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PRODUCTIVITATEA MUNCII

Planul se îndeplinește,

In întreprinderi din județul Brasov

dar valorificarea posibilităților 
de creștere rămine la nivel minim

Importanța excepțională a creșterii 
productivității muncii pentru econo
mia națională — s-a subliniat la Con
gresul al X-lea al P.C.R. — face ne
cesar ca în fiecare întreprindere și 
ramură industrială să se ia măsuri 
pentru introducerea tehnicii și teh
nologiei avansate, pentru extinderea 
automatizării și mecanizării procese
lor de producție, pregătirea și per
fecționarea calificării forței de mun
că, .'fundamentarea științifică a nor
melor, folosirea completă și produc
tivă a timpului de lucru și întărirea 
disciplinei în fiecare secție și la fie
care loc de muncă. Realizarea rigu
roasă a acestor imperative economice 
vizează în mod direct și industria ju
dețului Brașov. De ce facem această 
apreciere? In trei trimestre din a- 
acest an, planul la productivi
tatea muncii a fost îndeplinit în 
proporție de 101,5 la sută. Rezul
tatul merită apreciat; în același 
timp, însă, trebuie să ținem seama de 
factorii latenți, de rezervele încă ne
fructificate de sporire a productivi
tății muncii — foarte mari în indus
tria brașoveană —, precum. și .de ne
ajunsurile care se mențin în folosit- 
rea judicioasă a •„■zestrei.*1 tehnice, a 
timpului de lucru . și a forței de 
muncă.

Forța tehnică a întreprinderilor 
industriale ale județului este impre
sionantă : în ultimii 8 ani, industria 
juddțului Brașov a fost dotată cu in
stalații, utilaje și mașini în valoar» 
de circa 5 miliarde lei O caracteris
tică esențială a acestor mijloace teh
nice constă în înaltul lor grad de 
complexitate, precum și în posibilita
tea de a dezvolta în exploatare o 
productivitate a muncii superioară. 
Analizînd însă cum a evoluat în acest 
an situația folosirii mijloacelor teh
nice pe ansamblul întreprinderilor 
brașovene și cum se reflectă aceasta 
în nivelul productivității muncii, a- 
țjungem la concluzii care nu sînt de
loc mulțumitoare. Deși indicele de 
utilizare extensivă a înregistrat în 
cursul acestui an o oarecare creștere, 
totuși, el continuă să se mențină la 
un nivel necorespunzâtor. Une
le întreprinderi și-au prevăzut 
prin plan, de la bun început, un 
indice de utilizare extensiv foarte 
scăzut, cu mult sub posibilitățile rea
le, chiar inferior celui realizat în a. 
nii precedenți. în unitățile construc
țiilor de mașini, nivelul acestui indice 
a fost, în trei trimestre, de 56,6 la 
sută, iar în industria forestieră de sub 
40 la sută.

Ce echivalent în producție repre
zintă pierderile de timp în folosirea 
mijloacelor tehnice? Mii de tractoare, 
autocamioane, transmisii hidrauli
ce, motoare electrice și alte produ
se. Ignorînd aceste pierderi, unele 
cadre din județ afirmă cu o vizibilă 
automulțumire i „In trei trimestre

că, 
de 
cu 
de
ve,

din acest an s-av dat produse peste 
prevederi în valoare de peste 330 mi
lioane lei". Firește, realizările obți
nute sînt demne de remarcat. Dar 
nu se poate trece cu vederea 
contradicția dintre indicele scă
zut de utilizare extensivă a ma
șinilor și utilajelor și faptul 

în asemenea condiții, sarcinile 
plan se îndeplinesc și depășesc 
destulă ușurință. Această stare 
lucruri demonstrează cît de fira- 
de puțin mobilizatoare sînt unele 

prevederi de plan și ce rezerve inter
ne nefructificate de creștere a pro
ductivității muncii există în unitățile 
industriei Brașovului.

Spuneam că, în trei trimestre din 
acest an, sarcina de creștere a pro
ductivității muncii a fost îndeplinită 

chiar depășită. La Comitetul jude-Și
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GRĂBIȚI RECOLTAREA
PORUMBULUI!
Pe cîmp se mai află o cantitate de porumb
prea mare pentru

Recoltarea porumbului, ținînd seama de supra
fețele care au mai rămas de cules și de volumul 
produselor de transportat — știuleți și coceni — 
constituie cea mai importantă lucrare la ordinea 
zilei în agricultură. Faptul că, la începutul acestei 
săptămîni, mai erau de recoltat supratețe destul de 
mari impune să se acorde, în continuare, cea mai 
mare atenție culesului, transportului și depozitării 
porumbului. In ultimele zile ritmul recoltării a tost 
intensificat datorită repartizării mijloacelor meca
nice și a forței de muncă eliberate de la însămîn- 
tări — lucrare care a fost încheiată în majoritatea 
județelor. Există condiții ca, în scurt timp, în toate 
Județele să se termine și recoltatul porumbului. Se 
cere însă ca, îndeosebi unitățile agricole în care

sfîrsitul lui octombrie
această lucrare a întîrziat, să beneficieze de un 
sprijin mai substanțial din partea direcțiilor agri
cole și a uniunilor județene ale cooperativelor agri
cole, ajutor care să permită folosirea mai bună a 
mijloacelor mecanizate și a forței de muncă. Im
portant este ca, paralel cu recoltatul, să se trans
porte și livreze în întregime cantitățile prevăzute 
prin obligațiile contractuale. Pentru sporirea veni
turilor și întărirea economică a cooperativelor a- 
gricole este de cea mai mare însemnătate ono
rarea contractelor încheiate și livrarea unor canti
tăți suplimentare de produse.

(Citiți în pag. a IlI-a raidul „Scînteii" 
în județele Caraș-Severin și Tulcea)

țean Brașov al P.C.R. se apreciază, 
însă, pe bună dreptate, că sporul 
realizat la acest indicator nu 
poate fi considerat ca satisfă
cător. Intr-adevăr, nu este greu 
de imaginat cu cît ar fi putut 
crește productivitatea muncii tn con
dițiile utilizării depline a mijloacelor 
tehnice. De altfel. însăși ponderea 
sporului de producție realizată pe 
seama productivității muncii este în 
regres. Cifrele arată că în trei tri
mestre numai 54,1 la sută din a- 
cest spor se datorează creșterii pro
ductivității muncii, în timp ce anul 
trecut ponderea respectivă a fost de 
73 la sută. La 0 serie de întreprinderi 
ca „Electroprecizia“-Săcele, F.A.T. 
Codlea, „Octombj-ie roșu" — Ghimbav 
și „Rulmentul 
producție din 

"-Brașov, sporul de 
acest an s-a obținut.

tn exclusivitate, prin creșterea nu
mărului de salariați.

Care sînt principalele cauze ale 
acestei stări de.lucruri nefirești? In 
primul rînd, realizarea unui coefi
cient de schimb redus. In între
prinderile construcțiilor de ma
șini, acesta a fost de circa 1.8. 
La uzina de tractoare acest indice 
este de 1,5. Aici, ca și în alte între
prinderi, un mare număr de sectoare 
și linii de fabricație lucrează într-un 
singur schimb. Din cauza numărului 
redus de schimburi, în unitățile Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini volumul drelor neprogra-

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a IH-a)

La ora 10, la sediul Ministeru
lui Afacerilor Externe, au început 
convorbirile oficiale româno-bel- 
giene. Din partea română au par
ticipat Ion Gheorghe Maurer. 
Corneliu Mănescu, Alexandru Lă
zăreanu. Au luat parte, de aseme
nea, persoanele oficiale care 
însoțesc pe premierul român.

Din partea belgiană a participat 
Pierre Harmel, ministru de exter
ne. Au fost prezenți, de aseme
nea, baron van Der Straten Wail- 
let, director general politic la 
M.A.E., Jan Adriaenssen, ambasa
dorul Belgiei la București, consi
lieri și experți belgieni. In cadrul 
convorbirilor s-a făcut un larg 
schimb de informații și opinii asu
pra relațiilor economice româno- 
belgiene în lumina problemelor 
actuale ale situației economice 
vest-europene, precum și asupra 
altor aspecte ale dezvoltării rela
țiilor dintre cele două țări.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de lucru.

Problemele abordate urmează a 
fi examinate în continuare de ex- 
perții și consilierii celor două părți.

După convorbirile oficiale, șe
ful guvernului român, Ion Gheor
ghe Maurer, însoțit de ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mă-

întrevedere cu primul
ministru al Belgiei,

Gaston Eyskens
Miercuri dimineața, președintele 

Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a făcut o vizită 
protocolară primului ministru al 
Belgiei, Gaston Eyskens, la cabi
netul său de lucru. Au fost de față 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, și Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul României la 
Bruxelles. Cei doi șefi de guverne 
s-au întreținut amical. 

nescu, și ambasadorul Alexandru 
Lăzăreanu, a făcut vizite proto
colare la sediul Parlamentului bel
gian, președintelui Senatului, Paul 
Struye, și președintelui Camerei

PRIMIREA
BAWOUIN

BRUXELLES 22. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Z. Brumaru și I. 
Badea, transmit: La prînz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit de 
ministrul afacerilor externe, Cor- 

’ neliți Mănescu, a fost primit în. 
audiență, la Palatul Regal din Bru
xelles. de regele Baudouin al Bel
giei. Suveranul Belgiei a acordat

I
1

Pictura maestrului Alexandru Ciucurencu atinge adevărate culmi 
de poezie, de vibrație în fața autenticelor frumuseți ale vremii 
noastre, ale vieții și ale tradițiilor de luptă ale poporului. Pînzela 
sale mărturisesc o adîncire a viziunii personale spre o coerentă 
ordonare a limbajului expresiv. Sinteza, prin care artistul dovedește 
că a dat mai mult decît a primit de la alții, este deosebit de im
portantă pentru realizarea unei opere de maturitate, a unei opere 
reprezentative — ne-a spus pictorul în cursul unei recente discuțit 
Este mărturisită astfel credința că actul creator, act prin 
lență individual și unic, este in același timp 
niția sa — un act responsabil 
nele cultuni poporului.

Reprezentanților, Achilla Van 
Acker.

întrevederile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prilejuind 
un schimb cordial de păreri.

LA REGELE
AL BELGIEI
președintelui Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheoighe Maurer, deco
rația „Marea Cruce a Ordinului 
Coroanei".

După înmînarea înaltei distinc
ții, șeful statului belgian a avut o 
convorbire cordială cu oaspeții ro
mâni.

exce- 
prin însăși defi- 

față de cei din jur, față do desti-

0 axiomă nu întotdeauna înțeleasă

CREAJ!A
RA ȚiUNEÂ
DE A FI
A CERCETĂRII
Ș TI IN ȚI FI CE

© Soluția științifică — doar o „sursă de 
inspirație" pentru proiectant și constructor ? 
© Obiectiv aflat încă în stadiul deziderate
lor — scurtarea termenelor de cercetare 
© Antidotul discuțiilor ce amenință să se 
prelungească excesiv!

Programul de activitate pe anul 
In curs al Institutului de cercetări 
pentru telecomunicații reflectă o ten
dință utilă, impusă de necesități 
practice stringente ale domeniului : 
trecerea de la preocupări axate a- 
proape exclusiv pe construcția de 
echipamente (de telefonie, telegrafie, 
radio, televiziune), la cercetări vizînd 
rezolvarea unor obiective majore, 
specifice — ca exploatarea și între
ținerea rețelei de comunicație 
existente, optimizarea acesteia. 
Punerea bazelor, în prezent, în eco
nomia noastră a unui sistem infor
mațional și de calcul modern, prin 
utilizarea calculatoarelor electronice, 
este o realitate ce-și află și ea un 
corespondent în tematica de bază a 
institutului : cercetările legate de 
transmisia de date, urmărind folosi
rea. într-un viitor nu prea îndepăr
tat, a rețelei de telecomunicații pen
tru „alimentarea" cu date a calcula
toarelor și transmiterea rezultatelor 
obținute prin prelucrarea electronică 
a acestora la diverșii beneficiari. 
Toate acestea constituie o sferă de 
preocupări care se pare că va deveni 
predominantă în activitatea de pers
pectivă a institutului, deși nici cea
laltă direcție de cercetare — cons
trucția de echipamente moderne — 
nu va putea fi slăbită sau neglijată 
de cercetători. Căci astfel se 
acționează în direcția îndeplinirii a- 
celei sarcini asupra căreia Congre
sul al X-lea al P.C.R. a insistat în 
mod deosebit, aceea ca „atît cercetă
rile fundamentale cît și cele aplicati
ve să se soldeze cu o înaltă eficiență 
socială 
strînsă _ _ 
nomiei naționale, ale tuturor dome
niilor societății, sporind contribuția 
ej la progresul multilateral al pa
triei".

Dar cum ? Pe 
erete se va putea realiza acest lu
cru ? Căci, după cum ni s-a relatat 

realizîndu-se legarea mai 
a cercetării de nevoile eco-

ce anume căi con-

și la minister, posibilitățile, tn spe
cialiști și aparatură, ale institutului, 
deși vor crește în următorii ani, 
nu se vor putea dezvolta totuși de 
o asemenea manieră încît să permită 
nu numai menținerea, ci adîncirea 
concomitentă a acestor două direcții 
de activitate la nivelul și conform 
concepției de pînă acum. Soluția — 
căci ea există totuși și este considera
tă aproape unanim perfect rezonabilă 
— rezidă într-o redistribuire a sar
cinilor privind crearea și moderni
zarea continuă a echipamentelor în
tre principalii factori interesați : ins
titutul de cercetare, întreprinderea

Anchetă privind profilul

Institutului de cercetări

pentru telecomunicații

de construcții ș! reparații echipa-, 
mente de telecomunicații (I.C.R.E.T.), 
aparținînd aceluiași minister, diverse 
alte colective științifice colaboratoa
re, mari uzine de profil din construc
ția de mașini etc. După cîte ni s-a 
spus, această reprofilare a institutu
lui de cercetări reprezintă singura 
cale pentru ca el să noată face 
față cu brio cerințelor din acest im
portant sector al economiei naționa
le.

Conducerea Institutului de cerce
tări pentru telecomunicații, prin gla
sul directorului acestuia — ing. Mi
chel Baier, înclină însă spre soluția 
ca institutul să „meargă* în contf- 

nuare și în construcția de noi echi
pamente pînă la faze avansate, de 
prototip industrial, preconizînd ine
rent o dezvoltare corespunzătoare a 
atelierelor existente aici. Argumen
te : „Caracteristica de unicat sau 
serie mică a multora dintre aceste 
instalații i nevoia de a le concepe 
pe baza celor mai recente realizări 
în domeniu i cerința de a experi
menta, pentru perfecționare, cît mai 
temeinic noile aparaturi create".

Este o opinie pe care alte unități 
colaboratoare nu par să o împărtă
șească întru totul. La I.C.R.E.T., de 
pildă unitate ce se ocupă și cu pro
ducerea de instalații și aparaturi cu 
pondere de unicat sau serie mică 
(tocmai acelea pe care marea indus
trie, unitățile Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini nu le pot 
prelua), ing. George Varga, directo
rul întreprinderii, subliniind impor
tanța și urgența unora 
majore de exploatare 
astazi pe cercetători 
menționa i

„După aprecierea noastră, de regu
lă, un nou prototip conține cam 20 
la sută noutate efectivă și 80 la 
sută repetarea unor lucrări cunoscu
te de acum tn lume, la noi sau în 
străinătate. Aceasta indică posibilita
tea ca o bună parte din lucrările 
de concepție si execuție cu care 
este ocupat excesiv acum in
stitutul (adică acel repetabil de 
80 la sută) să treacă In sarcina în
treprinderii noastre, care, prin pro
filul ei, dispune de un puternic sec
tor de concepție, rămînînd ca insti
tutul să se ocupe realmente numai 
de acel 20 la sută noutate evidentă 
In acest fel, cercetarea poate cîștiga 
un timp prețios, precum și forțe

și urgența unora dintre temele 
, ' ’ > ce-i solicită

cercetătorii institutului,

Teodor CAZACU

(Continuare în pag. a V-a)

Al. 
re
in

Fără exigență, ne-a spus 
Ciucurencu — nici nu se poate 
aliza o autentică creație artistică 
cursul celor 35 de ani care s-au 
scurs de la prima mea expoziție 
personală, mi-am dat seama că acea 
maximă perfecțiune către care tin
dem cu toții nu poate fi realizată 
fără acumularea unui serios bagaj 
de cunoștințe necesar exprimării 
gîndirii și sentimentelor fiecăruia. 
Mai ales în pictură, tehnica se do- 
bîndește foarte greu și se păstrează 
cu multă muncă. Cred că inspirația 
nu este decît dorința de a lucra, 
de a lucra mult și înverșunat, iar 
exigența trebuie să se manifeste de 
la început în a nu pierde timpul, în 
a dărui fiecare secundă acestei pre
gătiri. Afirmarea în artă se obține 
greu, cu răbdare, și nu are nimic 
comun cu graba juvenilă a celor care 
vor neapărat să facă senzație de la 
prima lor expoziție. Este un adevăr 
pe care mă străduiesc să-1 trans- 

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului WILLY BRANDT
Cancelar Federal al Republicii Federale a Germaniei 1

BONN
Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de cancelar federal al 

Republicii Federale a Germaniei, vă transmit felicitările și urările mele 
cordiale. îmi exprim speranța că relațiile dintre Republica Socialistă 
România și Republica Federală a Germaniei se vor dezvolta în continua
re în interesul celor două țări, al cauzei păcii și cooperării în Europa și în 
întreaga lume.

mit elevilor- mei. Este vorba de o 
lrămîntare continuă și, în același 
timp, de selectarea a tot ce este în 
acord cu firea fiecăruia, cu trăirea 
valorilor spirituale ale vremii noas
tre. ale societății socialiste și cu e- 
courile tradiției.

— Experiența dumneavoastră 
la Institutul de arte plastice „Ni- 
colae Grigorescu" este, desigur, 
interesantă. în direcția formării 
artistice a studenților.

— Am numeroși foști elevi a 
căror activitate o urmăresc cu mîn- 
drie și al căror nume este binecu
noscut publicului amator de artă. 
Dar am și studenți de a căror for
mație mă ocup și care de pe acum 
culeg aprecieri foarte bune. Desi
gur, problema formării fiecăruia est»

(Continuare în pag. a IV-a)

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste Români* ,
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Vin apele
tulburi

Pastorală

Călătorie

FAPTUL
DIVERS
Mai poftiți 
și duminică!

Inspectoratul de miliție al ju
dețului Bacău a întreprins, du
minica trecută, o acțiune de 
depistare a autovehiculelor pro
prietate de stat, parcate la do
miciliul șoferilor sau în alte 
locuri nepermise. Au fost sur
prinse „în flagrant" aproape 150 
de autocamioane din Suceava, 
Neamț, Iași, Vrancea și din alte 
județe, care figurau în scripte 
la... transportul porumbului și al 
altor culturi de toamnă. Și — ca 
să corespundă cu realitatea și să 
nu iasă vorbe — toate aceste 
mașini au fost trimise urgent în 
unitățile agricole din cadrul ju
dețului Bacău, la transportul ce
realelor. S-a făcut o treabă pe 
cinste ! Mai poftiți și duminica 
viitoare. Recoltă de transportat 
este destulă. Iar mașini parca
te la domiciliu — berechet 1

în urma ploilor de astă vară, 
depozitul de bușteni de la Tăi- 
maciu, aparținînd întreprinderii 
forestiere Sibiu, a fost luat de 
ape — și dus a fost I Sute de 
metri cubi de lemne, numai fag 
și iar fag, s-au dus pe apa Sîm- 
betei (pardon, pe apa... Cibinu- 
lui). Motivul ? Soluția tehnică 
adoptată pentru amenajarea de
pozitului era necorespnnzătoare. 
Așezat prea aproape de malul 
riului, la prima viitură a apelor, 
digul (construit cam la repe
zeală) a cedat și... Consecințele 
le cunoașteți. Un amănunt : la 
construirea depozitului s-au ri
dicat obiecții. De ce s-a recurs, 
totuși, la această soluție riscan
tă, pricepem... buștean I O an
chetă la fața locului se impune.

