ce poate să solicite 
proaspăt inginer, care 
a părăsit amfiteatrul ? 
babil că e primul său
„oficial" în noua calitate 
de om al producției. Pînă 
de curînd cererile sale erau 
adresate decanatului și în-

un 
abia 
Pro- 

act

rele au dislocat aici pri
mii metri cubi de pămînt.

Așadar, ce solicită in
ginerul Chircu Corneliu 
Stelian repartizat, în 1969, 
la Uzina din Buzău ?

— Ne cere o negație. A- 
dică un act prin care să 
spunem că nu avem nevo
ie de el. Un fel de minciu
nă legalizată, cu ștampilă, 
în regulă. Se mai obișnu
iește...

— Și-a găsit loc tn altă 
parte ?

— Așa se pare. La Plo-

iești. Deh, oraș 
lîngă Capitală...

Abia acum 
nervozitatea, 
prietenului, meu. 
un tînăr specialist, pregătit 
cu grijă în toți acești ani. 
intra în viață cu stîngul. 
Nici nu catadixise să va
dă uzina, locul unde fu
sese repartizat și aștep
tat. Trîntise o cerere, li
pise pe ea un timbru de 
cîțiva bani, și aștepta acum 
„negația". O viață, o pro
fesie, un virtual drum al 
afirmării începea printr-o... 
negație.

Așteptam să văd rezo
luția, pe cerere. Oare de
butul lui Cliircu „în pro
ducție" va fi marcat de 
un refuz ? Penița stiloului 
alergă furioasă pe foaia 
de hîrtie : „Se aprobă 1“

— Da ! „Se aprobă !“ 
sublinie prietenul meu. Știu, 
poate ți se pare pripită, 
greșită hotărîrea mea. Am 
lucrat mulți ani pe șantie
re, cu fel de fel de oameni. 
Spune-mi însă, chiar dacă 
nu-i aprob și vine aici, ce 
ne facem cu unul ca el. 
care lucrează în silă și mai 

mult te încurcă ? Dacă asta 
e tot. ce-a înțeles de 
dascălii lui, dacă asta 
stofa lui de inginer, 
unul mă lipsesc 
regrete !

Fără regrete ? 
de-a spune. îmi 
bine prietenul, 
suferință îi provoca

înțelegeam 
supărarea 

. Vasăzică,

de el

la
e

eu 
fără

felE un 
cunoșteam 
știam cită 

acest

, gest de 
întreb și 
cut bine 
la cererea 
giner).

Probabil că la ora a- 
ceasta tînărul inginer Chir
cu Corneliu Stelian are 
rivnita negație în buzunar 
și „postul bun" la care a 
aspirat. Va fi mai aproa
pe de București, va lucra 
intr-un oraș mai mare. 
Mai devreme sau mai tîr
ziu însă, viața îl va face 
să înțeleagă cît de primej
dioasă este o astfel de 
mentalitate. Căci pretutin
deni există oameni ase
menea celui care i-a sem
nat cu mîhnire cererea de 
dezertare. Pretutindeni 
trăiesc și muncesc oameni 
crescuți în spiritul răspun
derii sociale, al dăruirii 
profesionale, a căror opi
nie este intolerantă la sub
terfugii menite să acopere 
sustragerea 
Ce straniu 
„negație" 
drum 1

Iar dacă 
te vor găsi, tovarășe Chir
cu, dacă aceste rînduri vor 
trezi în dumneata un ecou, 
nu ne rămîne decît să-ți 
comunicăm adresa omului 
care ți-a „aprobat" cere
rea : Leonida Cazacu, di
rectorul Uzinei de sîrmă 
și produse din sîrmă .— 
Buzău. Poate că...

indiferență. 
acum dacă 
reacționînd 

tînărului

(Mă 
a fă- 
astfel 

in-

de Ia datorie, 
sună ideea de 
la început de

aceste rînduri

llie TĂNASACHB
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Sosirea unei delegații 
a Partidului Comunist Francez

Marți a sosit în Capitală o dele
gație a Partidului Comunist Francez 
condusă de tovarășul Gustave Ansart, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Francez, care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, va face o vizită în 
țara noastră.

Din delegație fac parte tovarășii 
Jean Tricart, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie, Charles Cares- 
sa, membru al Federației Alpilor 
Maritimi, Raoul Clouet, secretar al 
Federației E.U.R.E., și Odette Denis-

Spiewak, membru al Comitetului Fe
derației Val-de-Marne.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Ion Cîrcei, membri 
ai C.C. al P.C.R., șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Dan Marțian, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., se
cretar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Voicu Stancu, membru 
al Comisiei Centrale de Revizie, ac
tiviști de partid. (Agerpres)

Delegația Consiliului popular 
al municipiului București 

s-a înapoiat din Italia
Marți după-amiază s-a înapoiat în 

Capitală delegația Consiliului popu
lar al municipiului București, con
dusă de Dumitru Popa, președintele 
Comitetului executiv al consiliului, 
primarul general al Capitalei, care, 
la invitația primarului orașului 
Roma, a făcut o vizită în Italia.

Membrii delegației au fost întîm- 
pinați, la sosire pe aeroportul Bă- 
neasa, de Ion Cosma, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular al mu
nicipiului București, de vicepreședinți 
și alte persoane oficiale.

A fost de față Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București.

★
La sosire, primarul general al Ca

pitalei, Dumitru Popa, a făcut o 
declarație redactorilor Mircea Bum
bac, de la Agerpres, șl Elena Novă- 
cescu, de la Radiodifuziune, în care 
a arătat : Apreciez vizita în Italia a 
delegației Consiliului popular al mu
nicipiului București ca deosebit de 
fructuoasă. Putem spune că în cele 
zece zile, eît a durat vizita noastră 
în această ospitalieră țară, am reu
șit să cunoaștem în bună măsură po
porul italian, prin intermediul artei 
sale multiseculare, al frumuseții ora
șelor pe care le-am vizitat, prin in
termediul gradului de dezvoltare e- 
dilitară atît a localităților urbane cit 
și rurale.
• -Doresc să relev că sîntem pe de
plin satisfăcuți de întrevederile pe 
care le-am avut cu mai multe perso
nalități, cu primarii orașelor Nea- 
pole, Milano, Veneția, cu membrii 
consiliilor municipale respective și, 
bineînțeles, cu dl. Clelio Darida, pri
marul Romei, la invitația căruia am

vizitat Italia. De asemenea, am a- 
vut cinstea să fim primiți de dl. A- 
mintore Fântâni, președintele Sena
tului, și dl. Arnaldo Forlani, minis
tru de stat. Aceste întîlniri au pri
lejuit un schimb util de informații, 
de păreri asupra rezultatelor obți
nute, preocupărilor actuale și pro
gramelor viitoare, îndeosebi privind 
activitatea în domeniul urbanistic.

Un deosebit interes a prezentat, de 
asemenea, pentru noi vizitarea mai 
multor instituții cu caracter social- 
cultural din orașele Roma, Neapole, 
Milano și Veneția. Pretutindeni am 
fost primiți cu multă simpatie, în 
spiritul prieteniei tradiționale dintre 
popoarele român și italian.

Am convingerea — a spus în în
cheierea declarației sale primarul ge
neral, Dumitru Popa — că asemenea 
contacte între edilii municipalităților 
din diferite țări servesc promovării 
unor relații de prietenie și bună în
țelegere între popoare.

★
ROMA 21. — Corespondentul Ager

pres, N. Puicea, transmite: Marți, a 
părăsit Roma, îndreptîndu-se spre 
patrie, delegația Consiliului popular 
al municipiului București, condusă de 
Dumitru Popa, președintele Comite
tului Executiv, primarul general a’ 
Capitalei, care, la invitația primaru
lui orașului Roma, Clelio Darida, a 
făcut o vizită în Italia.

La plecare, pe aeroportul „Leo
nardo da Vinci" delegația română a 
fost salutată de primarul Romei, 
Clelio Darida, precum și de amba
sadorul României la Roma.

(Agerpres)

Primire
la Consiliul de Miniștri

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Pățan, a primit marți la 
amiază pe directorul general al In
stitutului Federal de Statistică al Re
publicii Socialiste Federative lugo-

♦
înainte de a părăsi Bucureștiul, 

directorul general al Institutului Fe
deral de Statistică al R.S.F. Iugo
slavia — Ibrahim Latifici — a făcut 
o declarație redactorului Agerpres — 
N. Dăscălescu, subliniind rolul sta
tisticii pentru progresul social și im
portanța colaborării între state, în 
acest domeniu. Oaspetele a caracte
rizat statistica drept „un barometru 
pentru o economie modernă, care 
vrea să progreseze în mod sigur și 
conștient. Dar statistica nu se opreș
te aici. Ea este solicitată astăzi în 
domeniul activității științifice, al 
învățămîntului, al multor sectoare 
culturale, într-un cuvînt pe cele mai 
largi planuri ale vieții sociale".

Vorbind despre colaborarea româ- 
no-iugoslavă în domeniul statisticii, 
Directorul general al Institutului Fe
deral de Statistică a spus, printre 
altele : In cadrul acestui util schimb

slavia, Ibrahim Latifici, care se află 
într-o vizită în țara noastră.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă prietenească, a luat parte 
Constantin Ionescu, directorul gene
ral al Direcției Centrale de Statistică.

★
de experiență, pe care l-am efectuat 
cu colegii noștri din România, am 
luat cunoștință atît de activitatea ce 
se desfășoară în cadrul Direcției 
Centrale de Statistică din București, 
cit și de munca, tot atît de intere
santă, pe care o desfășoară unele 
centre județene. Activitatea în dome
niul statisticii a făcut progrese 
substanțiale în țara dumneavoastră. 
Cînd subliniez acest fapt am în ve
dere realizările atît pe tărîmul per
fecționării metodologiei, cît și al pro
gresului în mecanizarea prelucrării 
datelor. Noi intenționăm să studiem 
mai îndeaproape experiența statisti
cienilor români, rezultatele bune pe 
care le-au obținut cu ocazia efectuă
rii ultimului recensămînt al popu
lației, întrucît în anul 1971 și în Iu
goslavia va avea loc o asemenea 
mare acțiune de ordin statistic.

(Agerpres)

DECRET

unui deputat în Marea Adunare Națională
Consiliul de Stat a stabilit prin 

decret data de 21 decembrie 1969 
pentru alegerea unui deputat în 
Marea Adunare Națională, în locul

rămas vacant în circumscripția 
electorală nr. 11 „Parcul Libertă- 
ții“, sectorul 5 din municipiul Bucu
rești.

CENTENARUL ȘCOLII
Școala generală de 10 ani din co

muna Laza, județul Vaslui, a sărbă
torit împlinirea a 100 de ani de la 
înființare. Cu prilejul acestui, eveni
ment, colectivul de cadre didactice 
și elevi ai școlii au adresat o tele
gramă COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care, printre altele, 
se spune : Sărbătorim centenarul 
școlii noastre în condiții materiale 
deosebite, datorită grijii permanente 
a partidului și statului de a ne asi
gura o bază didactică materială care

DIN COMUNA IAZA
să poată permite instruirea și educa
rea tinerei generații în condiții mo
derne. Acest fapt a făcut ca din a- 
cest an școlar să trecem la generali
zarea învățămîntului de 10 ani și să 
asigurăm desfășurarea procesului in- 
structiv-educativ în condiții normale.

Ne angajăm să îndeplinim cu înalt 
spirit de răspundere sarcinile trasa
te de partid și de stat pentru 
a crește oameni de nădejde, demni 
constructori ai socialismului și co
munismului In scumpa noastră pa
trie. (Agerpres)

e Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Sala Mică a palatului) : 
Cvartetul Filarmonicii din Cluj — 
20.
• Concertul simfonic al Filarmo
nicii „George Enescu" pentru 
studenții Centrului Universitar 
București, pe care l-am anunțat 
în ziarul de ieri, va avea loc, 
conform programării, în ziua de 
28 octombrie la Ateneul
O Opera Română : Lucia 
mertnoor — 19,30.
e Teatrul Național 
glale" (sala ~ 
Otlliei - 20 ;
ești tu 7 — 20.
• Teatrul

Român, 
dl La

Cara- 
Enigma

.J. l.
Comedia) : 
(sala Studio) : Cine

TELEGRAMĂ
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a adresat 
o telegramă de felicitare președin
telui Adunării Federale a Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, Dali- 
bor Hanes, cu prilejul alegerii sale 
în această funcție.

CRONICĂ
Prin decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România a fost înființat Mi
nisterul Agriculturii și Silvi
culturii, avînd sarcina de a 
înfăptui politica partidului și 
statului în domeniul agricul
turii, silviculturii și al gospo
dăririi apelor : drept urmare, 
Consiliul Superior al Agricul
turii și-a încetat activitatea.

Prin alt decret al Consiliu
lui de Stat tovarășul Nicolae 
Giosan a fost numit în funcția 
de ministru al agriculturii și 
silviculturii.
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Ieri In țara : vremea a fost fru
moasă, cu cerul mai mult senin. 
Innorărl trecătoare s-au semnalat 
In Dobrogea. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit, predomlnînd 
din sectorul estic. Temperatura 
aerului la orele 14 oscila între 10 
grade la Borsec și 19 grade la 
Banloc șl Cîmpulung Moldove
nesc. In cursul dimineții, în ju
mătatea de vest a țării șl în Do-

brogea s-a produs ceață locală. 
In București : vremea a fost fru
moasă, cu cerul senin. Vînt în 
general slab. Temperatura maxi
mă a fost de 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 23, 24 șl 25 octombrie. In 
țară : vremea se menține în ge
neral frumoasă. Cerul va fi va
riabil, mal mult senin.- PIPI ' cu 
totul Izolate. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, 
iar maximele 
grade. Brumă 
In București : 
ține frumoasă, 
senin. Vînt în

între 12 și 22 de 
și ceață locală, 

vremea se men- 
cu cerul mai mult 

... .................. ... general slab. Tem
peratura în creștere ușoară.

ln atentia absolvenților școlilor tehnice agricole
si ai școlilor tehnice• <

La Liceul agricol din Fun- 
dulea, județul Ilfov, se primesc 
înscrieri pentru examene de di
ferență. Astfel, absolvenții școli
lor tehnice agricole de 4 ani, 
precum și ai școlilor tehnice de

de maiștri agricoli
maiștri agricoli își vor putea sus
ține examenul de diferență pen
tru toți anii de studiu.

Lămuriri suplimentare se pot 
solicita la secretariatul liceului, 
între orele 7—15.
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INFORMAȚII
SOSIREA NOULUI AMBASADOR 

AL TUNISIEI

Marți seara a sosit la București 
Brahim Hayder, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Tunisiene în Republica 
Socialistă România.

Marți a .sosit în Capitală Francis 
. Cphep,. directorul revistei „La. Nou- 
veile Critique", care face o vizită în 
țara noastră la invitația redacției re
vistei „Lupta de clasă".

La sosire, oaspetele a fost salutat 
de Ștefan Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef al revistei „Lupta 
de clasă", și Nestor Ignat, președin
tele Uniunii Ziariștilor, redactor-șef 
adjunct al revistei „Lupta de clasă".

★
Marți la amiază a sosit în Capi

tală Ansamblul cubanez de dans 
modern, sub conducerea artistică a 
maestrului coregraf Ramiro Guerra. 
Ansamblul va prezenta, sub auspi
ciile Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă și ale Oficiului de spec
tacole și turnee artistice — O.S.T.A., 
o serie de spectacole la București, 
Galați și Constanța. Artiștii cubanezi 
au pregătit pentru acest turneu ba
lete, suite și piese coregrafice pe 
muzică de compozitori clasici și con
temporani sau inspirate de bogatul 
folclor al țării lor. Astfel, în pro
gram figurează baletele „Medeea și 
negustorii de sclavi", „Orfeul din 
Antile", suita „Yoruba", „Chaconna", 
„Pămîntul", „Ceremonialul dansului".