Ora pedepsei
Zilele trecute s-a pronunțat 

sentința în procesul de omuci
dere, intentat lui Stoica Mircea 
(strada Visarion 16, sectorul 1 
București). Aflat în stare de e- 
brietate, el și-a ucis soția, gra
vidă în luna a 6-a, întrucît a- 
ceasta a refuzat... să-i dea bani 
pentru băutură 1 La scenă a 
asistat — imaginați-vă I — și fe
tița lor în vîrstă de doi ani. A 
încercat apoi într-un mod ma
cabru să-și ascundă monstruoasa 
crimă. N-a mai apucat s-o facă. 
Identificat de organele de mi
liție, el a compărut în fața ins
tanței. Aici — așa cum legile 
țării și legile omenești o ce
reau — a fost condamnat 
moarte. Un act de justiție.

și... nu prea
Un tren de marfă circula 

linia Oradea— Beiuș. La o curbă, 
mecanicul de locomotivă a sim
țit o lovitură și apoi un ob
stacol sub roți, A oprit trenul. 
Omorîse 7 vaci ale cooperati
vei agriccle de producție Finiș 
(Bihor). Locomotivei 1 s-au pro
vocat ușoare avarii și trenul a 
avut o întîrziere de 4 ore. Păs
torii lăsaseră vacile fără supra
veghere. Acum sint buni de 
plată. Vor fi chemați la argă- 
seală ?

„sprmce 
nata“

Printre mai mulți turiști 
zenți zilele trecute la punctul 
de frontieră de la Curtici se afla 
și Elena Ciobotaru, din strada 
Domnești nr. 1, statisticiană la 
spitalul „Colentina" din Capita
lă. Și dumneaei — tot în... voiaj. 
Din păcate însă (pentru ea, fi
rește), în urma controlului va
mal, călătoria s-a întrerupt. 
Luată... la bani mărunți, turista 
a recunoscut că avea asupra sa 
valută. In poșetă avea 5 750 lei, 
770 mărci vest-germane, 124 do
lari, plus franci francezi și lire 
italiene. Ce să mai adăugăm ? 
Cum se știe, tentativa de trecere 
frauduloasă a valutei peste gra
niță se pedepsește. Tot în... va
lută forte. Și peșin 1

Desculț »
Dumitru Silianu, din șoseaua 

Nordului (Ploiești) a cumpărat, 
dlntr-un magazin din localitate, 
o pereche de pantofi bărbătești 
nr. 39, plătind 298 lei. Pantofii 
purtau marca ,,Arta Oradea". Dar 
de cum i-a încălțat și a pornit 
la drum, talpa s-a dezlipit. Omul 
a trimis încălțările (și talonul de 
calitate) fabricii, cerînd banii sau 
o pereche de pantofi ca lumea. 
După o lună — iată și coletul. 
Desfăcîndu-1, a dat peste o pe
reche de... sandale. Se înțelege 
că și sandalele au luat drumul 
spre Oradea. însă ploieșteanul 
trăiește momente de emoție. N-ar 
fl exclus ca fabrica să-i trimită, 
de astă dată, o pereche de pa
puci. Deși, la arept vorbind, nu 
Iul ar trebui să 1 se dea papucii. 
Dv. pe cine ați... încălța 7
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Noi avantaje

îmbunătățirea condițiilor de aprovizionare a populației, asigurarea 
rezervelor de stat sint legate nemijlocit de realizarea cantităților de pro
duse agricole — vegetale și animale — pe care unitățile din agricultură 
le-au contractat cu statul, de îndeplinirea obligațiilor juridice și civice 

care le revin în baza semnării acestor acte. Ce arată un nou raid-anche- 
tă întreprins în județele Mureș, Suceava și Teleorman ?

pentru
depunători
® C.E.C. VĂ PUNE LA DISPOZIȚIE NOI INSTRUMENTE DE 
ECONOMISIRE : LIBRETUL DE ECONOMII PENTRU TURISM 
Șl CARNETELE DE CECURI PENTRU PLATA MĂRFURILOR 
© CUM VOR PUTEA Fl UTILIZATE CONTURILE CURENTE 
PERSONALE

Dr. Mircea POPOVICI
președintele consiliului de conducere al Casei de Economii 

și Consemnațiuni

Zilnic, în fața ghișeelor unităților 
Casei de'Economii și Consemnațiuni 
se perindă mii și mii de cetățeni, 
pare solicită efectuarea diferitelor o- 
perațiuni sau cer informații cu pri
vire la serviciile prestate de C.E.C. 
Peste 57 milioane de operațiuni au 
fost efectuate de unitățile C.E.C. din 
întreaga țară numai în perioada 1 
ianuarie — 30 septembrie a anului 
curent. Este, fără îndoială, o cifră 
considerabilă. In prezent, numărul li
bretelor de economii se ridică la a- 
proximativ 6 milioane, iar mulți de
punători își păstrează economiile și 
pe alte instrumente (obligațiuni, 
cecuri școlare etc.). La 3,3 locuitori 
revine un libret de economii.

Dezvoltarea acțiunii de economi
sire reflectă încrederea populației în 
stabilitatea puterii de cumpărare a 
monedei, în tăria sistemului bănesc 
și, în general, în politica economică 
a partidului și statului. A economisi 
înseamnă a privi cu încredere viito
rul, a-ți gospodări mai bine bugetul 
personal. Cu cît se va răspîndi mai 
larg spiritul de economie, cu cît vor 
fi mai mulți cei care își gospodăresc 
cu chibzuință veniturile, cu atît mai 
numeroși vor fi cei care vor avea 
acces la bunurile și serviciile cores
punzătoare bunăstării omului mo
dern.

Fondurile acumulate Ia Casa de E- 
conomii și Consemnațiuni nu rămîn 
inactive. în perioada cînd depunăto
rii le păstrează la C.E.C. ele parti
cipă, sub o formă sau alta, prin mij
locirea finanțelor, la procesul re
producției socialiste lărgite, la dez
voltarea economiei, la sporirea ve
nitului națioral — temelie solidă a 
creșterii bunăstării populației. Iată, 
deci, că economisirea este o acțiune 
a cărei evidentă utilitate personală 
are. și largi implicații economico-sor 
ciale.

Depunătorii la C.E.G. beneficiază 
de dobînzi și cîștiguri, care sînt 
scutite — ca și depunerile — de ori
ce fel de impozite sau taxe ; statul 
garantează depunerile populației și 
secretul asupra numeluj depunători
lor și al operațiunilor efectuate de 
aceștia — avantaj apreciat de depu
nători.

Adevărată bancă a poporului, strîns 
legată de masele pe care le servește, 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
acordă bunei deserviri a clientelei 
sale o atenție deosebită. Pentru a 
satisface în măsură optimă preferin
țele depunătorilor. Casa de Econo
mii și Consemnațiuni a pus la înde- 
mîna acestora forme și instrumente 
diferite de economisire : librete de 
economii cu dobîndă, cu cîștiguri în 
bani, autoturisme, materiale de cons
trucție etc, precum și conturi cu
rente, personale, obligațiuni C.E.C., 
cecuri de economii școlare. La 30 
septembrie, rețeaua C.E.C. cuprindea 
1 440 de filiale șl agenții și 4 356 de 
unități mandatare. O atenție. deo
sebită a fost acordată rețelei din me
diul rural, care cuprinde 1053 de 
agenții proprii șl 3 748 mandatare. 
In cadrul planului de dezvoltare s-a 
acordat prioritate creării de agenții 
noi la sate . din cele 80 de unități 
înființate în primele 3 trimestre ale 
anului în curs 76 sînt situate în me
diu] rural.

Mecanizarea lucrărilor a constituit 
și constituie un obiectiv important 
al Casei de Economii și Consemna
țiuni, ținîndu-se seama de faptul că 

: ' : m? Tsnieie modeme de
calculat, înregistrat și contabilizat 
asigură scurtarea duratei de. efectu
are a operațiunilor, concomitent cu 
îmbunătățirea calității lor. în pre
zent, aproape 60 la sută din operațiu-

nlle contabile se efectuează mecani
zat. In afară de aceasta, numeroase 
unități C.E.C. cu volum mare de o- 
perațiuni au fost înzestrate cu ma
șini moderne care asigură mecani
zarea lucrărilor de ghișeu (înregistra
rea operațiunilor în libretele de e- 
conomii și în documentele contabile 
și statistice interne), ceea ce a dat 
posibilitatea reducerii substanțiale 
a timpului de efectuare a operațiu
nilor.

Amplul program al dezvoltării Ro
mâniei socialiste, elaborat de Con
gresul al X-lea al P.C.R., dă o nouă 
și puternică fundamentare încrede
rii în politica partidului și statului, 
în perspectivele luminoase ale pa
triei — încredere care stă la baza 
economisirii pe termen lung. Creș
terea rapidă a producției, sporirea 
corespunzătoare a venitului național 
și, pe această bază, ridicarea siste
matică a nivelului de trai al popu
lației creează premise deosebit de 
favorabile dezvoltării și mai puter
nice a procesului de economisire.

Casa de Economii și Consemna
țiuni va desfășura în continuare o 
intensă activitate pentru îndeplini
rea sarcinilor sale privind dezvolta
rea continuă a procesului de econo
misire și spiritului de economie în 
rîndurile populației. Spre a stimula 
și mai mult interesul pentru folosi
rea chibzuită a banilor, C.E.C. va 
pune la dispoziția depunătorilor noi 
instrumente și forme de economisire, 
corespunzătoare cerințelor lor varia
te. Astfel, în cursul lunii noiembrie 
se va introduce un nou instrument 
de economisire — libretul de econo
mii pentru turism. Depunătorii pe 
acest libret vor beneficia de dobîndă 
și cîștiguri. Cîștigătorii tragerilor la 
sorți trimestriale se vor bucura de 
prioritate față de ceilalți solicitanți 
în cazul participării Ia excursii or
ganizate de O.N.T. în străinătate, iar 
în cazul călătoriilor individuale, ei 
vor primi o parie din valoarea cîș- 
tigului în valuta țării în care pleacă.

Pe linia modernizării serviciilor, 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
va pune la dispoziția populației, în
cepînd tot din luna noiembrie, și car
nete de cecuri. Cecurile vor putea 
fi utilizate pentru plata mărfurilor 
cumpărate sau a serviciilor prestate 
de unitățile socialiste. De asemenea, 
s-a reglementat posibilitatea virării 
la C.E.C. a drepturilor ce se cuvin 
depunătorilor — la cererea acestora 
— precum și dreptul de dispoziție al 
titularilor de conturi curente pentru 
efectuarea de plăți în favoarea orga
nizațiilor socialiste (pentru telefon, 
energie electrică, gaze, abonamente 
la ziare, reviste etc). Un alt avantaj 
ce se va crea depunătorilor la C.E.C. 
va fi acela că atribuirea terenurilor 
pentru construirea de case de odih
nă sau turism în localitățile balneo
climaterice și în alte localități turis
tice se va face în ordinea vechimii 
depunerilor la C.E.C., ele reprezen- 
tînd o parte din valoarea construc
țiilor.

Anul acesta, în ultima săptămînă 
a lunii octombrie, se va desfășura în 
întreaga țară „Săptămînă econo
miei". Este un nou prilej pentru te
meinica popularizare a avantajelor și 
foloaselor economiei, a caracteristici
lor fiecăruia din instrumentele și 
formele de economisire. Și cum cea 
mai bună propagandă este deservi
rea exemplară, se va acorda o deo
sebită atenție îmbunătățirii servicii
lor oferite populației de către unită
țile C.E.C. Generalizarea experienței 
pozitive, aplicarea acesteia la toate 
unitățile și in tot cursul anului va 
ridica deservirea pe o nouă treaptă, 
în interesul dezvoltării continue a 
acțiunii de economisire.

în fon- 
stat din 

acestui an 
însă o ră- 

în urmă

sele cerealiere, cu aproape 90 milioa
ne lei.

In județ se dă cu insistență 
ca exemplu cooperativa din Ipo- 
tești, care și-a suplimentat con
tractul la cartofi cu 500 de tone. Este 
un fapt lăudabil pentru țăranii coo
peratori de aici. Dar numai cu acest 
exemplu nu pot fi acoperite marile 
restanțe în achitarea obligațiilor con
tractuale. Din sondajele făcute în 
cîteva cooperative din județ a reie
șit că o parte din consiliile de con
ducere, călăuzindu-se după unele in
terese înguste, se eschivează de la 
îndeplinirea obligațiilor. Sînt pre-

ceasta a fost superficială. La o 
nouă recoltare au rezultat în plus 
cîte 600 kg de cartofi la ha. La fel a 
procedat și președintele cooperativei 
agricole de producție din Millșăuți, 
care n-a livrat pînă acum decît 198 
tone de cartofi din cele 3061 tone 
contractate. Trebuie amintit că, față 
de o asemenea situație, organizațiile 
de partid nu au luat o poziție hotă- 
rîtă. Dimpotrivă, unii secretari ai 
organizațiilor de partid au încurajat 
asemenea practici. Astfel, inginerul 
Mihai Brătescu, de la cooperativa 
Stroiești, care a fost și secretar al 
comitetului comunal de partid (acum 
a fost schimbat din această muncă), 
a încurajat personal aceste practici 
păgubitoare și incorecte.

Iată de ce cooperativele agricole 
de producție din județul Suceava, 
care dețin o pondere însemnată 
(17 000 ha) în cultura cartofului pe 
țară, nu au livrat pînă acum la con
tract decît 33 000 tone din cele peste 
130 000 tone recoltate.

OBLIGAȚIILE
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CĂTRE STAT

In județul Mureș sînt multe coope
rative agricole care și-au onorat obli
gațiile față de stat. Din discuțiile 
purtate cu conducători de unități șl 
ingineri a reieșit cu cită seriozitate 
priveso aceștia, în majoritatea cazu
rilor, respectarea contractului înche
iat. Emil Anca, inginerul C.A.P. 
din Zau de Cîmpie, ne-a arătat 
că s-au achitat la vreme peste 220 
tone de grîu, respectîndu-se și sarci
nile privind livrarea a peste 50 tone 
de cartofi. La fel se procedează și cu 
porumbul și cu alte produse. Este da 
menționat că cerealele livrate statu
lui de către această unitate au fost 
în întregime de o 
calitate foarte bu
nă. La grîu și-au 
achitat în între
gime sau au de- ■ 
pășit chiar obli
gațiile și coope
rativele agricole 
de producție Da- 
neș, Saschiz, Lu
duș. Roșiori, Gor- 
nești, Brîncove- 
nești, Reghin, 
Sînpetru, Nazna 
și altele.

Din situația 
centralizată a in
trărilor 
dul de 
recolta 
rezultă 
mînere
la livrarea griu
lui în mai multe 
unități coopera
tiste. Inginerul 
Gheorghe Aanei, 
directorul între
prinderii județene 
pentru valorifica
rea cerealelor, ne 
informează că 
C.A.P. Mădăraș 
de Cîmpie are 
încă 40 tone res
tanță Ia grîu. In 
această unitate se 
deplasează zilnic 
delegați din par
tea întreprinderii, 
dar președintele 
se face de fieca
re dată nevăzut. 
Și C.A P. Oroiu 
mai are de predat

Este știut că o bună parte a tere
nurilor cultivate cu cartofi în ju
dețul Mureș a fost compromisa. Can
titățile înscrise în contracte au fost 
diminuate în raport cu gradul calami
tății. Dar, așa cum a rezultat din 
sondajele făcute în unele locuri, nici 
pină în ziua de 20 octombrie nu s-a 
clarificat situația balanței cartofi
lor. Conform situației statistice îna
intate direcției agricole județene, 
cooperativa agricolă de producție 
Sărmaș a raportat o suprafață de 40 
ha cultivată cu cartofi Intr-o situa
ție întocmită mai tîrziu apare o su
prafață de 47 ha.

Achitarea contractelor se face și 
la produsele animale. La cooperati
va agricolă din Băla, contabilul șef 
ne-a informat că planul de contrac
tare la porcine a fost depășit cu 
1 300 kg, iar la tineret cu 4,6 tone. 
Planul de contractare a fost
depășit și la C.A.P. Rîciu. „Nu 
este vorba numai de caracterul . 
juridio al contractelor — ne spu
nea inginerul de aici — ci și 
de o îndatorire patriotică, de o 
datorie de onoare față de stat, care 
sprijină multilateral țărănimea."

Unitățile cooperatiste din agricul
tura județului Suceava au primit în 
acest an din partea statului peste 100 
milioane le; sub formă de credite, 
pe diferite termene, pentru cheltuieli 
de producție. Cum răspund acestei 
griji țăranii cooperatori din județ ? 
La Banca Agricolă județeană aflăm 
că din suma amintită au mai rămas 
de rambursat peste 34 milioane Iei. 
Tot aici ni se face precizarea că, 
la ora actuală, în afara acestor su
me, cooperativele de producție din 
județ sînt restanțiere, numai Ia a- 
chitarea contractelor privind produ-

onorate la timp, cu mărfuri
de bună calitate!

Raid-anchetă în cooperative agricole de producție
din județele Mureș, Suceava și Teleorman

28 tone de grîu. ședinți de cooperative care se 
lasă greu convinși că, o dată ce 
au semnat un contract, achitarea a- 
cestuia nu mai constituie o chestiu
ne facultativă, ci o importantă înda
torire socială. Tov. Nicolae Botariuc, 
președintele cooperativei de produc
ție din Stroiești, de pildă, nu poate 
explica de ce această unitate, care a 
obținut o producție bună de pe 
cele 296 ha cultivate cu cartofi, 
este și acum datoare statului cu 
peste 250 tone contractate. Președin
tele, care afirma că se ocupă 
personal de livrarea produselor, 
nu cunoaște nici situația pro-i, 
ducției, nici a livrărilor, tndru- 
mîndu-ne spre actele cantabile.
Contabila Aurelia Tobîc se află 
însă de trei zile la nuntă Dar șl fără 
acte contabile, realitatea este grăi
toare : o bună parte din silozurile 
cu cartofi, al căror număr de aseme
nea nu era- cunoscut de către pre
ședinte, stăteau descoperite în bă
taia brumei, iar o cireadă de vaci 
se hrănea eu cartofi... prin autoser
vire. Alte 107 tone de cartofi s-au 
depreciat pe cîmp. fiind transfor
mați în bracuri, iar 500 tone din 
cei mai buni tuberculi au fost tre
cute la furaje. Cooperativa e în 
urmă și cu 14 tone de grîu.

La explicații încîlcite, care aco
peră de fapt unele tendințe de in
corectitudine, recurg și președinții 
cooperativelor agricole de producție 
din Milișăuți (Arcadie Calenciuc) și 
Forăști (Gheorghe Dungă). La coope
rativa agricolă de producție din Fo
răști, de pildă, care mai are de 
achitat statului încă 500 tone de car
tofi, s-a afirmat că nu mai există 
producție. Dar la un control amă
nunțit asupra modului în care s-a 
făcut recoltarea, s-a constatat că a-

Aducem în discuție asemenea ca
zuri pentru că ele demonstrează slă
biciunile muncii politice și organiza
torice atît a organizațiilor de partid, 
cit și a unor organe agricole, în 
special a uniunilor județene ale coo
perativelor agricole de producție a- 
mintite. S-a luat sau nu s-a luat ati
tudine fermă față de tendințele de es
chivare de la îndeplinirea obliga
țiilor contractuale ? Faptele dovedesc 
că răspunsul este mai mult negativ 
decît afirmativ.