(Agerpres)

Expoziția 
„Armata in 

arta plastică"
In întimpinarea celei de-a 25-a 

aniversări a Zilei forțelor armate, 
marți la amiază s-a deschis în sălile 
de expoziții ale Muzeului de istorie 
a partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Româ
nia expoziția „Armata in arta plas
tică".

La vernisaj au luat parte generali 
și ofițeri superiori activi și de re
zervă, participanți la războiul anti
hitlerist. In asistență se aflau maeștri 
ai artei noastre plastice, între care 
artiștii poporului Ion Jalea și Marius 
Bunescu, reprezentanți ai Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
alți oameni de artă și cultură, zia
riști.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de general-locotenent Ion Coman, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, secretar al Consiliului Politic 
Superior.

Organizată de Ministerul Forțelor 
Armate și Comitetul de Stat pentru 
Cultură, și Artă, expoziția cuprinde o 
selecție de lucrări de pictură, sculp
tură și grafică ale unor artiști plas
tici clasici și contemporani. Ele re
prezintă sugestiv viața și preocupă
rile ostașilor români de ieri și 
azi, surprinse fie în timpul bătălii
lor, fie în momente de pace, încre
derea nestrămutată în viitorul lumi
nos al patriei.

Expoziția rămîne deschisă pînă în 
ziua de 10 noiembrie, puțind fi vizi
tată zilnic, afară de luni, între orele 
10 și 18.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 21 OCTOMBRIE 19G9
EXTRAGEREA I : 19 31 65 11 81 

50 52 25 58 47 45 16 ;
EXTRAGEREA a II-a : 29 14 43

25 7 16 37 55 73 4 90 62 ;
EXTRAGEREA a IlI-a : 29 47 2 

77 37 13 53 32 67 73 81 52 ;
EXTRAGEREA a IV-a : 53 87 7

48 23 38 43 89 88 82 90 55 : 
EXTRAGEREA a V-a : 34 67 1 3

7 77 42 68 35 44 45 90 79 ; 
Fond de premii : 1 863 453 lei.

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 42 DIN 19 OCTOMBRIE 

1969
CATEGORIA I : (13 rezultate)

2 variante a O,5O°/o a 33 571 lei.
CATEGORIA a II-a : (12 rezultate) 

10 variante a 8 056 lei.
CATEGORIA a 111-a : (11 rezul

tate) 180,5 variante a 669 lei.

SPORT
„Un iversi ta tea" -Cluj

Ea
Studenții clujeni săr

bătoresc, in aceste zi
le, împlinirea a cinci
zeci de ani de la 
ințarea clubului 
sportiv.

In septembrie 
doi studenți români, 
viitori ingineri și fot
baliști — Tripșa și Su- 
ciu — se întorceau din 
străinătate pentru a-și 
continua studiile aca
să, la . universitatea 
clujeană nou înființa
tă. In bagajele lor se 
afla și primul rind de 
tricouri ale echipei de 
fotbal Universitatea 
Cluj, care avea să ia 
ființă citeva săptămini 
mai tirziu.

Acum, clupă 50 de 
ani, clubul Universita
tea Cluj are un buget 
de citeva milioane de 
lei, iar sportivii săi au 
la dispoziție, pentru 
pregătire sau competi
ții, baze sportive, con
struite și utilate după 
soluții dintre cele mai 
moderne. Statul a in
vestit, numai in ulti
mii zece ani, fonduri 
importante pentru asi
gurarea cu baze spor
tive, precum și pentru 
asistența tehnică. Par
cul Babeș-Bolyai a 
rămas doar creuzetul 
in care antrenori pri- 
cepuți, ca loan Ar- 
năutu (atletism), Vasi- 
le Galeriu (baschet),

Infl- 
lOT

50 de ani
condițiile create pentru 
dezvoltarea economică- 
socială a orașului, au 
fost asigurate mijloa
cele materiale și mo
rale importante pentru 
dezvoltarea sa ca cen
tru studențesc.

Cu prilejul aniversă
rii a cincizeci de ani 
de existență adresăm 
felicitări studenților 
sportivi clujeni, u- 
rindu-le noi succese, 
obținerea unor rezul
tate pe măsura condi
țiilor pe care le au as
tăzi la dispoziție, pe 
măsura talentului cu 
care sint înzestrați ti
nerii și tinerele din 
secțiile sale.

Clubul sportiv Uni
versitatea Cluj trebuie 
să devină un puternic 
centru de performanță 
sportivă ridicată, tm- 
binind armonios învă
țătura cu pregătirile 
necesare însușirii unei 

.. măiestrii tehnice deo-

Romeo Sotiriu (hand
bal), modelează cu pa
siune talente pentru a 
le ajuta să atingă va
lorile performanței.

In secțiile clubului 
(handbal — feminin și 
masculin, fotbal, bas
chet — masculin și fe
minin, volei — mascu
lin și feminin, atle
tism, schi, gimnastică) 
se pregătesc peste 250 
de tineri și tinere, 
mulți dintre ei compo
nent ai loturilor na
ționale. Tradiția creată 
de sportivi ca Ion 
Moina, Pompiliu Stoi- 
chițescu, Aurel Palade 
Ursu, Traian Sudri- 
gean sau Nina Pas- 
ciuc, Ecaterina Oros 
este păstrată prin per
formanțele de astăzi 
ale rugbistului Radu 
Demian, ale baschet- 
baliștilor Horia De
mian și Matei Ruhring, 
ale fotbalistului Dan 
Anca etc.

Exact jumătate din sebite, ca și prcocupa- 
istoria „Universității" 
s-a desfășurat sub 
semnul noii ere des
chise in viața patriei 
noastre, eră de mari 
înfăptuiri în toate do
meniile. Acest sfert 
de secol a însemnat și 
pentru clubul sportiv 
universitar clujean anii 
cei mai fertili, anii cei 
mai plini de roade, 
pentru că, o dată cu

rea pentru realizarea 
de noi recorduri cu o 
activitate susținută in 
planul dezvoltării fizi
ce generale a studen
ților, clubul clujean 
poate și trebuie să de
vină un punct de efer
vescență a sportului u- 
niversitar din țara 
noastră.

V. PĂUNESCU
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ÎNTRE 25 Șl 31 OCTOMBRIE LA

filmului sovietic
La cinematograful „Republica" din Capitală s-au pus în vîn- 

zare abonamente pentru Festivalul filmului sovietic, care se va 
desfășura între 25—31 octombrie. Pot fi procurate abonamente 
pentru toate filmele din festival sau numai pentru o parte dintre 
ele.

Programul acestei tradiționale manifestări cinematografice 
cuprinde, după cum s-a mai anunțat, filmele „SA TRĂIM PÎNA 
LUNI" (în regla lui Stanislav Rostoțki), „SEZON MORT" (regia : 
Savva Kuliș), „LA RĂZBOI CA LA RĂZBOI" (regia : Viktor Tre- 
gubovici), „ORAȘUL VISURILOR" (regia : Suhart Abbasov), pre
cum și:

„FRAȚII KARAMAZOV"

lui Dostoievski, în regia lui 
deEcranizare a celebrului roman al . _

Ivan Piriev, distinsă cu premiul special al juriului Ia Festivalul __ 
la Moscova din acest an. In distribuție : Mark Prudkin, Mihail Ulia- 
nov, Kiril Lavrov, Andrei Miagkov, Lionella Pirieva, Svetlana Kor- 
koșko.

CINEMATOGRAFUL „REPUBLICA"
„MÎNfi CU BRILIANTE"

„NOILE AVENTURI ALE RĂZBUNĂTORILOR"

Peripețiile unor tineri curajoși în anii revoluției. Regia : Edmond 
Keosaian. In rolurile principale : Mișa Metelkin, Vasia Vasilev, Vi- 
tia Kosh, Valia Kurdiukova.

Film de aventuri realizat de regizorul Leonid Gaidai. Cu : 
Nikulin, Andrei Mironov, Anatoli Papanov, Stanislav Cekan.

Iuri

La Dubrovnik au început marți 
lucrările Adunării generale a comi
tetelor olimpice naționale și ale șe
dinței Comitetului Executiv al C.I.O. 
cu reprezentanți' Comitetelor olim
pice naționale. La lucrări participă 
delegați din 82 de țări. România 
este reprezentată de Anghel Alexe, 
președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport și al 
Comitetului olimpic român.

Oaspeții au fost salutați de Zoran 
Polici, președintele Comitetului o- 
limpic iugos'av. A luat apoi cuvîn
tul Danilo Knezevici, președintele 
Comitetului de cultură fizică și 
sport al Iugoslaviei.

Ieri după-amiază s-a disputat la 
Arad intîlnirea internațională femi
nină de tenis de masă dintre echi
pele Voința și Boulogne Billancourt 
(Franța). Gazdele au obținut victo
ria cu scorul de 5—2. Intîlnirea a 
contat pentru primul tur al „Cupei 
campionilor europeni".

POTRIVIT ȘTIRILOR TRANSMI
SE DE AGENȚIA DE PRESA DIN 
ATENA, președintele federației elene 
de fotbal, dr. George Dedes, a anun
țat că echipa Greciei va susține (în 
vederea meciului cu echipa Româ
niei) un meci de verificare, la Sofia, 
cu o selecționată bulgară.

Construcții
mobile

Avantajele pe care le pre
zintă barăcile metalice demon la
bile produse în cadrul întreprin
derii mecanice „Ceahlăul" din 
Piatra Neamț sînt multiple. Ele 
sînt concepute și executate pen
tru a suporta acțiunea vîntului, 
ca și a zăpezilor. Sînt realizate 
din profile de oțel ambutisante 
sau laminate și din tablă zin- 
cată ondulată. Protecția contra 
coroziunii este asigurată prin a- 
ceea că toate suprafețele expuse 
intemperiilor sînt vopsite prin 
pulverizare cu un strat de mi- 
niu de plumb și două straturi de 
vopsea gri.

Barăcile metalice demontabile 
pot fi utilizate în oricare loc — 
în industria petrolului, la foraj, 
extracție, depozitare ; pentru a- 
dăpostirea instalațiilor mecanice, 
frigorifice. O asemenea baracă 
întrunește toate condițiile unei 
magazii de materiale, unelte, 
scule, putînd fi transportată cu 
ușurință.

in 
țiate 
lejul 
mate 
nia“.

cadrul acțiunilor sportive ini- 
de către clubul Steaua cu pri- 
sărbătorii „Zilei Forțelor Ar- ' 
ale Republicii Socialiste Româ- 
aseară, pe stadionul „Republi

cii", s-a desfășurat meciul de fotbal 
Steaua — T.S.K.A. Sofia.

Intîlnirea, deosebit de spectacu
loasă, s-a încheiat cu scorul de 4—2 
(2—0) în favoarea jucătorilor bucu- 
reșteni. Golurile au fost marcate 
de către Ștefăneseu (min 17), Tătaru 
II (min 24, 65), Voinea (min. 47) pen
tru Steaua și Marașliev (min. 58) și 
Jekov (min. 72) pentru T.S.K.A.

Echipele românești de fotbal 
susțin astăzi patru întîlniri in
ternaționale. La Oslo, formația 
Dinamo Bacău va întîlni echipa 
norvegiană Skeid într-un meci 
pentru turul doi al „Cupei euro
pene a tîrgurilor". Selecționata 
olimpică a României va servi 
drept sparing-partener primei 
reprezentative a Poloniei într-o 
partidă ce va avea loc la Chor- 
zow La Cluj, cu ocazia mani
festărilor dedicate sărbătoririi 
semicentenarului clubului spor
tiv Universitatea, echipa Uni
versitatea Cluj va întîlni într-un 
meci amical formația iugoslavă 
O.F.K. Beograd.

în sfîrșit, la Ruse se va 
disputa partida amicală dintre 
echipa locală și Progresul Bucu
rești.

sesa

_ Național „Vasile
Ălecsandri" din Iași (în sala Ma- 
gheru a Teatrului „C. I. Nottara"): 

Aterizare forțată — 17 și 20 ; '
sala Teatrului Ciulești : Stan 
țitul — 16 și 19.
O Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) Un tramvai 
rință — 20, (sala din 
Sahla) : Comedie pe 
— 20.
o Teatrul de Comedie :
— 20.
0 Teatrul Mic : Prețul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Studio) : Scaunele — 20.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu": Hanul melodiilor 
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Șoricelul șl pă
pușa — 17, (sala din str. Acade
miei) : Căluțul cocoșat — 17.
O Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30.

în •
Pă-

Bu-
Mă-
do-numit 

str. Alex. 
întuneric

Nicnlc

cinema
• Corabia nebunilor : PATRIA —
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
0 Mai periculoase decît bărbații : 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
10.30 ; 18,45 ; 21, FAVORIT — 10 ;
13 ; 15,30 ; 18 : 20,30. LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
• Lupii albi: REPUBLICA — 8,15;

10.45 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ; 21,15, GLO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, FLAMURA — 9 ; 11,15; 13,30;
15.45 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Paria : FEROVIARUL — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCEL
SIOR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0. Testamentul doctorului Mabu
se : FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 Stelele din Eger : VICTORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
GRIV1ȚA — 9—12,15 în continuare;
16.15 ; 19,30, TOMIS — 8,30—14 In. 
continuare ; 17 ; 20.
0 My fair lady : CENTRAL —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
0 Familia noastră trăsnită : LU
MINA — 9—16.15 în continuare ;
18.30 ; 20.45.
0 Program pentru copil :'DOINA
— 9—10.
0 Un glonte pentru general ': 
DOINA — 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45, COTROCENI — 15,30 ; 18.
0 Viața lui Matheus: COTROCENI
— 20,30.
• Parisul vesel : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
0 prințul negru : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15 ; 17,45 ; 20.
0 Dragoste la Las Vegas : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18.
0 ultima lună de toamnă : BU- 
ZEȘTI
0 Tigrul : 1 
continuare, 
18 ; 20,30.
0 Angelica :
— 9 ; 11,15 ;
MIORIȚA —
18.15 ; 20,45, ARTA
continuare ; 18,15 ; 20,30.
O Creola, ochii-țl ard ca 
UNIREA — 15,30 ; 18.
0 Singurătate In doi :
— 20,15.
0 Soarele vagabonzilor :
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 In umbra coltului : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Omul care valora 
GIULEȘTI — 15,30; 18;
REASCA — 9 ; 11,15 ;
10.15 ; 20,30.
0 omul, orgoliul, vendetta : VOL
GA — 9—15,30 în continuare ; 18 ;
20.30.
0 Vîrsta ingrată : VIITORUL. — 
15,30 ; 18, VITAN — 15,30 ; 18.
0 Cine l-a ucis pe Liberty Va
lance : VIITORUL — 20.30.
0 Pipele : VITAN — 20,30.
0 La nord prin nord-vest : AU
RORA — 9,30 ; 12,30 ; 16 ; 19,15.
0 Memento : POPULAR — 15,30. 
0 Strigătul : POPULAR — 18 ;
20,30.
0 Omul momentului : MUNCA — 
16 ; 18.
0 Tandrețe : MUNCA — 20.
0 Tinerețe fără bătrînețe : FLA- 
CÂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Bărbați in deplasare: RAHOVA
— 15,30 ; 18.
0 Colina : RAHOVA — 20,30.
0 A trăi pentru a trăi : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Omul cu ordin de repartiție 
FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Maraton : PACEA — 16 ; 18 ; 20.
0 Sherlock Holmes : CRINGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Noaptea generalilor : COSMOS

— 16 ; 19.