Este limpede că lucrurile nu po» 
rămîne așa. Cazurile la care ne-am 
referit trebuie să fie discutate de 
către adunările generale ale coopera
torilor, să constituie un prilej de in
tensificare a muncii politice din par
tea organelor județene de partid. Cu 
sprijinul forurilor de partid, orga
nele agricole județene au datoria să 
ia măsuri pentru combaterea practi
cilor amintite, pentru formarea unei 
puternice opinii’ publice împotriva 
cefei care, . neglijînd îndeplinirea- 
obligațiilor față de stat, lovesc, de 
fapt, în propriile lor interese.

In Teleorman, județ cu bogate re
surse agricole, se încheie bilanțul li
nul an de muncă. Acum se recoltea
ză ultimele rînduri de porumb. Tot
odată, s-au intensificat și livrările 
de legume, lapte și carne. Sînt multe 
cooperative în județ care și-au de
pășit cu mult obligațiile asumate în 
contracte : cea din Mîrzănești a su
plimentat contractul cu 47 tone roșii 
și ardei : cooperativa din Drăgă- 
nești-Vlașca — cu 13 tone carne, cea 
din Blegești — cu 10 tone carne 
ș.a.m.d. Cantități însemnate de pro
duse peste prevederile contractului a 
livrat și cooperativa agricolă din 
Cringeni — 11 tone ceapă și 10 tone

MATERIALE INVITAȚIE IA COMPLEXUL
PENTRU FINISAJ

TAPETUL SEMILAVABIL — in diverse culori 
și desene — realizat la întreprinderea de materiale 
izolatoare și de finisaj din Turda se numără prin
tre inlocuitorii de zugrăveli. El se întreține ușor 
prin spălare cu detergenți. Modelul și culoarea ta
petului se stabilesc la cererea beneficiarului.

întreprinderea din Turda realizează, de aseme
nea, din policlorură de vinii COVOARE PE SU
PORT TEXTIL. Acestea pot înlocui parchetul în 
construcții civile, săli de spectacole, magazine. Pro
dusul, a cărui durabilitate este garantată pentru 
minimum 5 ani, se fabrică in culori și modele pre
ferate de beneficiari. \

TURISTIC SLĂNIC- PRAHOVA
Turiștii care vizitează frumoasa stațiune Slănic- 

Prahova, locurile ei renumite, intre care Grota 
Miresii, mănăstirea Crasna și salina Slănic pot be
neficia de serviciile modernului Complex turistic 
al cooperativei de consum din această stațiune. 
Complexul — compus din hotel, restaurant, cofetă
rie — dispune și de un loc de parcare a autoturis
melor. Amplasarea, serviciile, specialitățile culinare 
și vinurile selecționate conferă acestui complex 
bunul renume al unui agreabil loc de popas.

Complexul tiristic Slănic-Prahova funcționează și 
în sezonul rece.

De fiecare dată cînd 
vizitez o fabrică culeg 
mai intii cîteva cifre 
necesare spre a stabili 
o comparație intre tre
cut și prezent. Pune
rea lor in relație e tot
deauna elocventă. în- 
tr-adevăr, cifrele a- 
cestea, de la an la an 
tot mai mari, mar
chează jaloanele unei 
evoluții mereu ascen
dente a întreprinderi
lor noastre, conturînd 
proporțiile fenomenu
lui industrializării so
cialiste.

E ceea ce am făcut 
și deunăzi, aflîndu-mă 
la fabrica de piele și 
încălțăminte „Clujea
na". L-am întrebat pe 
Nicolae Ciovîrnache, 
directorul economic al 
marii întreprinderi din 
orașul de pe Someș :

— Cite perechi de 
încălțăminte fabricați 
pe an 7

— 5 milioane, față 
de 673 313 perechi in

■ 1944. $i în 400 de mo
dele, față de numai 10 
în anul naționalizării.

Dar evoluția s-a pe
trecut și in sensul îm
bunătățirii calității, al 
rezistenței sporite și 
comodității încălțămin
tei, creindu-se o gamă 
variată de . sortimente 
și modele in stare să 
satisfacă exigențele 
sporite ale cumpărăto
rilor.

— Față de bocancii 
pa care-i fabricam

cindva, care cintăreau 
peste două kilograme, 
azi realizăm pantofi 
ușori, comozi și rezis- 
tenți, ce nu depășesc 
greutatea de 0,250 kg.

Vizitind magazia de 
produse chimice afli 
un alt aspect al muncii 
celor de aici, faci o 
primă cunoștință cu bo
gata paletă coloristică 
folosită azi. Pantofii fa
bricați de „Clujeana" 
au peste 50 de culori — 
temperate, calde — de 
nuanțe surprinzătoare.

— Am reușit să rea
lizăm azi o mare va
rietate de modele în 
funcție de vîrstă, de 
profesii, de formație, 
ne spune ing. Vasile 
Spînu, șeful atelieru
lui de creație.

— $i, de asemenea, 
completează ing. Do
rina Petroiu, de la a- 
celași atelier, să ținem 
seama de „cursa" mo
dei. care, după cum 
se știe, este atit de 
dificilă. Linia pan
tofului se schimbă me
reu, ca și culorile, de 
altfel. Azi, de pildă, 
se poartă culori neu
tre, din piei mate sau 
patinate, cu aplicații 
metalice. La crearea 
fiecărui model trebuie 
să ținem seama de toți 
acești factori ai mo
dei. așa că în elabora
rea pantofului modern 
avem in vedere geo- 
metrismul și grafismul 
liniilor, cit și efectele

decorative și culoarea.
— Nu trebuie negli

jat nici alt aspect, in
tervine N. Ciovîrna- 
che: preocuparea noas
tră de a studia fizio
logia piciorului și a 
mersului, ca și condi
țiile de igienă a in-

ca pantofi care si vină 
„ca o mănușă" nu 
mai e astăzi, pentru 
noi, doar un deziderat.

★
Din 1911, de la în

ființare și pină la eli
berarea țării, fosta fa
brică Renner — deve-

Mărinceanu — specia
lizarea atelierelor pe 
produse și sisteme de 
fabricație, mecanizarea 
transporturilor in in
teriorul atelierelor, ca 
și a muncii fizice gre
le și, de asemenea, 
asigurarea unor con-

deter-Acest fapt a 
minat, corespunzător, 
și o creștere a valo
rii producției globa
le. De la 87 816 000 lei, 
în 1948, această valoa
re a ajuns la aproape 
250 milioane lei în

Marea bmalssi gust
pe produsele „Slujeaei"

călțămintei. Recent, în 
colaborare cu Institu
te'll de cercetări pielă
rie și încălțăminte din 
Ministerul Industriei 
Ușoare^ întreprinderea 
noastra a participat la 
efectuarea unor ample 
studii antropologice 
privind conformația 
piciorului populației 
din diferite regiuni ale 
țării, întrucît se spu
ne că buna dispoziție a 
omului depinde, în 
mare măsură, de co
moditatea încălțămin
tei. De aceea, a fabrl-

nită in 1930 „Derma- 
ta“ — a cunoscut o ac
tivitate care s-a carac
terizat prin salturi și 
stagnări, in funcție de 
conjuncturile economi
ce. După naționalizare 
insă și in perioada pri
melor planuri cinci
nale, ca urmare a a- 
vintului in muncă, dar 
și a aplicării tehnicilor 
noi, producția crește 
vertiginos.

— Lucrările de mică 
mecanizare — preci
zează directorul ge
neral, ing. Gheorghe

diții igienice 
muncă, toate 
tea au dus la o 
rire spectaculoasă a 
producției. Intre 1956- 
1968 s-au investit a- 
proape 200 milioane de 
lei. S-au 
noi unități 
vegetală și 
călțăminte 
artificiale) 
trat în funcțiune 
dotații, iar începînd 
din 1958, întreaga pro
ducție de încălțămin
te se realizează pe 
bandă rulantă.

de 
aces- 
spo-

construit 
(tăbăcâria 
secția în
de tălpi 

și au în
noi

I960 și la 500 milioa
ne in 1968.

In această mare și 
modernă întreprinde
re, in care lucrează 
peste 7 000 de oameni, 
se obțin an de an re
zultate remarcabile în 
creșterea producției, 
în sporirea produc
tivității muncii și re
ducerea prețului de 
cost, ca și in îmbu
nătățirea calității pro
duselor. Nu de puține 
ori „Clujeana" — deco
rată cu „Ordinul Mun
cii cl. I" — a primit

Drapelul roșu de în
treprindere fruntașă 
pe țară.

— în scopul obți
nerii unei eficiențe e- 
conomice sporite in
tr-un timp cit mai 
scurt, ne spune ingi
nerul șef de concep
ție Gheorghe Iuga, 
ne-am preocupat de 
problemele programă
rii, pregătirii 
și lansării 
ca și de 
științifică 
de muncă, 
un serviciu de 
ție, care se ocupă 
proiectarea noilor sor
timente și modele de 
încălțăminte, ca și cu 
stabilirea tehnologiei 
confecționării.

Fabrica aceasta com
plexă, cea mai mare 
din țară pe ramură — 
care prelucrează piei, 
produce încălțăminte 
și, de asemenea, cu
rele de transmisie, 
tălpi de cauciuc, arti
cole tehnice din piele, 
talpă artificială, cala
poade, tocuri din lemn 
și diverse articole 
chimice și metalurgi
ce — este o întreprin
dere al cărei viitor, 
in concertul întregii 
noastre industrii, este 
plin de certitudini. 
Despre proiecte ne in-

tehnice 
producției, 

organizarea 
a 
Am

locului 
creat 
crea- 

cu

formează directorul 
general Gheorghe Mă
rinceanu :

— In lumina Direc
tivelor Congresului al 
X-lea al partidului, 
perspectivele industri
ei ușoare se arată a fi 
deosebit de prielnice, 
în ceea ce ne priveș
te, in 1970 vom reali
za o producție globa
lă de trei ori mai mare 
față de 1965. Iar la 
sfirșitul cincinalului 
viitor, „Clujeana" va 
fabrica in fiecare zi 
7 000 perechi de încăl
țăminte.

Aplicarea celor mai 
avansate tehnologii ca 
și continua perfecțio
nare a procesului de 
fabricație vor contri
bui și mai mult la 
dezvoltarea producției 
de încălțăminte, pen
tru asigurarea din plin 
a tuturor nevoilor 
populației și satisface
rea celor mai crescute 
exigențe, intrucit de
viza noastră este : du
rabilitate, comoditate, 
eleganță.

Așadar, ce este „Clu
jeana" 7 O marcă de 
prestigiu in care 
incorporate 
mii de oameni harnici, 
gîndirea inginerească, 
fantezia unor creatori 
inspirați.

sint 
efortul a

Petre PINTIUE

(Reportaj publicitar)

varză peste obligațiile asumate; 
„Timpuri Noi" din comuna Troianu
— 10 tone ceapă și 16 tone ardei.

Există însă în statisticile cen
trului de recepție Roșiori și nu
mele unor cooperative unde, la sfîr- 
șitul activității cotidiene, rubri
cile consemnează cîte o cifră infimă 
sau chiar goluri. Astfel, cooperativa 
din Roșiori, din 120 tone varză a 
livrat doar 37 tone, din 36 tone go- 
goșari doar... 300 de kilograme. De
ficitare față de obligațiile contrac
tuale sînt și cele două cooperative 
agricole de producție din Peretu } 
una din ele, „Unirea", și-a luat o- 
bligația să vîndă statului 120 tone 
de ceapă, dar a predat pînă acum 
numai 46 tone, iar din 30 tone go- 
goșari numai 10 tone.

Să ne oprim la Troianu. Fa
cem, pentru început, un scurt po
pas la cooperativa „Timpuri Noi". 
Președintele, tov. Filip Marin, abia 
a sosit de la grădină, unde se cu

leg acum ultime
le legume. Discu
ția noastră por
nește de la con
tract.

„Pină acum — 
ne spune tov. Fi
lip — noi am li
vrat statului tot 
ceea ce ne-am 
asumat ca obliga
ție în contract. 
Pe deasupra, am 
vîndut statului și 
un surplus de 
cereale și alte 
produse agricole; 
peste 30 
de grîu 
tone de 
110 tone 
soarelui, 
de ceapă și 
tone de 
Nu ne precupe
țim forțele atunci 
cînd e vorba de 
contract, pentru 
că nici statul nu 
precupețește efor
turile cînd e vor
ba de ajutorul 
lui".

Recolta, în ciu
da vitregiilor na
turii, a fost satis
făcătoare. Astă- 
vară, cînd grindi
na a bătut roșiile, 
cooperatorii au 
înlocuit repede 
răsadurile și au 
obținut o re
coltă bună. La 
baza de recepție 

a I.L.F.-ulul din Roșiori, C.A.P. Tro
ianu a trimis pînă acum 369 de 
tone, îndeplinind cu strictețe con
tractul.

„Există, ne spune președintele! — 
și asta aveam s-o constatăm și riot
— o strînsă legătură între îndepli
nirea contractului și ridicarea bunei-' 
stări materiale. îndeplinirea contrac
tului devine astfel o necesitate, nu 
numai o obligație". Președintele face 
o socoteală sumară : cu banii în
casați din livrări cooperativa în
cheie bilanțul cu un cîștig care 
ridică fondurile obștești la 17 mi
lioane lei. Din vînzarea peste plan 
a cerealelor se mai adaugă, la cîștig, 
114 000 lei, iar pentru floarea-soare- 
lui, vîndută peste plan, alte 140 000 
de lei. Ziua-muncă se ridică astfel, 
după calcule provizorii, la 14 lei.

Dar dacă la cooperativa „Timpuri 
noi" am schițat asemenea socoteli 
gospodărești, nu tot același lucru 
l-am [juțut.face la a doua coopera
tivă din comună. Să menționăm, ele 
la bun început, că aici este același 
pămînt ca și la cooperativa-soră. 
Cu alte cuvinte, aceeași natură își 
oferă darurile și uneia și alteia. (Oa
menii sînt aceiași — gospodari' cu 
tragere de inimă Atunci, ce -i-cyifi 
lipsind cooperativei ? Ce a împledi- 
cat-o să culeagă aceleași rezultate ?

Stînd de vorbă cu inginerul Ion 
Mănăilă (pe președinte nu l-am gă
sit, fiind plecat in altă comună), ai 
impresia că „norocul" i-a ocolit pe 
cooperatori.

— De ce nu ați îndeplinit con
tractul la tomate ?

— A bătut grindina...
— Dar ardeii ?
— N-am avut brațe de muncă !
— Ceapa ?
— Nu s-a făcut...
— Bine, dar de ce nu transportați 

măcar roșiile și ardeii care zac gră
mezi în grădină ?

— Nu vin mașinile 
Ascultăm lamentările 

și nu ne vine să __________
urma urmei, grindina a bătut și 
dincolo, pe tarlalele cooperativei a- 
gricole „Timpuri noi". Cum de acolo 
s-au făcut și tomate, și ceapă, a 
crescut și griul, ba s-a mai supli
mentat și contractul ? Căutăm, to
tuși, o explicație, la care contribuie 
și secretarul comitetului comunal de 
partid — tovarășul Dumitru Damian. 
Pînă la urmă, firește, adevărul, iese 
la iveală. O fi bătut ea grindina, dar 
conducerea cooperativei n-a avut gri
jă să facă rost de răsaduri și să com
pleteze golurile, așa cum au făcut 

ieșit 
n-au 
avut 
timp 

Așa că roșiile 
n-au fost sortate, au zăcut în grămezi 
și, în parte, s-au depreciat.

Ne-am oprit, în raidul nostru, și 
la Peretu, comună mare și prosperă. 
Cooperativa e datoare bazei de 
recepție încă 60 tone de cea
pă și aproape 30 tone de tomate. 
Explicațiile pe care ni le dă 
ing. Gheorghe Georgescu sea
mănă ca două picături de apă 
cu cele pe care le-am ascultat 
la Troianu : grindina, apa, seceta... 
Totuși, legume s-au făcut. Dar, in 
grădină, ardeii zac neculeși în bă
lării care trec de genunchi. Au șl în
ceput să se usuce pe vreji. Justifi
carea pe care inginerul o vrea „ma
joră" este lipsa brațelor de muncă. 
„N-am avut oameni să prășim Ia 
timp. Nici acum nu sînt destui la 
recoltat". Este adevărat, printre stra
turile din grădină au venit să cu
leagă legume doar cîteva femei. Bî- 
ne, dar gospodarii cooperativei unde 
sînt ? îi găsești pe șoseaua din sat la 
„taclale". Printre ei, mulți tineri — o 
mîndrețe de flăcăi I Stau și priveso 
la afișele de la primărie sau se îm
bulzesc la intrarea de la cinemato
graful căminului cultural.

_ „Din păcate, conducerea coopera
tivei din Peretu, ne spune secreta
rul comitetului comuna] de partid, 
Marin Marinescu (și asta o tran
scriem și ca o autocritică a interlo
cutorului nostru), n-a întreprins, de 
fapt, nimic pentru mobilizarea oa
menilor la lucru. Tot anul, ca și 
acum în toamnă, s-a împăcat cu si
tuația de a avea un minus de brațe 
la lucrările din grădină și pe cîmp.

, Asta și expli'ă. în bună parte, de 
ce cooperativa a rămas în urmă cu 
îndeplinirea obligațiilor contractuale".

de tone 
și 100 

porumb, 
floarea- 
16 tone

13 
ardei.

I.L.F...
inginerului 

credem. La

pleteze golurile, așa cum au 
cooperatorii vecini. Roșiile au 
tîrziu, iar cînd a fost la cules, 
avut brațe de muncă. N-au 
pentru că nu s-au îngrijit din 
să le mobilizeze.

Lorand DEAKI
Ion MANEA
A. MUNTEANU



PAGINA ECONOMICĂ
Maa

S&NTEIA - /o/ 23 octombrie 1969 - PAGINA 3

în toate județele

EXISTĂ IMPORTANTE REZERVE PENTRU 
URGENTAREA RECOLTĂRII PORUMBULUI
CARAS-SEVERIN
Se putea mai mult ? Răspunsul il dau

29 de cooperative fruntașe

TULCEA
48 la sută-un procent care spune 

totul despre organizarea muncii

Valoarea utilajelor 
și materialelor stocate 
în baza de aprovizio
nare din Găneasa, ju
dețul Olt, a Uniunii 
cooperativelor agricole 
se ridică la 9 milioane 
lei. Această situație se 
datorește în primul 
rînd unor cooperative 
agricole care fără să 
chibzuiască îndeajuns, 
au cerut bazei să Ie 
aprovizioneze cu tot 
felul de materiale, iar 
acuma refuză să le ia. 
Este vorba. între al
tele, de 170 căruțe ce
rute de cooperativele 
agricole din Cilieni, 
Rusănești, Rotunda, 
Obîrșia Nouă și Slă-

în Județul Caraș-Severin. s-au recoltat pînă acum 
69 la sută din suprafețele cultivate cu porumb, 
E mult, e puțin ? Putea fi terminată recoltarea ? Un 
răspuns calificat și obiectiv la aceste întrebări îl 
dau unitățile agricole fruntașe : 29 de cooperative 
agricole de producție, între care cele din Căvăran, 
Sacu, Valea Timiș, Bozovici, Daiboșet, Lăpușnicu 
Mare, Ilidia, Secășeni și altele care au terminat re
coltatul porumbului. Au suprafețe mici, sau forțe 
mai mari față de cooperativele rămase în urmă ? Nu, 
diferențe atît de sensibile încît să justifice distanțele 
care le despart la recoltare nu există. Ba in unele 
cazuri dimpotrivă. Ceea ce au în plus cooperativele 
fruntașe este spiritul de răspundere, simțul gospo
dăresc al tuturor cooperatorilor.