20,30.
DACIA — 8—20,45 în 
MOȘILOR — 15,30 ;

și sultanul : BUCEGI 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45; 

9,30—16 în

flacăra :

UNIREA

LIRA

miliarde :
20,30, FLO-
13,30 ; 16 ;

11,45 — Sosirea la Moscova a cosmo- 
care aunauților sovietici

efectuat programul cosmic cu 
navele „Soiuz-6“,
și ,,,Soiuz-8“. Transmisiune în 
direct.

18,00 — Buletin de știri.
18,05 — Lanterna magică. Filmele 
fermecată" ; „Cocoșelul Kack", „Șoa-

„Soiuz-7"

18,25

18,40
18,45

pentru cei mici : „Căclulița 
recii vicleni".

— Antologia poeților contemporani : Dimltrle Stelaru și Emil Glur- 
giuca.

— Publicitate.
— Naiul românesc. Prezintă prof. George Deriețeanu. Iși dau concursul: 

Damian Luca, Gheorghe Zamfir, Stanciu Simion.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,30 — Fotbal. Repriza a II-a a meciului U.R.S.S. — Irlanda de Nord 

din preliminariile campionatului mondial. Transmisiune directă 
de la Moscova.

20.15 — Tele-cinemateca. Ruy Bias. Cu Jean Marais șl Danielle Darieux.
21,55 — Reflector.
22.15 — Miniaturi folclorice,
22,25 — Telejurnalul de noapte.
22,40 — Claviaturi... electronice. Intîlnire cu Gerhard Romer și for

mația sa.
23,00 — închiderea emisiunii.



LOVITURĂ

DE STAT 
jw SOMALIA

Situația politică din Somalia, 
unde săptămina trecută a fost a- 
sasinat președintele republicii, 
Shermarke, continuă să se mențină 
în stadiul incertitudinilor și nepre
văzutului. Marți dimineața, la nu
mai cîteva ore după funeraliile 
fostului șef al statului, a avut loc o 
lovitură de stat, care s-a desfășu
rat fără incidente. Potrivit postu
lui de radio din Mogadiscio, „Vocea 
poporului somalez" — citat de a- 
genția Associated Press — puterea 
a fost preluată de armată și forțe
le polițienești. Același post de ra
dio afirmă că lovitura de stat este 
consecința unei administrații co
rupte și a violării legalității care 
au dus la asasinarea președintelui 
Shermarke. Postul de radio a a- 
nunțat că a fost creat un „consi
liu revoluționar". Primul ministru 
somalez, Mohammed Ibrahim, 
Egal, a fost arestat de noile auto
rități.

In orașul Mogadiscio, precum și 
în restul țării au fost instituite, pe 
timp de 16 ore, restricții de circu
lație.

Autorii loviturii de stat au pre
cizat că intenționează să continue 
politica internă și externă promo
vată de fostul președinte, al țării, că 
„se va pune capăt corupției și lup
telor interne din Somalia".

CUBA

Interceptarea 
unui grup de 

contrarevoluționari
HAVANA 21 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Prensa Latina, 
forțele armate cubane au intercep
tat un grup de 10 contrarevoluțio
nari debarcați pe plaja „El Cajon" 
în vederea organizării unei baze 
în munții Barocoa, de unde urmau 
să fie întreprinse diferite acțiuni 
de sabotaj. In cursul luptei, trei 
contrarevoluționari au fost uciși, 
iar alți șapte au fost capturați.

Plenara C. C. 
al P. C. din 
Danemarca

COPENHAGA 21 (Agerpres). — 
La Copenhaga a luat sfîrșit Ple
nara C.C. al Partidului Comunist 
din Danemarca. Plenara a luat în 
discuție o serie de probleme refe
ritoare la politica externă și eco
nomică a țării, precum și unele 
chestiuni referitoare la pregătirea 
alegerilor locale care vor avea loc 
în luna martie 1970.

Atenția delegațiilor aflate la O.N.U. 
este în. prezent concentrată asupra 
lucrărilor Comitetului politic al A- 
dunării Generale care, de peste 10 
zile, dezbate prima problemă de pe 
agenda sa : „întărirea securității in
ternaționale" — punct înscris pe or
dinea' de zi a sesiunii de către Uniu
nea Sovietică.

Importanța majoră a acestei pro
bleme, ca și complexitatea ei — 
decurgînd din faptul că transpune
rea sa în practică se află într-o in- 
terdepedență directă cu soluționarea 
pe cale pașnică a celor mai impor
tante probleme internaționale ca : 
dezarmarea, stingerea focarelor de 
război, înlăturarea colonialismu
lui, dezvoltarea etc. — au fă
cut ca în dezbateri să apară 
o mare diversitate de puncte de 
vedere, privind mijloacele și meto
dele menite să ducă la întărirea secu
rității internaționale. Numeroase 
delegații au apreciat importanța ini
țiativei sovietice, relevînd totodată 
necesitatea de a se conjuga efor
turile generale pentru a da via
ță dezideratului ce-1 exprimă. între 
altele, a fost relevată ideea necesită
ții de a se înlocui așa-numitul „echi
libru al terorii", (adică pretinsa 
securitate decurgînd din existența 
armelor de distrugere în masă), care 
nu poate fi decît o falsă securitate, 
generatoare de grave riscuri, cu un 
sistem de relații internaționale, bazat 
pe respectarea strictă a literei și 
spiritului Cartei O.N.U., pe dreptul, 
etica și justiția internațională.

Dezbaterile pe marginea acestui 
punct se dovedesc a fi, totodată, 
un bun prilej de a se analiza mai 
în amănunțime importante probleme 
ale relațiilor internaționale actuale, 
permițînd în același timp unui ma
re număr de state membre ca, in
diferent de mărimea lor sau de zona 
în care sînt situate, să ia parte di
rect la eforturile pentru soluționa
rea acestora.

Problema întăririi securității inter
naționale este abordată din cele mai 
diverse unghiuri și direcții. Comu
nă însă marii majorități a vorbitori
lor este opinia exprimată — printre 
alții de reprezentanții Poloniei, Iu
goslaviei, Finlandei, Suediei, Unga
riei, Angliei etc. — că un puternio 
factor de înrîurira pozitivă asupra 
păcii și securității lumii l-ar avea 
realizarea unui sistem de securitate

Pregătiri în vederea
sesiunii 

a O.
NEW YORK (Agerpres). — Comi

tetul de pregătire a sesiunii jubilia
re a O.N.U. de anul viitor, cînd or
ganizația va împlini un sfert de secol 
de la crearea sa, a dat .publicității 
lista propunerilor sale în care se 
prevede printre altele, ca evenimen
tul să fie marcat prin prezența de 
șefi de state sau de guverne, pen
tru ca această aniversare să nu aibă 
numai un caracter pur festiv, de ce
remonie, ci să se soldeze cu, rezul
tate concrete pe linia eforturilor 
pentru apărarea păcii și securității 
lumii. Comitetul propune, de aseme
nea, ca la sediul O.N.U. din New 
York să se organizeze o adunare ge
nerală a reprezentanților tineretului

Prin eforturile tuturor statelor
spre lichidarea 

apartheidului
NEW YORK 21 — (Agerpres). 

Comitetul Adunării Generale a 
O.N.U. pentru problemele coloniale 
și teritoriile neautonome și-a înche
iat luni după-amiază dezbaterile ge
nerale asupra primelor trei puncte 
ale agendei sale : situația Namibiei, 
discriminarea rasială din Rhodesia 
și opresiunea colonială a Portuga
liei in teritoriile aflate sub domina
ția sa. Le dezbateri au luat cuvîn- 
tul 77 delegați.