Cercetînd cu atenție faptele, prima concluzie care 
se desprinde este că în cooperativele rămase în 
urmă, membrii consiliilor de conducere, președinții, 
brigadierii și inginerii agronomi nu se ocupă temei
nic de organizarea muncii. Pe tarlalele cu porumb 
ale cooperativei agricole din Macoviște întîlnim 
cițiva oameni care lucrează ia recoltat. Nu sînt de 
găsit, în mijlocul lor, nici brigadierii și nici pre
ședintele sau specialistul unității. Despre inginerul 
agronom Dumitru Gogu ni se dau asigurări că este 
la sediu, ceea ce s-a și confirmat. Lipsiți de îndru
mare, cooperatorii din Macoviște muncesc fără spor. 
La recoltat ies zilnic doar 15 oameni. „Nu avem 
brațe apte de lucru" — susține inginerul agronom 
Dumitru Gogu. Dar la o analiză sumară a forței 
de muncă de care dispune cooperativa, el își schimbă 
punctul de vedere : „Mai au oamenii treburi și pe lin
gă casă, trebuie să-i înțelegem". Și astfel înțeleși coo
peratorii din Macoviște sînt codași la recoltat.

Suprafețe însemnate de porumb mai au de recoltat 
și cooperatorii din Prisaca. Rămîi nedumerit cînd 
afli că în loc să fi fost luate măsuri energice în ve
derea terminării lucrării, cooperatorii din această 
localitate fao pregătiri interne pentru o apropiată 

nedee. De altfel, în ziua raidului, la Prisaca, nici un 
cooperator n-a participat la recoltat. Și cînd te gîn- 
dești că din sat pînă la sediul organelor agricole ju
dețene sînt doar vreo 10 km. Să nu cunoască oare 
acestea starea de fapt din cooperativa respectivă ?

In alte unități numeroși țărani cooperatori lu
crează neobosit ieșind în cîmp chiar înainte de apa
riția zorilor. Cu atît mai greu se poate înțelege 
de ce personalul administrativ nu le urmează 
exemplul. La cooperativa agricolă din Răcășdia, 
de pildă, în ziua de 21 octombrie, au participat la 
recoltat circa 120 cooperatori, dar la sediul unității 
puteau fi văzuți, în amiaza mare, vreo 17—18 oameni. 
Jumătate dintre aceștia au fost chemați pentru o 
scurtă ședință operativă (care a durat mai mult de 
o oră), iar funcționarii întorceau de pe o parte pe alta 
diferite hîrtii. Lipsa mijloacelor de transport, a 
brațelor de muncă pretextată de președintele coope
rativei, Pavel Goian, și de inginerul agronom Ion 
Stîngu nu constituie argumente serioase. Există su
ficiente brațe de muncă, dar care nu sînt folosite 
rațional. Așa se face că la Răcășdia porumbul de pe 
250 hectare așteaptă și acum să fie cules și depozitat. 
Ținînd seama de volumul mare de lucrări care tre
buie executate în această perioadă, se cere ea toți 
cooperatorii, inclusiv cei aleși în organele de con
ducere. cei care lucrează în birouri, să iasă la cimp 
și să ajute la strînsul recoltei. Și în alte cooperative 
agricole din județ, ca, de pildă, Mercina, Comorîște. 
Berliște, Măureni, Vărădia, Ghertenlș și altele, care, 
pînă la data de 21 octombrie, recoltaseră mai puțin 
de jumătate din suprafața de porumb, există ten
dința de a amina de la o zi la alta această impor
tantă lucrare. Peste tot trebuie să se învețe din 
experiența unităților fruntașe care, prin spiritul de 
răspundere și simțul gospodăresc al consiliilor de 
conducere și al organizațiilor de partid, au reușit 
să termine recoltatul porumbului.

I. TOPOLOGEANU

In județul Tulcea, pînă la data de 21 octombrie, 
se recoltase numai 48 la sută din suprafața cultivată 
cu porumb. Trebuie subliniat că, în unele coopera
tive agricole acest procent nu depășește 20 la sută, 
iar dacă acțiunea se va desfășura în continuare în 
acest ritm, n-ar fi exclus ca zăpada să devină patul 
pentru porumbul din cîmp.

De ce în județul Tulcea se lucrează într-un ritm 
atît de lent la recoltatul porumbului ? Este vorba, în 
primul rînd, de lipsuri serioase în organizarea mun
cii. în toate cooperativele agricole vizitate s-a putut 
face constatarea că la porumb nu se lucrează decît 
sporadic, că forțele — atît oamenii cît și mijloacele 
de transport — nu sînt folosite rațional. în plus, 
consiliile de conducere și organizațiile de partid nu 
combat cu fermitate unele manifestări de indisci
plină care acum, în vîrf de campanie, sînt mai păgu
bitoare decît oricînd. La cooperativa agricolă din 
satul Turda, unde mai sînt de recoltat 400 de hectare, 
ziua în amiaza mare, la orele 13, președintele aștepta 
șoferii care nu terminaseră petrecerea începută seara. 
Din același motiv a fost trimis acasă și tractoristul 
Ștefan Enache. Așa că porumbul putea să mai aș
tepte, precum așteaptă porumbarele și baza de re
cepție, unde cooperativa nu dusese nici măcar un 
bob. Cît de defectuoasă este organizarea muncii o 
dovedește următorul fapt. Pentru culesul ultimelor 
8 ha cu struguri se îngrămădiseră 80 de cooperatori 
care mai mult stăteau în așteptarea căruțelor. O 
parte din ei puteau fi repartizați la porumb. La 
cooperativa agricolă din Dunavățu de Jos, în ziua 
raidului, nu se recoltaseră decît 34 ha cu porumb. 
De ce ? Pentru că aici, exemplul rău, manifestările 
de indisciplină pornesc de la cei aleși să conducă 
treburile obștești. Inginerul agronom, cu secretarul 
de partid, Ivan Condrat, brigadiera de cîmp, Ana 
Andrei, erau... la praznic, iar președintele coopera
tivei, Terelcu Pancenco — plecat cu barca în baltă 
pentru treburi personale. In campania agricolă, indi
ferent de funcție, toți cooperatorii trebuie să fie pre- 
zenți pe teren. Acum, cind sînt atîtea de făcut, nu 

trebuie admise manifestări de indisciplină și ires
ponsabilitate, de genul celor semnalate mai sus.

Lucrările agricole de toamnă puteau fi avansate 
mult dacă se acorda atenția cuvenită folosirii mijloa
celor mecanizate. Dimineața, la ora 8,30, la secția, 
I.M.A. Sarinasuf tractoriștii nu ieșiseră la lucru.

— Cînd veți pleca la cîmp ? l-am întrebat pe șeful 
de secție.

— Precis nu știu, 3 tractoriști au întîrziat. Astăzi 
dimineață am planificat lucrările pe care trebuia să 
le execute fiecare în satul Plopu. De planificat a 
planificat, dar „băieții" au fost seara la un bal pre
lungit și acum...

Cooperativei agricole de producție din Beștepe i s-a 
repartizat o combină CT 2 R. Dar munca era atît de 
defectuos organizată încît după ce lucra o oră, com
bina trebuia să aștepte tot cite o oră reîntoarcerea 
remorcilor. De ce așa ? Pentru că nimeni nu a avut 
ideea ca tocătura de coceni să fie depozitată la o 
distanță de 200 metri. Și astfel remorcile parcurgeau, 
la fiecare drum, circa 12 km, pierzînd un prețios 
timp. Dar dacă vremea este încă bună, de ce să nu 
fie și timp de odihnă și-au spus, probabil, cei din 
consiliul de conducere al cooperativei din Beștepe.

Iată, așadar, cum s-a ajuns ca astăzi în județul 
Tulcea să se recolteze abia o jumătate din suprafața 
cultivată cu porumb. Se pune întrebarea : ce au făcut 
Direcția agricolă și Uniunea județeană a cooperati
velor agricole pentru a impulsiona ritmul lucrărilor ? 
Conducătorii acestor organe afirmă că cei trimiși pe 
teren în sprijinul unităților agricole au urmărit, în 
principal, executarea însămînțărilor. Este adevărat 
că terminarea însămînțărilor a constituit una din 
principalele sarcini în actuala campanie. Semnalind 
că recoltatul porumbului este întîrziat, specialiștii din 
cadrul organelor agricole trebuiau să ia măsuri. Dar 
ei au considerat ca încheiată misiunea lor o dată cu 
terminarea semănatului, ceea ce a făcut ca recoltările 
să fie neglijate.

Vasile TERZEA

CONTRASTE
• Oameni stringători

veni. Rugina a început 
să atace și agregatele 
de irigații în valoare 
de 639 000 lei coman
date de cei din Bros- 
tavăț, Cilieni, Crîm- 
poaia, Coteana. Gîr- 
cov și Devesel. în de
pozitele bazei din Gă
neasa sînt, de aseme
nea. centrifugi pentru 
lapte, mașini de sfă- 
rîmat îngrășăminte, 
prăsitori cu tracțiune 
animală etc. Ce răs
puns primește baza de 
ia unitățile vizate? Că 
nu au bani, dar nici 
nu vor să renunțe la 
ele. Cum s-ar spune: 
nici în căruță, nici în 
teleguță.

® Concentratul de...
neglijență

După încheierea în
sămînțărilor de toam
nă, pe terenurile coo
perativei agricole 
din însurăței, 
dețul Brăila, 
teau fi văzute aseme
nea mormane de în
grășăminte chimice. 
Uzina de superfosfat 
de la Năvodari le-a 
ambalat frumos în saci 
de polietilenă. La 
cîmp au ajuns însă ca 
o grămadă de pietriș. 
Să nu înțeleagă coope

ratorii din însurățel 
rostul superfosfatului ? 
Dar ce face inginerul 
agronom ? Pe sacii de 
polietilenă se putea 
citi clar : SUPERFOS
FAT — concentrația 
17—20 la sută Pt0s. Pu
nem întrebarea ingi
nerului agronom : ce-a 
mai rămas cantitativ 
din îngrășămintele 
respective și ce con
centrație au ? Și, în 
special, care-i formula 
chimică a „concentra
tului de neglijență" ?

jU- 
pu-

PRODUCTIVITATEA MUNCII Pe drumul realizării planului

Constructorii de autoturisme
în plină viteză

(țjnnare din pag. I)

• Opt sute kilometri

'ihulte', de nefuncționare a mijloacelor 
tehnice s-a ridicat, în trei trimes
tre la circa 10 milioane ore-mașină. 
„Recordul" îl dețin Uzina de auto
camioane cu peste 33 la sută, „Elec- 
troprecizia" Săcele cu 30 la sută și 
întreprinderea de unelte și scule 
Brașov — cu 27,4 Ia sută.

Totodată, la ora actuală, în în
treprinderile județului stau neutiliza
te un mare număr de utilaje, din 
care multe aduse din import. Unele 
nu au fost exploatate de loc, iar 
altele foarte puțin. în această situație 
se găseau două mașini de rectificat 
scaunul supapei de la motorul auto
camionului la uzinele „Steagul 
Roșu" Din cele relatate de tov. 
Gheorghe Gîrbacea, director ad
junct al Sucursalei județene Brașov 
a Băncii de Investiții, ambele mașini 
au fost achiziționate fără discernă- 
mînt în ianuarie 1967 ; ele nu au fost 
însă utilizate, întrucît s-a adus 
o uită mașină, cu o productivi
tate mai ridicată. La întreprin
derea de industrie locală „Me- 
talochim" stau, de asemenea, nefolo
site, încă din 1967, 5 mașini de exe
cutat împletituri de sîrmă. Cauza ? 
Lipsa comenzilor. O soartă la fel de 
crudă o au și unele din utilajele 
aflate la Combinatul chimic Victoria, 
achiziționate pentru instalația de 
rășini U.M F., lucrare sistată încă din 
1964. Poate că nu e ușor să se depis
teze acum cine poartă răspunderea 
pentru angajarea fondurilor statului 
In aceste mijloace tehnice. 'Cine știe 
pe la ce „nivele" și pe unde sînt cei 
care au dat aprobările respective l 
Aceasta nu justifică însă tergiversa
rea de care dau dovadă forurile du 
resort din ministere și centrale în re
distribuirea utilajelor inutile, care 
au costat statul bani grei și care pot 
fi folosite în alte unități industriale.

Unii conducători de întreprinderi 
încearcă să explice gradul scăzut de 
utilizare a mijloacelor tehnice — și, 
implicit nivelul nesatisfăcător al pro
ductivității muncii — prin lipsa mun
citorilor calificați. Nu se știe oare 
că, în unitățile industriale ale ju
dețului, există peste 30 000 munci
tori necalificați ? Ei ar putea fi pre
gătiți în meseriile deficitare, iar 
muncile pe care le execută acum ar 
putea fi mecanizate, mai ales cele de 
vehiculare a materialelor și pieselor, 
în acest domeniu, la uzinele de au
tocamioane și tractoare s-au execu
tat, în ultimii ani, zeci de benzi 
transportoare și alte mijloace pentru 
manipularea materialelor și pieselor. 
Care este efectul economic obținut? 
Destul de modest. în cele două uzine, 
peste 3 000 de salariați sînt ocupați 
în sfera tranșportului și vehiculării 
materialelor. Reducerea la jumătate 
a numărului de salariați amintit ar 
permite celor două uzine să acopere, 
în mare 'măsură, necesarul de forță 
de muncă bine pregătită, să se folo
sească într-un grad mult mai înalt 
mașinile și utilajele.

Mijloace tehnice sînt utilizate ne
rațional, cu indici scăzuți și din cau
za reparațiilor necorespunzătoare, 
reviziilor neefectuate la timp, de
fecțiunilor în modul de aprovizio
nare și desfășurare a fabricației. 
Numai în trei trimestre, în întreprin
derile industriei construcțiilor de ma
șini s-au consemnat peste 900 000 ore 
întreruperi. In realitate, pierderile de 
timp sînt mult mai mari?; Evidența 
funcționării utilajelor nu reflectă a- 
devărata stare de lucruri, dat fiind 
faptul că în unele unități calculele 
se fac... după ureche. La Uzina nr. 2 
din Brașov s-au depistat destule ca
zuri cînd mașinile ieșite din repara

ție capitală n-au funcționat chiar 
una pînă la două luni. Moti
vul? Proasta calitate a repara
țiilor efectuate. Aici, precum și în 
alte întreprinderi, se amînă uneori 
la nesfîrșit reviziile tehnice și chiar 
reparațiile. La întreprinderea de u- 
nelte și scule Brașov, din cele 178 u- 
tilaje prevăzute în graficul de repa
rații, anul trecut au fost, reparate 
abia 65. Nu întîmplător a crescut 
numărul întreruperilor accidentale, 
risipindu-se peste 10 000 ore — timp 
în care se putea obține un-important 
spor de producție.

Destul de mult timp se pierde din 
cauza slabei aprovizionări a între
prinderilor și locurilor de muncă cu 
materiale și S.D.V.-uri.

— La noi în uzină, ne-a spus ing. 
Dorolți Cornel, șeful serviciului or
ganizarea producției și a muncii de 
la „Rulmentul" — Brașov, întîrzie- 
rile în aprovizionarea cu profile au 
avut drept efect irosirea unei can
tități de circa 60 tone metal. Am 
fost nevoiți să folosim profile supra
dimensionate. O bună parte din me
tal s-a transformat în șpan, s-a 
risipit.

Dar nu este vorba numai de 
pierderile de metal, ci și de cele de 
timp productiv. Prelucrarea unor 
mari cantități de profile supradimen
sionate a imobilizat, o perioadă mai 
mare decît trebuia, mijloacele tehni
ce, forța de muncă — într-un cuvint, 
capacitatea productivă a uzinei. Un 
alt exemplu : din cauza neapro- 
vizionării ritmice cu hîrtie, Fa
brica de hîrtie cretată — Ghimbav a 
pierdut, în primul semestru, o canti
tate de circa 529 tone carton ondulat, 
în valoare de peste două milioane 
lei. Iar la fabrica „Republica" — 
Dirste, datorită nepregătirii la timp 
a urzelilor, anul trecut a rămas ne
folosită o capacitate — numai la 
războaie — echivalentă cu o produc
ție în valoare de 28 milioane lei. Nu 
mai Insistăm asupra pierderilor ge
nerate de rebutarea unor cantități a- 
preciabile de produse. în trei trimes
tre din acest an, la uzinele de auto
camioane, de tractoare și la „Rul
mentul" s-au rebutat. produse în va
loare de circa 45 milioane lei ; deci, 
o producție de aceeași valoare nu a 
intrat în circuitul economiei națio
nale.

Folosirea cît mai productivă a mij
loacelor tehnice, a timpului de lucru 
și a forței de muncă este o necesitate 
de cea mai mare importanță economi
că. Nu se poate admite ca mașinile și 
utilajele, pentru a căror achiziționare 
statul, întregul nostru popor au făcut 
eforturi însemnate, să fie utilizate 
doar parțial sau uneori deloc. Mij
loacele tehnice au fost încredințate 
întreprinderilor pentru a fi utilizate 
din plin, pentru a produce cu maxi
mă eficiență, astfel ca sumele in
vestite să fie recuperate în cel mai 
scurt timp posibil. Iată de ce minis
terele de resort și centralele au obli
gația să analizeze temeinic, cu înalt 
simț de răspundere, împreună cu or
ganele locale, modul In care sînt u- 
tilizate mijloacele tehnice din dotarea 
întreprinderilor și, în consecință, să 
ia măsurile care se impun, mai ales 
că, în trei trimestre din acest an, 3 
întreprinderi din industria republi
cană a județului nu și-au realizat 
productivitatea muncii planificată 
Acum este momentul potrivit de a 
stabili indici superiori de pro
ductivitate a muncii în fiecare uni
tate industrială, pentru ca în anul 
viitor să se asigure obținerea unor 
rezultate remarcabile în domeniul 
folosirii „zestrei" tehnice, a forței de 
muncă și a timpului de lucru.

O examinare atentă a 
activității colectivului U- 
zinei de autoturisme din 
Pitești reliefează un bi
lanț rodnic; în trei tri
mestre din acest an, prin
cipalii indicatori de plan 
au fost nu numai înde
pliniți, dar și depășiți. 
S-au realizat peste plan 
125 autoturisme de oraș 
și aproape 10 000 cutii de 
viteză Estafette ; pe 8 
luni, economiile la prețul 
de cost și beneficiile în
sumează mai bine de 43 
milioane lei, ca urmare a 
reducerii substanțiale a 
cheltuielilor de fabricație 
la o mie de lei producție 
marfă.

...Ne aflăm în citadela 
principalelor produse ale 
uzinei, secția de fabricație 
a autoturismelor. Pe ben
zile de montaj lunecă una 
lupă alta, ca pe o pan
glică rutieră, limuzinele 
„Dacia"—1100. Prima con
statare esențială : ca ur
mare a creșterii gradului 
de pregătire tehnico-pro- 
fesională, constructorii de 
aici execută operațiile 
tehnologice într-o cadență 
apropiată de cea finală, 
cînd la fiecare 7 minute 
un nou automobil va tre
bui să părăsească banda 
de montaj. Discutăm cu 
constructori destoinici, ca 
Gheorghe Vintilescu,
Gheorghe Nichita, C. 
Duță, Gh. Panțuru. A- 
ceștia, împreună cu în
tregul colectiv, au elibe
rat „certificatul de matu
ritate" a industriei noas
tre de autoturisme, prin 
realizarea, începînd din 
august anul trecut, a 
peste 12 000 de limuzine.

Acum, același harnic 
colectiv semnează „certifi
catul de naștere" al ce
lui de-al doilea tip de au
toturism românesc : „Da
cia"—1 300. Noua limuzină 
e mult mai evoluată de
cît prima, atît din punct 
de vedere al capacității, 
cît și al confortului. Cum 
se înfățișează ea ? Este o 
mașină tip berlină, cu pa
tru uși, concepută după 
formula „totul in față". 
Motorul în patru timpi, 
cutia de viteză în patru 
trepte sincronizate, cît și 
transmisia la roți se gă
sesc pe puntea din față. 
Acest sistem simplifică 
comenzile, mărește spa
țiul de transport, dă sta
bilitate la curbe și vînt.

Alte ci te va detalii teh
nice principale : capacita
tea 1 289 cmc, cu o pu
tere maximă de 54 CP ; 
consumul economic esta 

de 7 litri la 100 km ; mo
torul suplu și robust, dez
voltă o viteză de 145 km 
la oră. Interiorul mașinii 
este modern, atrăgător și 
confortabil. Cu ea se pot 
transporta ușor 5 persoa
ne, plus o remorcă de vo
iaj. Limuzina are o in
stalație de climatizare cu 
aer condiționat, care asi
gură o aerare permanen
tă, eliminînd umiditatea ; 
aburirea geamurilor este 
evitată și se suprimă toa
te impuritățile. Construc
torii au rezolvat cu suc
ces și problemele legate 
de pătrunderea zgomote
lor din afară în interio
rul limuzinei.

De la șeful de secție, 
ing. Lcca, aflăm că s-a 
și realizat așa-zisa „se
rie zero" (12 bucăți), 
după care în curînd se va 
trece la producția de se
rie a noului tip, numai 
din piese românești, în 
paralel cu cea a „Da
ciei"—1100. Deocamdată, 
specialiștii uzinei fac in
tense eforturi în vederea 
pregătirii tehnologiei de 
fabricație (adaptarea ben
zilor de lucru, asimilarea 
de piese și SDV-uri), cît 
și a familiarizării oame
nilor cu condițiile și exi
gențele producției noului 
tip de autoturism româ
nesc.

Un exemplar al „Daciei"-1 300, unul din cele douăsprezece care compun așa-zisa „serie zero"
Foto : Gh. Vințllă

— în Franța, unde am 
fost Ia specializare, ne 
spunea M. hidre, șeful li
nei echipe de monitori, îm
preună cu alți doi colegi 
ai mei, am lucrat, în prin
cipal, la montarea și de
montarea mai multor ma
șini, ca să ne acomodăm. 
Acum împărtășim expe
riența acumulată altor co
legi de muncă. Așteptăm 
nerăbdători producția de 
serie a „Daciei“-1300. Sîn- 
tem hotărîți să ridicăm și 
mai sus calitățile ei teh
nice. Piesele românești ce 
o compun se dovedesc a 
nu fi mai prejos de cele 
franțuzești.

La Uzina de autoturis
me din Pitești se simte 
„viteza" sporită de lucru 
și pe alte planuri. De pil
dă, în noua și moderna 
hală a cutiilor de viteză 
Estafette, pentru a se cîș- 
tiga avans în îndeplinirea 
sarcinilor de plan (am vă
zut că s-au realizat în 9 
luni, în plus, aproape 
10 000 bucăți) s-au luat 
ample măsuri în vederea 
înzestrării complete a lo
curilor de muncă cu echi
pament tehnologic, cu a- 
paratură de control, docu
mentația necesară, cu du
bluri de SDV-uri, In a- 
ceastă secție se impun, 
prin înalta calificare și 
iscusință, muncitorii — re- 

glori Abagiu Mircea și 
Ion Codreanu, șefii de e- 
chipă N. Pană și I. Dumi
tru, toți fruntași în pro
ducție.

Ing. Ion Soare, șeful 
serviciului organizării 
oroducției pe uzină, ne-a 
pus la dispoziție informa
ții cu ajutorul cărora pu
tem completa imaginea 
muncii avîntate și crea
toare a colectivului pen
tru realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan. Re
zultatele obținute la tur
nătorie stau la baza ac
tivității în toate sectoare
le de producție. E, de fapt 
temelia uzinei, temelia 
producției pieselor de ma
șină, tractor, autobuz. Toc
mai de aceea, la indica
ția comitetului de partid, 
conducerea uzinei a alcă
tuit colective de specia
liști, muncitori fruntași 
din serviciile mecanic șef 
și metalurg șef și de la 
turnătorie, pentru a core
la mai bine spațiile de 
turnare cu cele ale secții
lor prelucrătoare. Și re
zultatele : creșterea capa
cității de producție a tur
nătoriei cu 15 la sută.

Trasee noi, mai suple și 
eficiente, au căpătat și 
fluxurile de producție din 
secțiile prelucrătoare. De 
pildă, pentru trecerea ia 
o producție intensă de roți 

dințate, peste 60 la sută 
din liniile de fabricație a 
lor au fost reamplasate 
într-o hală nouă și des
congestionate de zecile 
de repere, care „înghi- 
țeau" timp prețios cu re
glarea lor pe utilaje. S-au 
produs schimbări în bine 
și în ce privește colabora
rea tuturor secțiilor uzi
nei. Toate acestea consti
tuie garanții sigure că 
constructorii de autoturis
me din Pitești vor înainta 
cu viteze sporite pe dru
mul realizării planului.

*

O informație de ultimă 
oră : ieri, Uzinele de au
toturisme din Pitești și 
firma „Renault" au în
credințat, pentru probe, 
ultimele lor creații „Da- 
cia-1300" și „R-12" unui 
grup de sportivi de per
formanță și unor ziariști. 
Itinerariul București-Co- 
marnic și retur a con
stituit o veritabilă pistă 
de verificare a calități
lor tehnice remarcabile 
ale noilor tipuri, care le 
situează la nivelul ulti
melor realizări pe plan 
mondial în categoria res
pectivă de automobile.
Gheorghe CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii" 

Mlcă sau mare. In
diferent de profil și 
ramură, fiecare între
prindere își desfășoară 
activitatea după un 
plan de producție, în 
baza căruia își core
lează toți ceilalți in
dicatori. Dar, între
prinderile județene de 
aprovizionare a coope
rativelor agricole, din 
cauza unui insufi
cient spirit de previ
ziune, ajung să trimită 
frecvent delegați și ca
mioane pentru a ri
dica diverse piese de 
schimb necomandate și 
necontractate. Se știe 
că uzinele furnizoare 
nu pot să execute pie
se „pe stoc", fără con
tract din partea bene-

pe șine
Ministerul Industriei 

Construcțiilor de Ma
șini a dispus:

— în acest an, vă 
permitem „luxul" să 
lucrați cu pierderi 
planificate la patru 
sortimente. Dar să nu 
depășiți 3 385 000 lei.

Comitetul de direc
ție al uzinei mecanice 
„Nicolina" — Iași a 
hotărît:

— De la minister 
puțin, de la noi mai 
mult.

Și a înregistrat pier
deri la șapte sorti
mente. depășind ast
fel prevederile planu
lui cu peste 3,5 mili
oane lei.

La șase, din cele 
șapte sortimente, pier
derile se datoresc unor 
lucrări de renarații la 
vagoanele C.F.R. Deci...

Repartiția cu nr. 
439218, emisă la înce
putul acestui an. din 
ordinul Ministerului 
Industriei Metalurgice, 
prevedea clar: uzina 
„Oțelul Roșu" din ju
dețul Caraș-Severin 
va furniza întreprin
derii de aprovizionare 
a municipiului Bucu
rești, în primul tri
mestru. 16,5 tone bare 
trase oțel carbon. 
Contractul a fost per
fectat și beneficiarul 
s-a pregătit să pri
mească materialele. 
Dar, în primele trei 
luni ale anului, din 
cantitatea amintită nu 
s-a livrat nimic; în 
trimestrul II s-au li-

ficiarului șl nici să la 
fabrice „la minut". Cu 
comanda nr. 50109/D, 
întreprinderea de a- 
provizionare a coope
rativelor agricole II- 
fov-București, a trimis 
la Topleț, județul Ca
raș-Severin, o mașină 
de 4 tone pentru a 
ridica zeci de piese 
necomandate și care, 
practic, nu puteau fi 
livrate. Este de neîn
țeles de ce nu au dat 
măcar un telefon la 
uzină înainte de a se 
trimite mașina pe o 
distanță, dus și întors, 
de 800 km de mers în 
gol. Benzina s-a ars. 
Pe spezele cui se face 
plinul?

C.F.R.-ul este vinovat, 
justifică tovarășii de 
la uzina „Nicolina", 
pentru că trimite va
goane cu o uzu
ră... mare și cu stri
căciuni care depășesc 
cu mult limitele pre
turilor ferme afectate 
acestui gen de lucrări.

La rîndu-i, C.F.R.- 
ul a răspuns prompt:

— Vi le trimitem 
cînd și cum putem. 
Nu vedeți că atîta 
lume ne critică pen
tru neonorarea la ter
men a unora dintre 
angajamentele noastre 
de transport?

— Bine, bine, dă re
plica uzina. Dar noi 
ce facem, că pierde
rile cresc...

Uite așa, o dilemă 
aleargă pe... șine!

® Cînd s-a greșit ?
vrat 2730 kg; în tri
mestrul III au intrat, 
în cîteva întreprinderi 
bucureștene, 600 kg; 
restul, de circa 13000 
kg bare trase oțel car
bon, se vor expedia 
pînă la sfîrșitul anu
lui...

Cînd s-a greșit: la 
emiterea repartiției, la 
eșalonarea livrărilor, 
sau cînd s-a indicat 
— de către minister — 
că materialele respec
tive trebuie livrate de 
„Oțelul Roșu”? Și în
treprinderile bucureș
tene ce vor face — în 
două luni — cu atîtea 
bare trase oțel car
bon 1
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Paul Everac a lansat prin articolul 
publicat în ..Scînteia" nu numai un 
punct de vedere personal, ci și o in
vitație la dezbatere, căreia i-au dat 
deja curs (și probabil o vor face-o 
și alții) regizori și dramaturgi. Este 
vorba, dacă am înțeles bine, despre 
concilierea optimă a artei spectaco
lului românesc cu dramaturgia ro
mânească și, mai ales, cu cea de 
actualitate.

Există apeluri la care nu se poate 
rezista și iată-ne pe fiecare făcîn- 
du-ne un sever examen de conștiință. 
Teatru național fără dramaturgie na
țională este la fel de neconceput ca 
pămîntul fără soare. Nici nu mai 
merită să demonstrăm, fiind un a- 
devăr cu totul elementar, că regi
zorul sau teatrul care refuză textul 
româneșo sub pretextul așteptării 
apariției unui nou Shakespeare riscă 
sterilitatea și devitalizarea, bătînd la 
ușa tuturor formulelor, găselnițelor 
și trucurilor, chiar dacă se intitu
lează pompos „școli" sau „curente", 
și termină, fatal, prin a fi înghițit 
de molohul numit „modă". Printr-o 
necesitate de simplă împrospătare 
spirituală, din nevoia de a relua, din 
cînd în cînd contactul cu un pămînt 
cunoscut pentru a putea pleca iarăși 
spre orizonturile atrăgătoare ale 
unei lumi necunoscute, omul se în
toarce la vatră ori de cite ori îndo
iala, oboseala, dorul îl îndeamnă. Dar 
și apriga năzuință de a face să ro
dească acel, și numai acel pămînt 
cunoscut și îndrăgit.

Teatrul se joacă „acum și aici".
Prin formularea aceasta urmărim 

să exprimăm o înaltă exigență față 
de conținutul ideologic și calitatea 
artistică a dramaturgiei noastre ori
ginale. Ne gîndim că această drama
turgie trebuie să fie strîns legată, 
direct inspirată de realitățile socie
tății noastre socialiste, că ea trebuie 
să fie străbătută intens de proble
mele cele mai arzătoare ale contem
poraneității, de un puternic suflu 
tonic. Reflectînd nemijlocit impre
sionantele transformări sociale, a- 
dîncile mutații de conștiință petre
cute în ultimul sfert de veac, răs- 
punzînd celor mai autentice proble
me ale omului de azi, dramaturgia 
originală este chemată să sprijine și 
mai substanțial eforturile constructi
ve ale acestui om nou, să-i consoli
deze viziunea optimistă asupra lu
mii, să-i sporească resursele crea
toare.

Dar tot prin „teatrul se joacă acum 
și aici" dorim să subliniem și faptul 
că teatrul este dator să promoveze 
prin spectacol, în felul său specific, 
prin intermediu! celor mai valoroase 
dintre mijloacele ce îi stau la dis
poziție — în primul rînd, dramatur
gia originală.

Ca regizor, în ultimele cinci sta
giuni, a 10 premiere cu piese ro
mânești actuale, dintre care 7 pre
miere pe țară, mă simt îndrep
tățită să privesc în jur cu oa
recare liniște. Din acest rapid 
tur de orizont se desprind spec
tacole și figuri ale colegilor mei re
gizori care au militat și militează 
ferm pe tărîmul dramaturgiei națio
nale, fără a neglija textul de va
loare, indiferent cărei epoci sau țări 
i-ar aparține autorul. De ce să ui
tăm spectacolele recente cu „Simple 
coincidențe", „Petru Rareș", „Ier
tarea", „Opinia publică", „Lovitura", 
„Vlad Anonimul", „Croitorii cei 
mari din Valahia" sau „Cine ești 
tu ?“. Lista nu se încheie aici desi
gur.

Există, așadar, un teatru care, tră- 
gîndu-și seva în mare măsură din 
dramaturgia națională, s-a impus 
atît pe plan intern cît și internațio
nal. Aproape toate succesele tea
trului românesc peste hotare sînt 
legate strîns de numele unui dra
maturg român. La Zagreb, nu de
mult, Andrei Șerban a cucerit ma
rele premiu cu „Nu sînt Turnul 
Eiffel" și „Șeful sectorului suflete" 
Tot în Iugoslavia, Marietta Sa
dova și-a avut numele înscris, 
cu succes, alături de acelea ale 
lui Mircea Ștefănescu și Dan 
Tărchilă, pe afișele turneului tea
trului din Timișoara. Aceasta în 
legătură cu „hotarul nestatornic" al 
generațiilor unite în slujba unui 
ideal comun. Căci teatrul, în nor
mala și deci nobila accepție a cu- 
vîntului, este slujit de acei repre
zentanți ai tuturor generațiilor care 
au de spus ceva nou și personal in
tr-o dezbatere veche și permanent 
actuală, care se numește Teatru. 
Poate de aceea este și atît de ușor 
să mori prin îmbătrînire, indiferent 
de vîrsta fiziologică. Este deajuns să 
renunți în a-ți spune cuvîntul în a- 
ceastă dezbatere, cuvîntul tău și nu
mai al tău. Ca regizor ai dreptul și 
obligația de a spune ce și cum vrei. 
Cu o singură condiție — să nu te 
trezești vorbind despre ceva, atunci 
cînd spectatorul și totodată partene
rul tău în acest dialog pe care-1 pri
lejuiește scena a fost convocat pen
tru a vedea și a auzi altceva !

în aceasta constă dependența ar
tei spectacolului față de textul pro
pus și, fără îndoială, atunci cînd se

Sorana COR.OAMĂ

poate vorbi despre un spectacol 
existînd ca atare, în afara operei 
de la care a pornit, devenim cir- 
cumspecți, suspectînd fie pe dra
maturg de a fi avut nevoie de un 
machiaj care să-l facă de nerecu
noscut din neputință personală de 
a spune acel ceva așteptat, fie pe 
regizor de vanitate sau, mai grav, 
de incultură și incorectitudine pro
fesională.

Uneori Insă e vorba doar despre 
o joacă, despre giumbușlucurile, 
poate infantile, poate ușor senile, 
fie ale cite unui scriitor, fie ale 
cite unui regizor, actor sau sceno
graf, fie (se mai întîmplă) ale cite 
uaui critic de specialitate.

Există o critică eficientă, la obiect, 
sesizind noul și de multe ori impu- 
nîndu-1 chiar prin adeziunea sa. 
Există însă și o critică puerilă, fluc
tuantă, o critică creatoare de idoli, 
aș numi-o. O critică foarte atentă 
la formule și modă, dar care trece 
cu indiferență pe lîngă noul neos
tentativ, acela care-și trage seva 
din substanța textului.

Teatrul însă care înseamnă, prin
tre altele, un minunat joc al adevă
rului și al minciunii, al visului și al 
realului, a tot ceea ce este bănuit 
numai, dorit și închipuit, dar și atît 
de concret și viu, teatrul n-are ce 
face nici cu vanitatea, nici cu nepu
tința, nici cu giumbușlucurile de-a 
v-ați ascunselea. Teatrul nu trăiește 
din pretexte, ci din substanță și dacă 
este adevărat că, oprindu-se din cău
tare, din cercetare, din încercare; 
considerîndu-se ajuns și mulțumit, 
avînd pregătite răspunsuri de-a gata 
pentru orice întrebare, omul de tea
tru moare, indiferent de vîrsta lui, 
mai mult sau mai puțin venerabilă, 
tot atît de adevărat este că el riscă 
să rămînă cel puțin cu ticuri și tre- 
niurături nervoase, obișnuindu-se 
prea des să răspundă cu un rictus, o 
piruetă și o găselniță la orice fel de 
solicitare. In comunicare directă cu 
publicul, sesizînd prin mii de an
tene micile mutații ale atenției, dis- 
ponsabilității și cerințelor sale (multe 
permanențe, dar și tot atîtea diferen
țieri aproape de la o stagiune la 
alta, dacă nu de la o seară la alta) 
teatrul este acela oare dă o nouă 
strălucire, o nouă înțelegere sau o 
nouă accesibilitate textului. Actorul, 
regizorul, scenograful, adică oa
meni înzestrați cu propria lor 
putere de investigare, cu pro
pria lor sensibilitate, cu far

mecul lor, cu posibilitatea lor de a 
reda ceea ce au înțeles și de a dă
rui ceea ce iubesc, acești oameni 
sînt într-un anume sens recreatorii 
operei literare pe care o slujesc, 
ridieînd-o din planul lecturii și al 
meditației solitare la întruchiparea 
scenică cu largă audiență, simultană, 
de masă. A descoperi și a recrea nu 
este tot una cu a denatura. A trans
mite un mesaj, în felul tău unic și 
original (și cît ar fi de dorit ca a- 
ceasta să se întîmple întotdeauna) 
nu înseamnă a vorbi „cifrat" și de 
neînțeles. Sau, mai bine zis, nu ar 
trebui să însemne. Teatrul, printre 
alte virtuți, mai are una. El se 
adresează numai și numai zilei de 
azi. Mîine în teatru nu înseamnă 
nimic. Nici ieri. Se joacă azi, pen
tru azi. Ești înțeles acum și aici.

Publicul reacționează pe loc. Sau 
niciodată. „O piesă sau un spectacol 
care nu interesează poartă în sine 
întreaga răspundere a eșecului. Con
solările intime ale oamenilor de tea
tru „neînțeleși" și care așteaptă răs
cumpărarea posterității sînt o marcă 
de frivolitate". Am citat cuvintele 
altui dramaturg, Aurel Baranga. 
Și iată cuvintele unui regizor, Lu
cian Giurchescu : „Rinduriîe de față 
se vor simple notații. Ele țin de cre
zul durabilității artei verbului expri
mat plastic, al necesității de căutare 
continuă, de înțelegere a ceea ce re
zistă timpului".