Discuțiile asupra acestor probleme 
au avut drept prim rezultat întocmi
rea, de către un grup de 56 de state 
afro-asiatice și latino-americane, a 
unui proiect de rezoluție în proble
ma Namibiei. In acest document se 
subliniază responsabilitatea O.N.U. de 
a pune capăt dominației regimului 
rasist al Africii de Sud asupra Na
mibiei (fosta Africă de sud-vest), a- 
rătîndu-se totodată, că nici una din 
rezoluțiile organizației nu a fost res
pectată de către acest regim. Pro
iectul de rezoluție reafirmă dreptul 
inalienabil al poporului Namibiei la 
autodeterminare și independență, in 
conformitate cu prevederile rezo
luției O.N.U. din decembrie 1960 și 
subliniază caracterul legitim al lup
tei sale împotriva ocupației străine 
a țării. Totodată se condamnă gu
vernul Republicii Sud-Africane pen
tru refuzul de a se conforma rezo
luțiilor O.N.U. prin care s-a hotărît 
încetarea mandatului de adminis
trare a Namibiei de către regimul 
rasist al Africii de Sud. în încheie
rea documentului, cei 56 de coautori 
atrag atenția Consiliului de Securi
tate asupra înrăutățirii continue a 
situației din acest teritoriu ocupat 
în mod ilegal.

Supus votului, proiectul de rezolu
ție a fost adoptat cu o majoritate 
covîrșitoare în ciuda opoziției repre
zentanților regimurilor colonialiste 
vizate în cadrul dezbaterilor gene
rale.

Marea majoritate a celor 77 repre
zentanți ai statelor care au luat cu
vîntul la dezbaterile din comitet, a 
subliniat că ignorarea rezoluțiilor 
O.N.U. de către regimurile' din Pre
toria, Salisbury și Lisabona a fost 
posibilă numai datorită ajutorului 
politic, economio și militar acordat 
acestora de către unele state membre 
ale blocurilor militare occidentale, în 
special ale N.A.T.O. Reprezentanții 
țărilor afro-asiatice, latino-americane 
și socialiste au condamnat în ter
menii cei mai severi ignorarea de 
către guvernele menționate a drep
turilor inalienabile ale popoarelor 

în Europa, regiune care, în decursul 
istoriei, a avut cel mai mult de su
ferit de pe urma războaielor. Inexis
tența unui sistem de securitate co
lectivă, bazat pe principiile Cartei, 
se reflectă pe plan european printr-o 
continuă stare de instabilitate și ten
siune, prin menținerea de focare de 
neliniște, printr-o intensificare fără 
precedent a cursei înarmărilor nu
cleare care ridică noi obstacole In 

o N.u. Opinii și propuneri 

in problema întăririi 
securității internaționale

CORESPONDENȚA DIN NEW YORK 
DE LA C. ALEXANDROAIE

calea realizării dezarmării. Referln- 
du-se la influența covîrșitoare pe 
care o are situația din Europa asu
pra atmosferei internaționale, în ge
neral, reprezentantul Finlandei, M. 
Jakobson, arăta că „s-a ajuns ca 
securitatea internațională să fie 
considerată virtualmente similară 
cu securitatea europeană... Europa 
— a spus vorbitorul — este încă zo
na cu cea mai masivă concentrație 
de arme de distrugere în masă din 
întreaga lume... De aceea tot mai 
mulți europeni caută noi căi de abor
dare a problemei securității Euro
pei. Sperăm că schimbul constructiv 
de vederi în problemele europene, 
aflat în prezent în progres, să con
ducă la rezultate substanțiale".

Din dezbateri se evidențiază con
cluzia că împărțirea continentului în 
blocuri militare opuse constituie un

jubiliare
N. U.
lumii. Totodată, propune întocmirea 
unei declarații istorice asupra reali
zărilor organizației și a țelurilor ei 
de viitor.

Comitetul de pregătire recomandă 
ca cea de-a 25-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. să aibă Ca motto 
„pacea și progresul", iar festivitățile 
de sărbătorire a acestui mare eve
niment internațional să înceapă, la 
26 .iunie 1970, cînd se împlinesc" ,25 
de ani de la semnarea Cartei O.N.U.7 
la San Francisco, de către cei 51 de 
membri fondatori ai organizației. De 
asemenea, se propune organizarea 
unor manifestați' culturale și artisti
ce la sediul O.N.U., precum și pe 
plan regional și local.

colonialismului, 
și rasismului
Ia independență și autodeterminare, 
subliniind totodată solidaritatea lor 
totală cu cauza popoarelor asuprite.

Țările africane au lansat un apel 
solemn la concertarea eforturilor 
tuturor statelor iubitoare de pace și 
libertate din lume pentru ca prin 
măsuri energice să se pună capăt 
pentru totdeauna colonialismului, a- 
partheidului și rasismului.

★
NEW YORK 21 (Agerpres). — 

Adunarea generală a O.N.U. a ales 
luni prin vot secret cinci membri 
nepermanenți ai Consiliului de 
Securitate pe o perioadă de 2 ani. 
Este vorba de Burundi, Sierra 
Leone, Polonia, Nicaragua și Siria.

întrevederi ale 
locțiitorului șefului 
delegației române

NEW YORK 21 (Agerpres). — Loc
țiitorul șefului delegației Republicii 
Socialiste România la cea de-a 24-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U., 
Mircea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, a avut luni 
după-amiază o întrevedere cu direc
torul general al Organizației Mon
diale a Sănătății, M. G. Candau.

în cadrul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind relațiile 
dintre România și Organizația Mon
dială a Sănătății, programul acestei 
organizații și participarea țării noas
tre la realizarea acestuia.

A
Marți dimineața, Mircea Malița a 

avut o întrevedere cu directorul ge
neral al F.A.O., Addeke H. Boerma, 
la sediul secretariatului O.N.U. din 
New York.

Au fost discutate probleme privind 
formele de colaborare dintre Româ
nia și F.A.O. și participarea țării 
noastre la aotivitatea acestei organi
zații mondiale.

★
Mircea Malița a avut marți la 

prînz o întrevedere cu ministrul de 
stat însărcinat cu afacerile externe 
ale Republicii Africii Centrale, Nes
tor Kombot Naguemon, șeful dele
gației țării sale la sesiune.

Cu acest prilej, a fost abordată o 
serie de probleme ale relațiilor bila
terale.

puternic factor de frînare a evolu
ției pozitive a colaborării europene, 
o sursă permanentă de neîncredere și 
suspiciune, un anacronism, generator 
de încordare și tensiune și, ca atare, 
orice sistem de securitate european 
va trebui să țină seama, printre al
tele, de propunerea repetată făcută 
de statele socialiste privind desfiin
țarea simultană a blocului nord-at- 
lantio și a Tratatului de la Varșovia.

Printre propunerile avansate în a- 
cest context se numără și lichidarea 
bazelor militare străine de pe terito
riile altor state, retragerea tuturor 
trupelor străine din alte țări în in
teriorul granițelor lor naționale etc.

în cadrul dezbaterilor sînt abor
date și alte aspecte ale problemelor 
legate de întărirea securității euro
pene și internaționale.

Mulți dintre delegații care au 
luat cuvîntul pînă acum în comi
tet au amintit concluzia subliniată 
în introducerea la raportul anual al 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant, potrivit căreia în prezent 
„nu este posibil a se raporta decît un 
foarte mic progres făcut în lume în 
direcția obiectivelor Cartei O.N.U. 
privind menținerea păcii și securi
tății internaționale". în dezbateri 
sînt scoase în evidență cauzele aces-

Premierul Fam Van Dong 
la Pekin

PEKIN 21 (Agerpres). — Delega
ția de partid și guvernamentală a 
R.D. Vietnam, condusă de Fam 
Van Dong, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, președin
tele Consiliului de Miniștri, a so-

DIALOGUL AMERICANO-SUEDEZ

T. Nilsson reafirmă poziția 
țării sale față de R.D. Vietnam

NEW YORK 21 (Agerpres). — La 
New York a avut loc luni o întreve
dere între secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, și ministrul afaceri
lor externe al Suediei, Torsten Nil
sson, care se află într-o vizită ofi
cială în Statele Unite. La sfîrșitul 
întrevederii, ministrul suedez a de
clarat corespondenților de presă că 
„a discutat și clarificat relațiile a- 
mericano-suedeze" cu omologul său 
american. în ceea ce privește atitu
dinea Suediei față de Vietnam, Nil-

agențiile de presă

transmit:

Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și 
Jozef Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri, au primit delega
ția Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud și a Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, condusă de 
Tran Buu Kiem, membru al Prezi
diului C.C. al F.N.E., ministru la 
Președinția Consiliului, care se află în
tr-o vizită în Polonia. La primire a 
participat Ștefan Jedrychowski, mi
nistrul de externe al R. P. Polone.

Ministrul ds externe ui 
Finlandei, Aha Kafjalainen, s-a 
pronunțat pentru o lărgire a relațiilor 
economice între Finlanda și R.D.G. — 
relatează corespondentul din capitala 
Finlandei al agenției A.D.N. Ministrul 
de externe finlandez a remarcat im
portanța încheierii anul trecut a unui 
acord comercial pe termen lung, va
labil pînă în anul 1973, care oferă 
posibilități mai bune pentru colabo
rarea economică și tehnico-științifică 
între cele două țări.

Șahinșahul Iranului, M°- 
bammad Reza Pahlavi, s fost primit 
marți Ia Casa Albă de președintele 
S.U.A., Richard Nixon. Șahinșahul se 
află într-o vizită oficială în Statele 
Unite.

tei situații, piedicile care stau în 
calea îndeplinirii de către O.N.U. 
a obiectivelor sale majore, ca și căi
le și mijloacele prin care trebuie 
salvgardată pacea și securitatea lu
mii. Astfel, în intervenția sa, repre
zentantul iugoslav, L. Mojsov, rele
va printre altele : „O condiție esen
țială pentru crearea oricărui sis
tem de securitate este respectul u- 
niversal și aplicarea principiilor fun
damentale ale Cartei O.N.U. și, în 
primul rînd, a principiilor privind 
independența tuturor țărilor și po
poarelor, suveranitatea și integrita
tea teritorială a tuturor statelor, 
neintervenția în afacerile interne ale 

altor țări, dreptul popoarelor la auto
determinare, respectarea principi
ilor de soluționare pe cale pașnică 
a conflictelor și, în special, interzi
cerea tuturor formelor de amenin
țare cu forța, a folosirii forței și a 
presiunilor în relațiile internaționa
le".

Majoritatea celor care au luat cu
vîntul pînă în prezent au subliniat, 
într-o formă sau alta, că nu poate fi 
construit nici un sistem efectiv de 
securitate, dacă nu se asigură aplica
rea acestor principii în relațiile din
tre toate țările lumii, indiferent de 

sistemul lor social-politic, de pu
terea lor economică și militară, de 
grupările din care fac parte. în a- 
cest context, intervenția militară a- 
mericană în Vietnam a fost califi
cată de numeroși delegați ca o ex
presie tipică de încălcare a celor mai 
elementare principii ce trebuie să 
guverneze relațiile externe ale sta
telor.

O serie de delegații au relevat 
că întărirea păcii și securității inter
naționale nu poate fi concepută fără 
înfăptuirea unor progrese reale pe 
calea dezarmării generale și totale, 
îndeosebi a dezarmării nucleare. 
Exemplele date în acest sens sînt 
edificatoare : în numai un singur de
ceniu, sumele înghițite anual de cursa 
înarmărilor s-au dublat, ajungînd la 
incredibila cifră de 200 miliarde de 
dolari.

Dezbaterile din Comitetul politio 
asupra punctului „întărirea securită
ții internaționale", în cadrul cărora 
urmează să mai ia cuvîntul numeroși 
șefi de delegații, vădesc preocuparea 
tuturor statelor — mari, mijlocii și 
mici — de a-și aduce o contribuție 
proprie Ia soluționarea marilor pro
bleme mondiale. 

sit la Pekin într-o vizită de prie
tenie în China.

La aeroport, delegația a fost în- 
tîmpinată de Ciu En-lai, membru 
al Comitetului Permanent al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, premierul Consiliului de Stat, 
și de alte persoane oficiale.

sson a declarat „că nu există nici o 
schimbare a poziției noastre de mai 
înainte". Un purtător de cuvînt sue
dez a afirmat că ajutorul pentru re
construcție în sumă de 40 milioane 
dolari, pe care guvernul suedez a a- 
nunțat că-1 va acorda Republicii De
mocrate Vietnam, va fi furnizat ime
diat după încetarea ostilităților din 
Vietnam. în același timp, ajutorul 
umanitar constînd din medicamente 
și echipament medical, va fi livrat 
în continuare R.D. Vietnam.

Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri, și G. Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare, au avut marți o întrevedere 
cu Mauno Koivisto, primul ministru al 
Republicii Finlanda, care se află în
tr-o vizită oficială în R. P. Bulgaria. 
In aceeași zi, au început convorbirile 
oficiale bulgaro-finlandeze.

Primul ministru al Olan
dei, Piet de Jong, a primit grupul de 
ziariști români care face o vizită în 
această țară. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire. în aceeași zi, zia
riștii români au fost primiți de minis
trul olandez al afacerilor externe, Jo
seph Luns.

Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, a primit ieri delegați^ Ca
merei Populare a R. D. Germane, con
dusă de Gerald Gotting, președintele 
Camerei, care se află în vizită în 
R. P. Mongolă.

Cosmonouții sovietici 
Gheorghi Beregovoi și Kon
stantin Feoktistov, aflați în 
vizită în S.U.A.,au fost 
marți la Casa Albă de președintele 
Richard Nixon. La primire au parti
cipat vicepreședintele S.U.A., Spiro 
Agnew, ambasadorul U.R.S.S. la 
Washington, Anatoli Dobrînin, și astro
nautul american Frank Borman.

Șeful statului major al 
marinei franceze, amiralul 
Charles Patou, a sosit la Moscova, la 
invitația comandantului suprem al flo
tei maritime militare sovietice, ami
ralul Serghei Gorșkov.

Conferința ambasadori
lor și însărcinaților cu afa
ceri ai Algerieistrăinătate, s-a 
deschis luni la Alger. Conferința este 
prezidată de președintele Consiliului 
revoluției și șeful guvernului algerian, 
Houari Boumediene.

Evoluția 
producției 
industriale 

a U. R. S. S.
MjDSCOVA 21 (Agerpres) — în 

comunicatul Direcției Centrale de 
Statistică se relevă că în compara
ție cu primele nouă luni ale anului 
1968, în perioada respectivă a anului 
în curs producția industrială a spo
rit cu 7 la sută. S-au dezvoltat cu 
precădere industriile electroener- 
getică, chimică și petrochimică, 
a construcțiilor de mașini și produ
cătoare de bunuri de consum. Au 
fost produse 242 milioane tone țiței, 
451 milioane tone cărbune, 82,1 mi
lioane tone oțel, 627,3 mii automo
bile, 4,9 milioane televizoare și al
tele.

Productivitatea muncii în industrie 
a crescut cu 4,6 la sută în compara
ție cu primele nouă luni ale anului 
trecut, iar beneficiile cu peste 9 la 
sută.

în comunicat se precizează că nu 
și-au îndeplinit sarcinile de plan sec
toarele producătoare de laminate fe
roase, de îngrășăminte minerale, de 
materiale de construcții și altele.

Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România

PEKIN. — Locotenent colonel Vir
gil Gheorghiu, atașatul militar, aero 
și naval al României la Pekin, a or
ganizat o conferință de presă. Au 
participat reprezentanți ai presei 
militare, ai zi-.rclor centrale, radiou
lui și televiziunii, ai agenției China 
Nouă, ai Ministerelor Apărării și Afa
cerilor Externe. Au fost prezenți, de 
asemenea, ambasadorul Aurel Duma 
și membri ai ambasadei.