Nu putem totuși să nu ne expri
măm acum o nedumerire. în vara 
aceasta, asistînd la reuniunea inter
națională I.T.I. de la București, prin
tre multele aspecte pozitive pe care 
le înregistrau participanții la dez
baterile și exemplificările propuse pe 
marginea temei ; „Formația profe
sională a tînărului regizor", Institu
tul nostru de teatru prezenta un pro
gram practic de lucru cu studenții 
regizori și actori în care, cu o sin
gură excepție, nu se afla nici un text 
românesc, precum și un referat al 
clasei de regie în care se prevedea 
un an de studiu practic pe texte de 
Shakespeare (foarte bine) dar nici u- 
nul, dacă nu mă înșel, la fel de strict 
obligatoriu, pe texte românești.

Oare căutările „tinerilor" de toate 
generațiile nu se împacă la fel de 
bine cu marile texte românești ca și 
cu marile texte ale dramaturgiei 
universale ? Toate exemplele citate 
pînă acum arată că da. Voi aminti 
neașteptatul, strălucitorul „Mielul 
turbat" al (pe atunci foarte tînărului) 
Dinu Cernescu.

Teatrul este azi, și azi nu putem 
vorbi decît cu vorbele noastre de azi. 
dintre care cele mai de înțeles și 
apropiate nu pot fi decît acelea ale 
propriului nostru grai.

o Corabia nebunilor : PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21. 
o Mai periculoase decît bărbații : BUCUREȘTI — 9 • 
11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30- 21.
• Lupii albi : REPUBLICA — 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ; 16 ;
18,45 ; 21,15 ; GLORIA — 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.
e Atentatul de la Sarajevo : VICTORIA — 9 ; 11,15 • 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45
• Paria : FEROVIARUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 21, 
EXCELSIOR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Testamentul doctorului Mabuse : FESTIVAL — 8,45 ■
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Stelele din Eger : GRIVIȚA — 9—12,15 în continuare;
16.15 ; 19,30, TOMIS — 8,30—14 în continuare ; 17 ; 20.
• My fair lady : CENTRAL — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• Familia noastră trăsnită: LUMINA — 9—16,15 în con
tinuare ; 18,30 ; 20,45.
O Program pentru copii : DOINA — 9—10.
• Un glonte pentru general : DOINA — 11 ; 13,15 ; 15.45;
18.15 ; 20,45, COTROCENI — 15,30 ; 18.
• Viața lui Matheus : COTROCENI — 20,30.Viața lui Matheus : COTROCENI — 20,30.

Parisul vesel : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare. 
Prințul negru : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
; 17,45 ; 20.
Dragoste la Las Vegas ; BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
Ultima lună de toamnă : BUZEȘTI — 20,30.
Tigrul : DACIA — 8—20,45 în continuare, MOȘILOR 

: 20,30.

15

•
— 15,30 18 ; zu,uu.
• Angelica și sultanul : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45, ARTA — 9,30—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30• —.... .. --------- ------ —

© k/av. v upuMVHOUVl • AJAJ.VZX ~ 1J,OU , IO ,
© în umbra coltului : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.

20.30, FLOREASCA — _ ,
• Omul, orgoliul, vendeta ; VOLGA — 9—15,30 în conti
nuare ; 18 ; 20,30.
•
1G

© 0‘'14&aviu . U JliZAlXX — J.O , XU,dU.
• Tinerețe fără bătrînețe :. FLACĂRA — 15,30 ;
20.30.
• Bărbați în deplasare : RAHOVA — 15,30 ; 18.
• Colina : RAHOVA — 20,30.
o A trăi pentru a trăi : PROGRESUL — 13,30 ; 18 ; 
20,15.
o Omul cu ordin de repartiție : CRINGAȘI — 15,30 ; 
18 ; 20,15, COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Sherlock Holmes : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Noaptea generalilor : PACEA — 16 ; 19,15.

, 11,15 ; 13,30 ;
9,30—16 în continuare ; 18,15

Creola, ochii-țl ard ca flacăra : UNIREA — 15,30 ; 18. 
Singurătate în doi : UNIREA — 20,15.
Soarele vagabonzilor : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.

Omul care valora miliarde : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; . g. n lg . 13 30 . 16 . lg 15 . 20 go

La nord prin nord-vest: AURORA — 9,30 ; 12,30 ;
; 19,15.
Memento : POPULAR — 15,30. 
Strigătul : POPULAR — 18 ; 20,30.

18 ;

teatre
O Opera Română : Carmen — 19,30.
« Teatrul Național „I. L. Caragiale° (sala Comedia) : 
Becket — 20, Năpasta — 20.
O Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Iași (în 
sala Teatrului Giulești) : Stan Pățitul — 10.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. 
Schitu Măgureanu) : Nepotul lui Rameau — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Photo finish — 20.
& Teatrul de Comedie : Croitorii cei mari din Vala- 
hia — 20.
• Teatrul Mic : Carlota — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Vijelie în 
crengile de Sassafras — 19,30 ; (sala Studio) : Enig
matica doamnă „M“ — 20.
© Teatrul Giulești : Cursa de șoareci — 19,30.
© Teatrul de revistă și comedie „Ion Vasilescu" : 
București variâtâ — 19,30.
© Teatrul Evreiesc de Stat : Dibuk — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Șori
celul șl păpușa — 17.
© Teatrul satiric muzical „C. Tănase*' (sala Savoy) : 
Cafeaua cu lapte de adio — 19,30.

Casa de cultură a sindicatelor din Galați, recent inaugurată

r

I
I
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Programul I

10,00 — Matineu 
„Regele 
ducțle a _____
R.P. Bulgaria.

11,25 — închiderea emisiunii de 
dimineață.

18,00 — Buletin de știri
18,05 — Primii pași în sport. 

Film documentar reali
zat de Studioul „Alex. 
Sahia".

cinematografic, 
suedez" — pro- 
studiourilor din

18,20 — Studioul pionierilor ta.< 
Bacău.

o producție a studiouri
lor cehoslovace.

21,50 — „Quo vadimus" — film 
documentar, producție a 
Studioului „Alex. Sahia".

22,00 — Carnet cinematografic.
22.13 — Telejurnalul de noapte.
22,30 — Convorbiri literare.
23,10 — închiderea emisiunii.

Programul II

19,30 — Telejurnalul de seară.
20,15 — Artă plastică.

*1

I

AUGUST 1944-MAI 1945"

0 FRESCĂ A VITEJIEI
OSTAȘULUI RUMÂN

9

V

Foto : S. Cristian

„August 1944 — mai 1945", 
lucrare apărută recent în 
Editura militară, poate fi 
considerată, cu deplin te
mei, o reușită sinteză a 
participării României la 
lupta popoarelor iubitoare 
de libertate împotriva fas
cismului german.

Pe baza materialului va
lorificat în volumul „Ro
mânia în războiul antihitle
rist" și a unor noi investi
gații, autorii — colonel 
Eugen Bantea, colonel Con
stantin Nicolae și general- 
locotenent în rezervă 
Gheorghe Zaharia — pun 
la îndemîna cititorilor o 
carte care, alături de alte 
studii și evocări, ajută la 
înțelegerea unuia dintre 
cele mai glorioase capitole 
din istoria patriei. Aceasta 
cu atit mai mult cu cît 
lucrarea nu este un tratat 
de strictă specialitate, li
mitat la înfățișarea laturii 
pur militare a evenimen
telor, ci o carte politico- 
militară care privește fe
nomenele abordate în toate 

aspectele și implicațiile lor 
— militare, politice, sociale, 
economice — atît în ceea ce 
privește cadrul intern, cit 
și în cel extern. Aceasta 
este, fără îndoială, un merit 
esențial al cărții, deoarece 
lectorul capătă posibilita
tea să cunoască acțiunea 
antihitleristă a României 
începînd cu izvoarele so- 
cial-politice, să înțeleagă 
interdependența dintre e- 
voluția procesului revolu
ționar din interiorul țării 
și lupta cu arma în mînă 
pe front,, raportul dialectic 
dintre factorul național și 
cel internațional în con
textul complex al vremii.

încă de la Început se 
subliniază că participarea 
României la războiul anti
hitlerist a fost rezultatul 
firesc al unui proces înde
lungat, ale cărui rădăcini 
se găsesc în lupta eroică 
dusă împotriva pericolului 
fascist de Partidul Comu
nist Român, în 
altor organizații 
antihitleriste, a 
populare, în perioada ante
rioară declanșării celui de 
al doilea război mondial și 
îndeosebi în anii întunecați 
ai dictaturii militaro-fas- 
ciste, ai războiului anti- 
sovietic în care a fost tîrîtă 
țara împotriva 
porului român, 
lui conducător 
lui comunist în 
și dezvoltarea 
antifasciste românești, 
coalizarea tuturor forțelor 
politico-sociale și militare 
patriotice. Opuse războiului 
hitlerist și dominației stră
ine. este reliefată pregnant, 
cu argumente întemeiate pe 
puterea de convingere a 
faptelor, a realității.

Reflectînd ostilitatea 
ereseîndă față de hitlerișro 
a muncitorilor, țăranilor., 
intelectualilor, ostașilor și

fruntea 
politice 
maselor

voinței po- 
Tdeea rolu- 
al partidu- 
închegarea 
rezistenței 

‘ în

ofițerilor patrioți, amploa
rea rezistenței antifasciste 
a poporului român, care a 
îmbrăcat forme diverse, 
volumul pune în evidență, 
totodată, influența însufle- 
țitoare exercitată de victo
riile Uniunii Sovietice, care 
purta pe umerii săi povara 
principală a războiului, de 
succesele militare ale ce
lorlalte state clin coaliția 
antifascistă, de amploarea 
mișcării de eliberare 
țările cotropite.

Analiza desfășurării 
recției armate degajă 
cluzia că eliminarea, 
decurs de numai opt zile.

din

insu- 
con- 

în

note de lectură
de general - maior 
Constantin ANTIP

a prezenței hitleriștilor din 
majoritatea spațiului româ
nesc (zonele centrale și 
sudice ale țării), prin lupta 
armatei române și a for
mațiunilor patriotice, a 
avut drept consecință lipsi
rea Germaniei naziste de o 
poziție strategică cheie, de 
serioase resurse economice 
și de o jumătate de milion 
de soldați, mutarea fron
tului la granițele Bul
gariei, iugoslaviei și 
Ungariei — România adu- 
cindu și contribuția la pră
bușirea frontului german în 
Balcani și la scurtarea răz
boiului în ansamblul său. 
Impresionante sînt paginile 
care evocă luptele eroice 
purtate de ostașii români, 
umăr la umăr cu ostașii 
sovietici, pe meleagurile 
transilvănene, de la întor- 
sura Buzăului la Tîrgu Mu
reș, de la Arad la Oradea., 
de la Luduș la^ Cărei.. și 
Satu Mare, pînă în acel 
memorabil 25 octombrie, 
cînd a fost dezrobită de 
sub călcîiul fascist și ultima 
brazdă din pămîntul tării.

înfăptuind voința popu
lară, armata ---------------“
continuat cu 
jire lupta și 
frontierele naționale pen
tru eliberarea Ungariei și 
Cehoslovaciei, luptă căreia 
îi sînt dedicate capitole 
speciale ale lucrării. Făcînd 
bilanțul participării Româ
niei la războiul antihitle
rist. autorii arabi că suma 
totală a efectivei >r armatei 
noastre participa ite depă
șește cinci sute de mii. 
Timp de 260 zile, de la 
Mureș pînă aproape da 
Praga, militarii români de 
toate 
20 de 
forțat

au eliberat peste 3 800 loca
lități, dînd aproape 170 000 
de jertfe.

Luptele purtate au dat 
expresie adîncului patrio-

■ lui i 
calități 
luptă, 
ritului 
ostașilor și ofițerilor 
mâni, ilustrate prin emo
ționante fapte de eroism 
colectiv și individual, pre
cum și capacității organi
zatorice și dc conducere, 
inițiativei și originalității 
în concepție a comanda
mentelor noastre, oglindite 
in descrierea a numeroase 
acțiuni de luptă.

Victoriile de pe front au 
avut un factor principal 
în sprijinul nelimitat al 
poporului care, răspunzînd 
chemării „Totul pentru 
front, totul pentru victorie" 
lansată de P.C.R., a susți
nut frontul cu tot ceea ce 
era necesar. Relevînd lupta 
revoluționară în perma
nentă ascensiune a mase
lor, conduse de comuniști, 
ofensiva lor politico-socială 
împotriva reacțiunii, 
tru democratizarea 
cucerirea puterii 
lucrarea subliniază uriașa 
înrîurire 
o avea asupra conștiinței și 
moralului ostașilor, pentru 
sporirea elanului lor com
bativ. Așa cum aprecia to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
în focul insurecției, al răz
boiului antihitlerist, „arma
ta noastră s-a legat pe veci 
eu socialismul, cu comunis
mul".

Numeroase pagini ale căr
ții înfățișează 
oasa cooperare

tism și internaționalismu- 
fierbinte, înaltelor 

morale și 
vitejiei și 
de sacrificiu

de 
spi- 

al 
ro-

pen- 
țării, 

politice,
pe care aceasta

»'!■

română și-a 
aceeași îndîr- 

dincolo de

armele au traversat 
masivi muntoși, au 
12 cursuri de apă,

fructu- 
militară 

româno-sovietică, frăția de 
arme dintre armata română 
și armata sovietică, cimen
tată prin sîngele vărsat în 
comun ; aceste legături 
s-au dezvoltat în anii de 
după război într-o trainică 
prietenie și alianță între 
cele două popoare, înteme
iată pe comunitatea de o- 
rinduire socială și de idea
luri.

Marile împliniri socia
liste realizate de poporul 
român, sub conducerea în-ț 
cercată a partidului com’/J- 
niștilor, în cei douăzeclșț t , 
cinci de ani care au trâfcut 
de la insurecția armată din 
August 1944 — arată in în
cheiere autorii lucrării — 
arată că marile jertfe date 
de luptătorii români în 
numele intereselor vitale 
ale poporului, ale viitoru
lui său luminos, au rodit 
bogat.

Adăugind la aprecierea 
conținutului faptul că a- 
eesta este redat într-un stil 
larg accesibil, susținut de 
o bogată ilustrație, putem 
conchide că toate acestea 
contribuie la sublinierea 
puternicului mesaj educativ 
al volumului „August 1944— 
mai 1945".

Răspunderea noastră
față de

(Urmare din pag. I-a)

arta românească

Știri culturale
Membri ai ansamblului de dan

suri moderne din Cuba s-au întîl- 
nit miercuri, la sediul Asociației oa
menilor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale, cu balerini, maeștri 
coregrafi, cronicari și alți oameni de 
cultură din Capitală

După cuvîntul de salut, rostit de 
președintele A.T.M., artistul poporu
lui Costache Antoniu. maestrul core
graf Ramiro Guerra, conducătorul 
artistic al ansamblului cubanez, a 
răspuns întrebărilor ce i-au fost a- 
dresate în legătură cu profilul și 
activitatea ansamblului.

★
Au fost încheiate lucrările de re

staurare a fostului palat domnesc de 
la Brebu, județul Prahova, construit 
de Matei Basarab în anul 1650. Aici 
sînt în curs de amenajare secțiile 
unui muzeu de istorie feudală, care 
va cuprinde obiecte și documente o- 
glindind aspecte din viața economi
că, socială, politică și culturală a Tă
rii Românești din secolul 17.

Intr-un stadiu avansat se află și 
lucrările de restaurare a cunoscutu
lui „Han roșu" de lîngă Vălenii de 
Munte, unde este în curs de amena
jare un muzeu a1 Văii Teleajenului. 
Vămii de la Văleni și al transpor
turilor. Se lucrează, de asemenea, la 
restaurarea palatului Filipeștilor. din 
Filipeștii de Tîrg, unde va fi ame
najat un muzeu de istorie.

(Agerpres)

18,50 — Avanpremieră.
19,05 — Specialiștii, acolo unde 

o cer nevoile producției. 
Anchetă economică.

20,30 — Formația de coarde 
Eugene Isaye, condusă de 
Lola Bobescu. în pro
gram : Suita „Don Qui- 
jote" de Teleman ; Con
cert în sol major pentru 
vioară șl cor de Vivaldi ; 
Amurg de toamnă de 
Alfred Alessandrescu ; 
Două piese în stil antic 
de Cesare Espejo ; Intro
ducere — arie — presto 
de Benedetto Marcelo.

19,30 — Telejurnalul de seară.
20,15 — Film artistic. „Alibi"

21,25 — Film serial : „Răzbună
torii" — Strănutul fatal.

22.15 — închiderea emisiunii.

I

J
r

La cinematograful „Patria1'

„CORABIA NEBUNILOR''
Regizorul Stanley Kramer, au

torul unor filme ca „Procesul 
maimuțelor", „Lanțul", „Procesul 
de la Niimberg", „O lume ne
bună, nebună, nebună...", este 
prezent pe ecranul cinematografu
lui „Patria" cu o realizare a sa din 
1965: „Corabia nebunilor". Și 
această producție — ecranizare 
a cărții „Ship of Fools", a scrii
toarei americane Katherine Anne 
Porter, roman de mari propor

ții, care s-a bucurat de un deo
sebit succes, fiind un „best sel
ler" al anului 1962 — afirmă 
o dată mai mult umanismul, po
ziția avansată a regizorului.

în distribuție: Vivien Leigh, 
Simone Signoret, Oskar Werner 
și alții.

Pentru cei care n-au văzut fil
mul, amintim că la cererea pu
blicului, filmul va rula, în conti
nuare, pînă la 27 octombrie.

deosebit de dificilă. Ea implică o 
serie de alte probleme, ca aceea a in
fluențelor, învățămintelor, a relației 
dintre specificul național și con
temporaneitate, a modalității de a 
ajunge la o sinteză proprie. Dar, 
mai presus de toate, se află cea a 
acumulării unui meșteșug serios, 
meșteșug ce va trebui exercitat în 
viitor cu maximă exigență, pentru 
a depăși tot ceea ce ar putea 
constitui un impediment în realiza
rea unor autentice opere de artă. 
Exigența față de sine a viitorului 
artist ar trebui să se manifeste în
tr-un efort de asimilare și, în ace
lași timp, de selecție, care presupune 
refuzul epigonismului, refuzul adop
tării facile a unor soluții luate de-a 
gata. Cred că formarea personali
tății studenților depinde, în primul 
rind, de ordonarea impulsurilor. in
terioare, de receptivitatea pe care 
aceștia ar trebui s-o manifeste față 
de nou, față de realitățile lumii în 
mijlocul căreia trăiesc. Iată de ce, 
în cadrul noului program de reor
ganizare a învățămîntului artistic, 
care va dura de altfel tot 6 ani, un 
prim ciclu de 4 ani va fi urmat de 
toți studenții, pentru ca la sfîrșitul 
acestuia, cei mai buni, cei care vor 
manifesta aptitudini deosebite să se 
specializeze în următorii doi ani.

— Ce rol credeți că joacă con
fruntarea cu creațiile artistice 
ale contemporanilor

tinate lucrările .Este un tip de co
municare ce se realizează spon
tan, firesc, dacă în lucrări vibrează 
sinceritatea artistului și consecvența 
față de sine. Cred că nu au nici un 
rost transformările bruște, sărăcirea 
mijloacelor de expresie, obsesia u- 
nor căutări care nu țin seama tocmai 
de ceea ce artistul are mai propriu 
și a început să realizeze cu adevă
rat.

două războaie, ca Pallady sau Pe- 
trașcu, i-au impus repede atenției 
privitorilor contemporani. Dar, chiar 
dacă unele lucrări nu au fost înțe
lese de la început, mă refer aici la 
realizările impresioniștilor, ele 
intrat, totuși, destul 
conștiința publicului, 
acele lucrări care,

au

a

— Confruntarea cu realizările con
temporanilor, mai ales în cadrul ex
pozițiilor colective, cred că este de 
un real ajutor. Este un stimulent și, 
in același timp, o etapă in drumul 
descoperirii de sine, găsirii limba
jului celui mai prielnic ție și cerin
țelor lumii din care faci parte Cău
tarea adevărului, a frumosului, nu 
sînt decît punți spre o mai strînsă 
legătură, spre o cît mai deplină co
municare cu cei cărora le sînt des-

—■ Variantele succesive ale 
aceleiași lucrări sînt oare trepte 
ale acestei exigențe ?

— Aceste variante succesive sînt 
realizate, de cele mai multe ori, în 
așa-numitul „timp de laborator", în 
acel timp petrecut în lucru și care-ți 
antrenează întreaga ființă. Pornite 
din dorința unei perfecționări, re
zultatele, de cele mai multe ori, in
dică schimbări succesive care pol 
duce pînă la o cristalizare a stilului

— Mijloacele de expresie nu 
se bucură, desigur, de o autono
mie, de o independență față de 
caracteristicele specifice ale 
timpului. Cum apar aceste sem
ne caracteristice epocii in pic
tură ?

— Marii maeștri ai picturii noas
tre au demonstrat magistral, prin 
operă, o trăire a valorilor spirituale 
ale lumii lor Iar timpul a selectat, 
tot ceea ce a fost adevărat în 
musețea mesajului uman 
l-au transmis. Diversitatea 
fluența manierelor artistice 
torilor noștri în jurul celor 
probleme ale sensibilității 
contemporan, multe din soluțiile a- 
doptate, modul personal de a 
realitatea, cred că 
hotărîți spre calitate

— Cum priviți 
torului de artă 
în general față

— Sinceritatea, căldura, simplitatea 
lucrărilor unor maeștri dintre cele

tru
care • 
con- 
pi c-

pe
Și 

ale
mai vii 
omului

înseamnă
privi 
pași

ama-atitudinea 
și a publicului 
de pictură ?

de repede în 
Mă refer 

purtînd girul 
unor talente autentice, au fost ro
dul unor căutări consecvente și nu 
au reprezentat doar simple încer
cări exterioare de a epata prin nou
tatea limbajului. Responsabilitatea 
creatorului de frumos clobîndește, în 
condițiile asigurate astăzi, în țara 
noastră socialistă, dezvoltării artei, 
sensuri deosebite, nu numai artisti
ce, dar și etice, și din ce în ce mai 
larg sociale. Această responsabili
tate. de fapt îndatorire a oricărui 
creator, a fo«t relevată de îndemnu
rile ce ne-au lost adresate cu diferite 
prilejuri de către conducătorii parti
dului și statului nostru, îndemnuri 
la consecvență și seriozitate, la cul
tivarea unei arte reprezentative, cu 
care să ne putem mîndri. „Ceea ce 
vi se cere — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresîndu-se oa
menilor de artă — este să pătrundeți 
în adîncu] existenței poporului și, în- 
țelegînd năzuințele sale, eforturile 
și lupta sa eroică, să înfățișați gran
dioasa frescă a României socialiste". 
Iată cuvinte asupra cărora sîntem 
datori să medităm cu conștiința o- 
bligațiilor noastre față de arta ro
mânească și față de publicul ei.

Cred că pictura are, în primul 
rînd, menirea de a fi înțeleasă de cei 
din jur. de cei în mijlocul cărora 
trăiești, ale căror aspirații și idea
luri! le ounoști și încerci să le ex
primi prin pictura ta Sentimentul că 
a fost înțeles este pentru artist una 
din cele mai adînci mulțumiri.

Interviu realizat de 
Marina PREUTU

la

nostru, îndemnuri

Expoziție 
jubiliară

In cadrul manifestărilor pri
lejuite de cea de-a 25-a ani
versare a Zilei forțelor armate, 
miercuri la amiază s-a deschis 
în Capitală, la Casa Centrală a 
Armatei, expoziția „25 octom
brie — Ziua Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România".

Au luat parte general-locote- 
nent Ion Coman, adjunct al 
ministrului forțelor armate, se
cretar al Consiliului Politic Su
perior, care a rostit cuvîntul de 
deschidere a expoziției, Ion Po- 
pescu-Puțuri, directorul Institu
tului de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., Virgil Radulian, adjunct 
al ministrului învățămîntului, 
președintele Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor, ge
nerali și ofițeri activi și de re
zervă, foști comandanți de uni
tăți și mari unități participante 
la războiul antihitlerist, cerce
tători și alți specialiști în do
meniul isteriei, ziariști.

Bogatul material documentar 
prezentat — jurnale de opera
ții, hărți, ordine de zi, fotogra
fii, obiecte care au aparținut u- 
rior eroi — evocă faptele de arme 
săvîrșite de forțele insurecțio
nale din august 1944, drumul e- 
roic străbătut de armata româ
nă în războiul antihitlerist, ală
turi de glorioasa armată sovie
tică. pînă la victoria finală a- 
supra Germaniei naziste. Un 
mare număr de exponate amin
tesc marile eforturi ale oame
nilor muncii, mobilizați de co
muniști, pentru susținerea fron
tului, activitatea desfășurată de 
Partidul Comunist Român pen
tru făurirea și întărirea arma
tei populare, aspecte din proce
sul de instruire și educare a 
militarilor României socialiste, 
gata oricînd să îndeplinească 
misiunile încredințate de partid 
și guvern. Un grupaj de ima
gini înfățișează colaborarea din
tre armata noastră și celelalte 
armate ale țărilor membre ala 
Tratatului de la Varșovia, ale 
tuturor țărilor socialiste.

Expoziția poate fi vizitată zil
nic între orele 11 și 19.
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Vizita președintelui Consiliului fe Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer, In Belgia

Dineul oferit de primul ministru al Belgiei
Miercuri seara, primul ministru 

al Belgiei, Gaston Eyskens, și soția 
sa, au oferit, în saloanele Preșe
dinției Senatului, un dineu în cin
stea președintelui Consiliului de 
Miniștri al României, Ion Gheorghe 
Maurer.

Toastul premierului belgian 
Gaston Eyskens

în toastul său, premierul belgian 
a evidențiat în termeni elogioși 
dinamismul dezvoltării interne a 
României, inițiativele ei internațio
nale în favoarea păcii, activitatea 
neobosită a conducătorilor români, 
care constituie tot atîtea ilustrări 
ale unei evoluții care nu poate să 
nu fie remarcată. Salutîndu-vă 
aici, domnule prim-ministru, a con
tinuat Eyskens, am sentimentul de 
a saluta pe unul din principalii 
arhitecți ai acestei țări în plină 
dezvoltare, de care ne leagă nu
meroase relații istorice și pe care 
compatrioții noștri nu încetează să 
o redescopere de cîțiva ani cu un 
interes crescînd.

Tara dumneavoastră este, într-a- 
devăr, printre democrațiile popu
lare, una dintre cele a cărei dez
voltare industrială îmbracă propor
țiile cele mai impresionante. în a- 
celași timp, România depune efor
turi pentru a face să prevaleze o 
concepție juridică interesantă pe 
care dv. o numiți legalitate socia
listă și care reprezintă în fapt o 
încercare originală de a adapta 
cQnceptul clasic al domniei legii la 
jondițiile noi ale perioadei postbe

lice și ale dezvoltării care caracte
rizează societatea dv.

După ce au fost separate de-a 
lungul anilor sumbri de după răz
boi, cele două țări ale noastre au 
reluat în ultimul timp contacte 
mai normale între ele. Noi vedem 
în această reluare a contactelor 
recompensa eforturilor care au fost 
întreprinse de o parte și de alta 
pentru a contribui la destindere 
în Europa. Spontaneitatea și ra
piditatea cu care schimburile noas
tre s-au dezvoltat de atunci cons
tituie cea mai bună mărturie a ne
cesității și a popularității politicii 
noastre de apropiere intereuro- 
peană, cărora îi consacră efortu
rile lor ambele noastre țări.

într-adevăr, în toate domeniile, 
raporturile dintre România și Bel
gie !u cunoscut o dezvoltare rapi
dă.' iJe plan industrial, marile noas
tre firme au fost fericite de a putea 
să-și aducă contribuția la imensa 
operă de echipare industrială a 
României noi. Pe plan cultural, 
schimburile devin din zi în zi mai 
largi. Nu trece practic nici o zi în 
care artiști sau oameni de știință 
să nu transmită de la o țară la 
alta mărturia interesului nostru și 
să contribuie la schimbul de ex
periență. Pe tărîmul turismului, șu
voiul mereu crescînd al cetățenilor 
care vizitează una sau alta din ță
rile noastre aduce o probă eviden
tă a intereselor reciproce. în sfîr- 
șit, în domeniul politic, România și 
Belgia, după ce au Închegat coo
perarea sub egida Națiunilor Unite 
situîndu-se printre promotorii ac
țiunilor întreprinse de cele nouă 
țări, nu au încetat de a se cunoaște 
mai bine și de a coopera, convinse 
fiind ambele de necesitatea absolu
tă care există pentru țările euro
pene mici și mijlocii de a înlocui 
noțiunea echilibrului groazei prin 
noțiunea cooperării.

Țara pe care o vizitați figurează 
printre acelea a cărei industriali
zare este una dintre cele mai 
înalte din lume. Venitul național 
pe cap de locuitor atinge un nivel 
de invidiat, dar noi plătim tributul 
acestei prosperități sub forma unei 
mari vulnerabilități față de avata
rurile economice și de incertitudi
nile politice. Sîntem convinși că 
numai dezvoltarea constantă a ra
porturilor noastre economice și co
merciale în primul rînd, și apoi a 
raporturilor noastre politice pot 
contribui la lecuirea suferințelor 
Europei. Dar noi considerăm, de 
asemenea, că această cooperare, 
pentru a fi stabilă, trebuie să 
fie adaptată nevoilor partenerilor, 
în această privință avem satisfac
ția de a constata că schimburile 
dintre noi se dezvoltă într-un mod 
din ce în ce mai precis. Dacă, de 
fapt, politica noastră de folosire

Miercuri la amiază, premierul ro
mân, Ion Gheorghe Maurer, a luat 
parte la un dejun oferit în onoarea 
sa de senatorul Edmond Machtens, 
președintele grupului parlamentar 
belgo-român, la restaurantul „Villa 
Loraine" din frumoasa „Bois de la 
Cambre", de lingă Bruxelles. Au 
luat parte persoanele oficiale româ
ne. Din partea belgiană au luat parte 
Andrâ Cools, vice prim-ministru, 
Lucien Harmegnies, ministrul aface
rilor interne, Andrâ Vlerick, minis
trul economiei regionale flamande, 
Jan Adriaenssen, ambasadorul Bel
giei la București, - senatori și depu- 
tați.

ir
In cursul serii de marți, preșe

dintele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, împreună cu Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, însoțiți de Pierre Harmel. 
ministrul de extern» belgian. Ale
xandru Lăzăreanu, ambasadorul 
Românei la Bruxelles, și de alte 
persoane oficiale au asistat la spec
tacolul de balet „Les quatre fils 
Aymon", susținut de celebrul an

La dineu au luat parte Corneliu 
Mănescu, Alexandru Lăzăreanu și 
alte persoane oficiale române.

Au participat Paul Struye, pre
ședintele Senatului, P. Harmel, mi
nistrul afacerilor externe, Hendrik 

deplină a mîinii de lucru ne obli
gă să căutăm debușee pentru pro
dusele industriale în țara dv., că
reia credem că sîntem în măsură 
să îi oferim materiale de excelentă 
calitate, ne dăm seama totodată că 
furnizarea bunurilor de echipa
ment nu se poate concepe decît 
printr-un efort susținut din partea 
noastră, tinzînd spre deschiderea 
mai largă a pieței belgiene pentru 
produsele românești.

în această privință constatăm cu 
satisfacție că în cursul ultimelor 
contacte care au reunit ministrul 
nostru al comerțului exterior și 
omologul său român, accentul a 
fost pus pe mijloacele de dezvol
tare între cele două țări a unor 
tendințe noi, încercînd de a valo
rifica numeroasele posibilități ale 
României, care încă nu au fost în 
întregime apreciate la noi. în acest 
sens, concepem dezvoltarea rapor
turilor noastre și dorim avîntul lor 
crescînd.

Mă limitez doar să reamintesc 
contactele amicale și diplomatice pe 
care le-au avut în ultimii ani mi
niștrii noștri de externe, contacte 
care fac de pe acum parte dintr-o 
practică fericită. Reamintesc, de 
asemenea, ca exemplu de multila
teralitate a interesului nostru pen
tru țara dumneavoastră, vizita foar
te apreciată pe care a făcut-o 
recent ministrul dumneavoastră de 
justiție colegului său belgian și 
care a permis să se procedeze la 
schimburi de experiență prețioase 
pentru cunoașterea reciprocă.

Ceea ce aș vrea să păstrați din 
vizita dumneavoastră în Belgia 
este imaginea unei țări situate în 
inima Europei și la încrucișarea 
schimburilor comerciale — precum 
și din păcate a altor schimburi 
mai puțin pașnice — căie încear
că să se adapteze neobosită con
dițiilor unei lumi aflate într-o 
transformare profundă. Nimic din 
ceea ce este legat de viitorul con
tinentului — cu alte cuvinte de se
curitatea europeană — nu poate 
să ne lase indiferenți. Iată de ce 
inițiativele dumneavoastră în a- 
cest domeniu, repet, ne-au intere
sat mult și nu vor înceta să ne re
țină atenția. Punctul nostru de ve
dere este, de altfel, asemănător, 
mi se pare, celui al guvernului ro
mân. Fără a periclita bazele stabi
lității actuale în Europa, noi vrem 
să explorăm fiecare posibilitate de 
a consolida pacea în lume și 
sîntem convinși că înțelegerea în
tre țările europene mici joacă 
în această privință un rol ca
pital. Noi credem, de asemenea, 
că eforturile pe care le faceți dum
neavoastră și cele pe care le de
punem noi capătă un caracter 
complementar. Aspectul care nu 
este, desigur, cel mai puțin frapant 
în aceste eforturi este interesul 
comun care se manifestă în cele 
două țări ale noastre în direcția 
asocierii țărilor neutre în elabo
rarea unei organizări durabile a 
securității europene. Această secu
ritate noi o dorim cu toată convin
gerea noastră, dar o dorim, de ase
menea, cu maximă prudență, fiind 
siguri că un echilibru fragil și pro
vizoriu este cîteodată preferabil 
salturilor pe care le pot prilejui ini
țiative bine intenționate dar stînga- 
ce. Cred că acest punct de vedere 
comun al problemei noastre funda
mentale merită a fi subliniat.

Primirea ce vi se face în Bel
gia constituie mărturia interesului 
nostru și a simpatiei noastre față 
de România. Cred că cele două țări 
ale noastre au depășit stadiul decla
rațiilor academice. Convergența 
preocupărilor noastre constituie cea 
mai bună garanție a unei rodnice 
colaborări viitoare.

Ridic paharul în sănătatea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
guvernului pe care îl prezidați, 
pentru prosperitatea și fericirea 
poporului român.

samblu „Ballets du XX-eme siăcle", 
condus de Maurice Bejart.

Spectacolul s-a bucurat de un 
strălucit succes.

Artiștilor le-au fost oferite flori 
din partea președintelui Consiliului 
de Miniștri al României.

★
Miercuri după-amiază, ministrul 

afacehilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănescu, 
a ținut, la Institutul Regal de Relații 
Internaționale, o conferință pe tema 
„Probleme actuale ale cooperării 
între statele europene și perspecti
vele realizării securității în Europa".

Vorbitorul a fost prezentat audi
toriului de ministrul de externe bel
gian, Pierre Harmel

La conferință au asistat ambasa
dori și membri ai corpului diplo
matic, un numeros public format 
din membri ai Institutului Regal de 
Relații Internaționale, oameni poli
tici, de știință și cultură, reprezen
tanți ai cercurilor industriale și de 
afaceri, ziariști.

Asistența a primit cu viu interes 
expunerea ministrului de externe 
român, aplaudînd îndelung.

Fayat, ministrul comerțului exte
rior, ambasadorul De Heer Robert 
Vaes, Jan Adriaenssen, ambasado
rul Belgiei la București, Edmond 
Machtens, senator și președintele 
grupului parlamentar belgo-român,

Toastul președintelui
Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer

După ce a exprimat sentimentele 
de gratitudine pentru invitația de 
a vizita Belgia și mulțumiri cor
diale pentru primirea atît de ama
bilă ce i-a fost făcută, vorbitorul 
a spus : Cuvintele calde, prietenești 
pe care ați binevoit să le rostiți 
la adresa poporului român și a 
noastră, purtătorii mesajului său 
de prietenie, ne-au mișcat adînc.

De-a lungul secolelor, începînd 
cu cele mai îndepărtate vremuri, 
locuitorii acestor ținuturi au fost 
nevoiți să înfrunte vitregia vremu
rilor.pentru a-și apăra libertatea și 
ființa națională. La celălalt capăt 
al Europei, în spațiul geografic al 
Carpaților, Dunării și Mării Negre, 
poporul român, care a cunoscut, 
de asemenea, o existență zbuciuma
tă, și-a consacrat energia acelorași 
nobile aspirații. Dar, depășind 
uneori cu grele sacrificii vicisitu
dinile istoriei, popoarele noastre au 
reușit să-și aducă o contribuție 
proprie, originală la civilizația ome
nirii.

Trăind într-o lume a interdepen
dențelor, România promovează cu 
consecvență cooperarea multilate
rală cu toate țările, indiferent de 
regimul lor politic și orînduirea 
lor socială. Colaborarea a devenit 
un imperativ al contemporaneită
ții. Ne obligă la aceasta dezvolta
rea explozivă a științei și tehnicii, 
creșterea vertiginoasă în epoca 
modernă a forțelor productive ale 
societății, existența unor posibili
tăți fără precedent de a împinge 
omenirea înainte spre un viitor de 
civilizație și pace.

în mod firesc, România, ca țară 
socialistă, situează în centrul poli
ticii sale externe dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală cu toate țările socia
liste, parte integrantă a circuitului 
mondial de valori materiale și spi
rituale.

Este cunoscut faptul că de mai 
bine de două decenii țara mea este 
angrenată într-un vast program 
de construcție a unei societăți mo
deme, în care personalitatea fiecă
ruia să se poată dezvolta liber, 
plenar. Pentru realizarea acestui 
program, România are nevoie îna
inte de toate de pace. Desigur, 
pacea nu constă doar în simpla 
absență a războiului; ea este in
disolubil legată de asigurarea 
dreptului sacru al fiecărui popor 
de a-și hotărî în mod liber pro
priul destin. Condiția esențială 
pentru menținerea păcii este in
staurarea în relațiile dintre state 
a respectului riguros pentru drep
tul și morala internațională, a 
căror esență este exprimată în 
principiile unanim recunoscute ale 
suveranității și independenței na
ționale, neamestecului în treburile 
altor state, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc.