BELGRAD — La Casa sindicatelor 
din Belgrad a avut loc marți seara 
o gală de filme documentare pre- 
zentind imagini din țara noastră și 
din viața militarilor români. Apoi, 
atașatul militar român la Belgrad, 
colonel Marin Pancea, a oferit un 
cocteil, la care au participat general
colonel Ivan Kukoci, adjunct al se
cretarului de stat pentru apărarea na
țională, reprezentanți ai Secretaria
tului de stat pentru afacerile ex
terne, șefi și membri ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Belgrad.

HAVANA.. — Atașatul militar al 
României la Havana, locotenent co
lonel Dumitru Stoica, a organizat o 
gală de filme românești. Au fost pre
zenți ofițeri superiori ai forțelor ar
mate cubaneze, atașați militari, 
membri ai corpului diplomatic acre
ditați la Havana. A fost prezent Va- 
sile Mușat, ambasadorul României 
la Havana.

VARȘOVIA. — Atașatul militar 
aero și naval al României la Varșo
via, colonel Nicolae Mandache, a o- 
ferit o gală de filme militare și do
cumentare. Au participat ofițeri su
periori din armata poloneză, amba

WILLY RRANDT -
NOUL CAN» AL R. F. A GERMANIE"

BONN 21 (Agerpres). — Willy 
Brandt a fost ales marți cancelar al 
Republicii Federale a Germaniei. în
trunit în a doua sa ședință, noul Bun
destag vest-german a luat cunoștin
ță de scrisoarea președintelui Repu
blicii. Gustav Heinemann, care pre
zenta în mod oficial candidatura lui 
Willy Brandt, președintele Partidului 
social-democrat. Printr-un scrutin 
secret, deputății l-au ales pe noul 
cancelar cu 251 de voturi pentru și 
235 contra. Cinci deputați s-au ab
ținut, iar patru voturi au fost in
validate ; un deputat era absent.

Din analiza votului rezultă câ 
Willy Brandt a obținut cu două vo
turi mai mult decît majoritatea ab
solută necesară pentru desemnarea

In legătură cu alegerea lui 
Willy Brandt in fruntea gu
vernului R.F. a Germaniei, a- 
genția vest-germană D.P.A. 
transmite datele principale ale 
biografiei sale. Noul can
celar al R.F. a Germa
niei s-a născut la 18 decem
brie 1913, la Luebeck. încă din 
liceu, Willy Brandt desfășoa
ră o vie activitate in organiza
ția de tineret a muncitorilor so
cialiști. La venirea la putere a 
naziștilor, el se refugiază in 
Norvegia. Aici studiază istoria 
și filozofia la Universitatea din 
Oslo, apoi profesează ziaristica, 
păstrând concomitent legătura cu 
grupurile de rezistență germane. 
In timpul războiului civil din 
Spania, el este alături de for
țele republicane ca reprezentant 
al unei organizații de solidari

Marți după-amiază, 
capitala niponă și 
alte orașe din Ja
ponia au cunoscut 
momentele de înal
tă tensiune ale ma
rilor demonstrații 
organizate de Par
tidul Comunist, 
Partidul Socialist, 
precum și centrala 
sindicală Sohyo. 
Lozincile purtate 
de demonstranți ce
reau încetarea a- 
gresiunii america
ne din Vietnam, 
întărirea solidarită
ții cu poporul viet
namez, denunțarea 
Tratatului de secu
ritate japono-ame- 
rican. în fotografie: 
aspect de la o ase
menea demonstra
ție, desfășurată re

cent Ia Tokio

Tentativă nereușită a unor militari 
de a prelua puterea în Chile

SANTIAGO DE CHILE 21 (Ager
pres). — La Santiago de Chile, un 
purtător de cuvînt al președinției 
republicii a dat publicității o decla
rație oficială în care se arată că în 
dimineața zilei de 21 octombrie, ofi
țeri din regimentele „Yungay" și 
„Tacna" au încercat declanșarea u- 
nei lovituri de stat. Autoritățile mi
litare superioare au luat toate mă
surile necesare pentru a reduce po
sibilitatea de operare a acestor uni
tăți militare. Guvernul face apel la 
popor, sindicate, muncitori și parti
dele politice să-și reafirme fidelita
tea față de regimul legal din țară. 

sadori și membri ai corpului diplo
matic, atașați militari acreditați la 
Varșovia. A fost prezent Tiberiu 
Petrescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Varșovia. Cu 
același prilej a fost deschisă o expo
ziție cu imagini din viața și activita
tea militarilor români.

DELHI. — în saloanele ambasadei 
române din Delhi a avut loc la 21 
octombrie o conferință de presă, la 
care a luat cuvîntul atașatul militar, 
aero și naval al Republicii Socialiste 
România în India, locotenent-colonel 
Ion Niculescu. Au fost prezenți co
respondenți militari, atașați de pre
să, reprezentanți ai presei centrala 
și radioteleviziunii din Delhi.

WASHINGTON. — Ea ambasada 
română din Washington a avut 
loc o conferință de presă. Des
pre semnificația acestui eveni
ment și participarea forțelor armate 
române la zdrobirea fascismului, a 
vorbit atașatul militar aero și naval 
al Republicii Socialiste România la 
Washington, colonel Dumitru Apos
tol. Au fost prezenți ofițeri superiori 
din Ministerul Apărării al S.U.A., 
printre care colonelul J. J. McLach
lan, șeful secției pentru legături ex
terne a forțelor militare aeriene.

PARIS. — Luni seara a avut loc la 
ambasada română din Paris o gală de 
filme. A participat o numeroasă a- 
sistență. printre care atașați militari 
acreditați la Paris, reprezentanți ai 
Ministerului Armatelor, ai Marelui 
Stat Major General și ai statelor ma
jore ale armatelor terestre, aeriene 
și navale franceze, ziariști.

cancelarului. Observatorii reamintesc 
faptul că cele două partide (social
democrat și liber-democrat), care au 
convenit să formeze noua coaliție gu
vernamentală, dispun cu 6 voturi mai 
mult decît majoritatea absolută și 12 
mandate în plus față de creștini-de- 
mocrați. Se constată deci că nu toți 
deputății coaliției au votat pentru 
Willy Brandt și nu toți deputății o- 
poziției creștin-democrate i s-au o- 
pus.

Marți după-amiază a avut Ioc în 
fața Bundestagului vest-german de
punerea jurămîntului de către noul 
cancelar al R. F. a Germaniei. Lista 
noului guvern prezidat de Willy 
Brandt urmează să fia publicată 
miercuri.

tate socialistă și corespondent al 
unor ziare norvegiene. Cînd tru- 
pele hitleriste cotropesc Norve
gia, el se refugiază in Suedia, 
unde activează in mișcarea de 
rezistență antifascistă norvegia
nă și germană. După terminarea 
războiului, Willy Brandt se sta
bilește in Germania occidentală, 
își reia activitatea în Parti
dul social-democrat, iar doi ani 
mai tirziu, devine deputat in 
Bundestag. Apoi se mută în 
Berlinul occidental, unde este a- 
les, la 3 octombrie 1957, primar 
al orașului, funcție pe care o o- 
cupă pînă in 1965. In ultimii trei 
ani, Willy Brandt a fost vice
cancelar și ministru al afaceri
lor externe al R. F. a Germa
niei in guvernul „marii coali
ții", prezidat de Kurt Georg Kis
singer.

După cum anunță agenția France 
Presse, sindicatul minerilor din in
dustria cuprului a declarat o grevă 
pe termen nelimitat în semn de pro
test împotriva încercării de lovitură 
de, stat de marți. De asemenea, mem
bri ai altor organizații profesionala 
și sindicale au organizat o demon
strație în fața palatului guvernamen
tal pentru a-și exprima solidaritatea 
față de guvern. într-un apel lansat 
către muncitori, țărani și studențl, 
Partidul Comunist din Chile cheamă 
Ia acțiuni pentru apărarea actualului 
regim.
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