în momentul de față există, da- 
că-1 pot numi așa, un destin oa
recum asemănător al României și 
Belgiei, desigur legat de vocația 
lor europeană. Sînt fericit, dom
nule prim-ministru, să-mi pot ex
prima acordul deplin cu aprecierea 
dumneavoastră că astăzi România 
și Belgia se întîlnesc animate de 
aceeași năzuință fierbinte ca bă- 
trînul nostru continent să devină 
un continent al păcii și al cola
borării. Multiplele contacte și dis
cuții pe care reprezentanții guver
nului român le-au avut cu emi
nente personalități din diferite 
state ale continentului au întărit 
convingerea noastră că există con
diții favorabile pentru a între
prinde noi pași pe calea colabo
rării în asigurarea securității eu
ropene. în concepția noastră, rea
lizarea securității europene repre
zintă un proces de durată, mai 
lungă sau mai scurtă, in funcție de 
energia, perseverența și înțelep
ciunea cu care vor fi abordate și 
soluționate treptat diferitele sale 
aspecte, pe cît de variate, pe atît 
de complexe. Apare evident că 
de acest obiectiv ne putem apro
pia doar prin eforturi conjugate 
pe plan bilateral și multilateral, 
prin încheierea unor înțelegeri 
succesive asupra acelor probleme 
care prin însăși natura lor permit 
mai ușor realizarea unui consens, 
în acest sens, mi se pare că dez
voltarea relațiilor dintre state — 
drum din care Europa a parcurs, 
de altfel, o bună parte — trebuie 
privită ca o premisă a abordării 
tot mai concrete, în cadrul unor 
întîlniri ale statelor europene, a 
problemelor vizînd viitorul conti
nentului nostru, ceea ce ar faci
lita accelerarea procesului înfăp
tuirii securității în această regiu
ne a lumii.

De ce nu am putea discuta, de 
pildă, la o asemenea întîlnire des
pre posibilitățile de a ajunge la o 
înțelegere în privința renunțării la 

reprezentanți ai cercurilor indus
triale și financiare, oameni de afa
ceri. în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, cei doi șefi de guverne au rostit 
toasturi.

folosirea forței în rezolvarea pro
blemelor litigioase ? Dacă aceasta 
s-ar solda cu un rezultat pozitiv, 
ea ar deschide calea pentru alte 
întruniri pe plan european la care 
s-ar putea dezbate alte probleme 
ale dezvoltării relațiilor dintre 
state.

Pornind de la faptul că marilor 
puteri le revine răspunderea pen
tru asigurarea păcii și securității 
în orice parte a globului, conside
răm, totodată, că în soluționarea 
complexelor probleme internațio
nale un rol important au, după pă
rerea noastră, țările mici și mij
locii, care prin inițiativele și ac
țiunile lor pot contribui la însănă
toșirea climatului internațional, la 
statornicirea unor raporturi bazate 
pe echitate și respect reciproc. între 
toate statele lumii. Aceasta cu atît 
mai mult, cu cît țările mici și mij
locii, care au mai mult de suferit 
de pe urma conflictelor și tensiu
nilor, sînt vital interesate în pro
movarea metodei negocierilor ș'i au, 
dacă se poate spune astfel, voca
ția colaborării, înclinația spre gă
sirea unor soluții concertate, fiind 
în măsură să aducă o contribuție 
prețioasă la edificarea unei păci 
trainice pe continentul nostru și în 
lume.

Legăturile tradiționale de priete
nie și colaborare între țările noas
tre și-au găsit în mod fericit ex
presia atît pe plan bilateral, cît și 
internațional, de pildă în cadrul 
acțiunilor întreprinse pe baza cu
noscutei rezoluții a O.N.U. cu pri
vire la îmbunătățirea colaborării 
pe plan regional. Constat cu vie 
satisfacție că începutul favorabil 
al convorbirilor noastre îndreptă
țește speranța unor rezultate fruc
tuoase care să imprime un nou im
puls relațiilor multilaterale în con
tinuă dezvoltare dintre țările 
noastre.

Cu aceste gînduri, vă rog să-mi 
permiteți să ridic paharul în să
nătatea Maiestăților Lor, regele 
Baudouin și regina Fabiola, în 
sănătatea stimatelor noastre gazde, 
domnul prim-ministru și doamna 
Eyskens, a dumneavoastră, domnu
le ministru, și a doamnei Harmel, 
în sănătatea tuturor celor prezenți, 
pentru întărirea prieteniei dintre 
România și Belgia, pentru prospe
ritatea și fericirea poporului bel
gian.

(Urmare din pag. I)

pentru abordarea temelor majore ce 
o confruntă"

Alți specialiști văd o asemenea 
distribuire a sarcinilor de execuție 
corelată cu o intensă colaborare în
tre institut și întreprindere, precum 
și cu formarea unui centru de do
cumentare în specialitate unic (even
tual prin unificarea diferitelor bi
blioteci sau sectoare documentare 
existente în domeniu) în acest fel 
s-ar asigura specialiștilor de la 
I.C.R.E.T. o informare corespunză
toare asupra realizărilor celor mai 
recente apărute pe plan mondial.

„Printr-o asemenea raționalizare 
s-ar putea evita și o bună parte din 
dificultățile și întîrzierile ce mai in
tervin în realizarea acestor proto
tipuri — arată ing. Andrei Chirică — 
inginerul șei al întreprinderii. Tin- 
zind ca și pînă acum să facă singur 
totul, pînă la faza de prototip, ins
titutul n-ar face decît să favorizeze 
termene care în genere sînt încă 
prea lungi (în medie 4—5 ani). Aceas
ta și, mai ales, absența în mare mă
sură a unui punct de vedere tehno
logic în realizarea prototipurilor 
create de institut, fac ca, adeseori, 
soluțiile date de cercetători să nu 
constituie pentru noi, proiectanții și 
constructorii, decît simple „surse de 
inspirație" Drept urmare, pentru a 
le aduce „la zi" și a le face realiza
bile în condițiile tehnologice ale ță
rii noastre, ne aflăm în situația de 
a relua lucrările de la capăt, de a 
recrea prototipurile respective. Este 
situația în care ne-am aflat și cu 
actualele translatoare de televiziune, 
la care am operat nu numai 
simple înlocuiri de materiale, dar și 
modificări în ceea ce privește con
cepția"

Problema scurtării termenelor de 
cercetare ni sa ridicat și la Mi
nisterul Poștelor și Telecomunica
țiilor Directorul Direcției Tehnice, 
cont. ing. Ion Uidilă (pînă nu de 
mult conducătorul uneia dintre di
recțiile de specialitate importante 
ale ministerului — cea de telefon, 
telegraf), sublinia că și în cazul 
realizării unui obiectiv de seamă al 
actualului plan aJ institutului — 
„sistemul de curenți purtători cu 
60 de căi" — a fost necesară o de
calare a termenelor. Personal, consi
dera că la o asemenea situație s-a 
ajuns și datorită „supraestimării po
sibilităților institutului, faptului că 
s-a ignorat caracterul de noutate al 
temei, lipsa de experiență a cerce
tătorilor în realizarea unor aparate 
de acest fel, în raport cu condițiile 
concrete ale producției".

O atare raționalizare a sarcinilor

In iimire ia c. c. al p. c. r.
Miercuri, tovarășul Gheorghe Bană, 

membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a întilnit cu delega
ția partidului Comunist Francez, 
condusă de tovarășul Gustave Ansart, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Francez, care se ailă în țara 
noastră într-o vizită pentru schimb 
de experiență.

Din delegație fac parte tovarășii 
Jean Tricart, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie, Charles Caressa, 
secretar al Federației Alpilor Mari
timi, Raoul Clouet, secretar al Fede
rației Eure, și Odette Denis, membru

Sosirea unei delegații a Frontului Patriei 
din Republica Populară Bulgaria

La invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
miercuri seara a sosit în Capitală o 
delegație a Consiliului Național al 
Frontului Patriei din Bulgaria, con
dusă de tovarășul Zdravko Mitovski, 
secretar al Consiliului Național, care 
va face o vizită în schimb de expe
riență în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

Cronica zilei
TELEGRAMA

Ministrul Afacerilor Externe al Re
publicii Socialiste România, Corne
liu Mănescu, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului Federal al 
Afacerilor Externe al Republicii 
Federale a Germaniei, Walter Schell, 
cu ocazia numirii sale în acestă func
ție.

★

Miercuri, după amiază, George 
Macovescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe a primit în 
vizită pe Brahim Hayder, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Tunisiene în Republica 
Socialistă România, în legătură cu a- 
propiata depunere a scrisorilor de 
acreditare.

★

Tn preajma zilei naționale a Aus
triei — 26 octombrie — miercuri a 
avut loe o seară culturală austriacă, 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
la Casa de cultură din str. M. Emi- 
nescu din Capitală.

Seara s-a deschis cu un ouvînt ros
tit de Costică Alecu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., după care Dan Zamfi- 
rescu, redactor la revista „Contem
poranul", a prezentat o conferință 
cuprinzînd notații dintr-o călătorie 
în Austria.

în continuare, dr. Eduard Tschop, 
ambasadorul Austriei la București, a 
mulțumit pentru organizarea acestei 
seri culturale care, alături de alte 
manifestări, își aduce contribuția la 
mai buna cunoaștere dintre popoare
le celor două țări.

în încheiere aii rulat o serie de fil
me documentare, realizate de stu
diourile austriece.

Au fost prezenți membri <|i amba
sadei Austriei la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
La invitația Comitetului Executiv 

al Uniunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești ne vizitează țara 
Bohdan Trampczynski, președintele 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești din R.P. Polonă.

Oaspetele va vizita unități de pro
ducție, „Expoziția realizărilor econo
miei naționale — România 1969“ 
și va avea convorbiri în legătură cu 
dezvoltarea relațiilor de cooperare 
dintre organizațiile similare din 
cele două țări.

★

Miercuri dimineața a părăsit Capi
tala președintele Consiliului unional 

și atribuțiilor trebuie avută în ve
dere și în legătură cu acele soluții 
care sînt înaintate spre producere în 
serie mare unor unități ale Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini în special Uzinei „Electro
magnetica" din Capitală, cu care se 
colaborează de altfel, în această di
recție, de mai mulți ani.

„Extinderea temelor de exploatare, 
întreținere, optimizare în planul de 
cercetare al institutului — spunea 
ing. Alexandru Bodeagă, din Minis
terul Poștelor și Telecomunicațiilor 
— va accentua, credem noi, tocmai 
specificul creator, de unitate științi
fică, al institutului nostru. Căci pînă 
nu de mult, absența unor foruri 
care să preia și să multiplice produc

CREAȚIA - RAȚIUNEA DE A FI
A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

tiv echipamentele create de cerce
tători ne-a condus, oarecum inerent, 
spre folosirea chiar a institutului ca 
unitate de producere și multiplicare 
a acestora.

Noi nu excludem posibilitatea ca 
însuși Ministerul industriei Cons
trucțiilor de Mașini să preia cons
trucția de echipamente de acest fel, 
în special cele necesare în serie mare. 
Pe această cale s-ar putea remedia 
poate mai grabnic, credem noi, și 
unele greutăți ce apar, generate de 
modul defectuos în care își îndepli
nesc obligațiile chiar unele dintre 
unitățile subordonate acestui minis
ter. Astfel, întreprinderea de piese 
radio și semiconductoare — Băneasa 
refuză să livreze sorturi din pro
dusele sale selecționate, care să co
respundă exigențelor sporite ale uti
lizării lor industriale, inclusiv în 
echipamentele de profil ale institutu
lui nostru în general, se poate spune 
că reglementarea acestei situații ar 
spori mult posibilitățile în ceea ce 
privește scutirea țării de unele im
porturi destul de costisitoare : căci 
piesele pe care nu le obținem de la 
I.P.R.Ș — Băneasa sîntem nevoiți 
să le importăm

De asemenea, neinduderea în planul

al Comitetului Federației Val-de-
Marne.

Au participat tovarășii Ghizela 
Vass și Ion Cîrcei, membri ai C.C. 
al P.C.R., șefi de secție la C.C. al 
PC.R., Dan Marțian, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului municipal București al 
PC.R., Voieu Stancu, membru al 
Comisiei Centrale de Revizie.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească

în aceeași zi, delegația a vizitat 
Muzeul de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și de
mocratice din România.

delegația a fost întîmpinată de tova
rășii Vasile Potop, secretar al Con
siliului Național, Trâian Ștefănescu 
și Stelian Ionescu, membri ai Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste.

Erau prezenți membri ai ambasadei 
R. P. Bulgaria la București

(Agerpres)

al Camerei de comerț a U.R.S.S., 
Mihail Nesterov, și Nicolai Kneazev, 
vicepreședinte, care, la invitația Ca
merei de comerț a Republicii Socia
liste România, au făcut o vizită în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, erau prezenți Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de comerț, precum 
și membri ai ambasadei Uniunii So
vietice la București.

*
Misiunea camerelor de comerț din 

Grecia, condusă de președintele Ca
merei de comerț și industrie din 
Pireu, P. Lozos, care face o vizită în 
țara noastră, a avut o întrevedere la 
Ministerul Comerțului Exterior cu 
adjunctul ministrului, Vasile Rău- 
ță. De asemenea, oaspeții au purtat 
convorbiri la unele ministere econo
mice și întreprinderi de comerț ex
terior și au vizitat Centrul industrial 
pentru electronică și automatizare.

★

Miercuri a avut loc în Capitală 
adunarea generală a reprezentanților 
medicilor și farmaciștilor din întrea
ga țară, pentru alegerea Colegiului 
Central al medicilor și farmaciști
lor.

Președinte al Colegiului a fost a- 
les prof. dr. Nicolae Nestorescu, 
membru corespondent al Academiei, 
președintele Uniunii Societăților de 
Științe Medicale ; vicepreședinte — 
prof dr. Ion Brukner, membru al 
Academiei de științe medicale, pro
rector al Institutului de Medicină și 
Farmacie București ; secretar — 
conf. cir. Benone Duțescu, director 
în Ministerul Sănătății.

Colegiul se va ocupa de probleme 
de etică profesională a medicilor și 
farmaciștilor în relațiile dintre a- 
ceștia și bolnavi, precum și între ca
drele medieo-farmaceutice și perso
nalul mediu sanitar.

★

La invitația președintelui Consi
liului de administrație al Băncii a- 
gricole, Ion Rușinaru. miercuri a so
sit în țară, într-o vizită de documen
tare, directorul generai al Băncii a- 
gricole a Iugoslaviei, Bosko Tonev. 
Oaspetele va avea convorbiri cu 
membri ai conducerii Băncii agrico
le, va vizita „Expoziția realizărilor 
economiei naționale — România 
1969“ și unități agricole.

(Agerpres)

tehnic al uzinei „Electromagnetica" 
a unui obiectiv care pentru noi, pen
tru cercetarea din institut din acest 
an este esențial, („sistemul de cu
renți purtători cu 60 de căi"), pune 
colaborarea dintre minister (institut) 
și uzină, în cadrul acestei teme, pe 
baze exclusiv facultative, de bună
voință. Cînd, în realitate, ar fi fost 
necesar un cadru organizat, cît mai 
strict reglementat".

Trecerea unei bune părți din acti
vitatea de realizare a echipamentelor 
de telecomunicații în seama Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini este văzută favorabil 
și la Uzina „Electromagnetica" din 
Capitală. Numai că aici intervine o 
nuanță. Astfel, în vreme ce la Mi

nisterul Poștelor și Telecomunicații
lor se vede această trecere în spe
cial prin intensificarea preocupării 
de perfecționare — prin cercetare 
proprie, uzinală — a produse
lor de acest gen. la „Electro
magnetica" unghiul de vedere este 
schimbat ; Ing. Nicolae Dragomir, 
directorul uzinei — „Noi propunem 
crearea unui colectiv științific pu
ternic de telecomunicații în cadrul 
uzinei noastre prin reunirea forțelor 
existente Ia Institutul de cercetări 
pentru telecomunicații și la „Elec
tromagnetica".

. Este adus ca argument de către 
uzină însuși imperativul depășirii di
feritelor greutăți manifestate pînă 
acum în colaborarea dintre acest 
institut și uzină

„a — Elaborarea unor scheme insu
ficient studiate, ceea ce a necesitat 
lucrări importante de cercetare în 
uzină pentru definitivarea scheme
lor, după terminarea fazei de cerce
tare, atunci cînd produsul ar fi tre
buit să intre în fabricație.

b — Au fost prevăzute în proiect 
materiale electronice cu valori spe
ciale, neuzuale în fabricația curentă 
Ia I.P.R.S. — Băneasa, ceea ce con
duce la necesitatea unor sorturi nu-

Cu prilejul Zilei
Forțelor Armate 

ale României
MOSCOVA. — La Muzeul Militar 

Central a fost deschisă ieri o expo
ziție de fotografii, consacrată ce
lei de-a 25-a aniversări a forțelor ar
mate ale Republicii Socialiste Româ
nia. La festivitate au participat ge
neralul colonel Mihail Kalașnik, loc
țiitor al șefului Direcției politice su
perioare a armatei sovietice, flotei 
militare maritime și aeriene a 
U.R.S.S., alți generali și ofițeri 
sovietici, atașați militari ai țărilor 
socialiste, acreditați la Moscova. Au 
fost de față Teodor Marinescu, am
basadorul României la Moscova, șl 
membri ai ambasadei.

Atașatul militar, aero șl naval al 
României la Moscova, colonelul Cor
nel Berar, a rostit o scurtă cuvîntare.

PEKIN. — Atașatul militar, aero șl 
naval al Republicii Socialiste Româ
nia la Pekin, Virgil Gheorghiu, a or
ganizat la 22 octombrie o gală de fil
me la clubul internațional. Au parti
cipat Giu Ka In, locțiitor al șefului 
direcției relații externe din Ministe
rul Apărării. Li Lien Cin, director 
adjunct în Ministerul Afacerilor Ex
terne, și alte persoane oficiale chine
ze, șefi de misiuni diplomatice și a- 
tașați militari. Au fost de asemenea 
prezenți Aurel Duma, ambasadorul 
României la Pekin, și membri ai am
basadei

PRAGA. — Colonel Petre Rotariu, 
atașat militar și aero de pe lîngă Am
basada Română la Praga, și alți 
membri ai ambasadei au depus co
roane de flori la monumentele și 
mormintele eroilor români căzuți în 
lupta împotriva fascismului pe. terito
riul Cehoslovaciei.

PHENIAN. - La Ministerul Apă
rării al R.P.D. Coreene a avut 
loo o adunare festivă. Atașa
tul militar român și generalul 
Kim Cel Man au evocat momentul 
creării Forțelor Armate ale Republi
cii Socialiste România și faptele glo
rioase de arme ale ostașilor români.

ȘTIRI SPORTIVE
OSLO 22 (prin telefon). Aseară pe 

stadionul Central din Oslo, Dinamo 
Bacău a reușit un prețios rezultat 
de egalitate în întîlnirea cu formația 
Skeid din localitate. Meciul s-a dis
putat. în turul al doilea al „Cupei 
europene a tîrgurilor", egalitatea rea
lizată însemnînd de fapt șanse deo
sebite de calificare în turul al III-lea 
pentru băcăuani.

Meciul, desfășurat în fața a 10 000 
de spectatori, a fost de o bună fac
tură tehnică. Skeid a atacat mai mult, 
dar Dinamo Bacău a jucat ca o echi
pă care știe ce vrea. Băluță (min. 
17) și Dembrovschi (min. 90) au ratat 
mari ocazii de gol.

Sala Floreasca din Capitală a găz
duit ieri seară meciul de handbal 
masculin din cadrul „Cupei campio
nilor europeni" dintre echipele 
Steaua București și Hapoel Rehovoth 
(Israel). Victoria a revenit handba- 
liștilor români cu s.cdrul de 32—11 
(15—5).

Retutul ăCesfel întîlniri se va dis
puta vineri, 24 octombrie, la Bucu
rești.

Prima reprezentativă de fotbal a 
Poloniei, care se pregătește pentru 
preliminariile campionatului mon
dial, a susținut un meci de verifi
care la Chorzow în compania selec
ționatei olimpice a României. Pre- 
stînd un joc excelent, fotbaliștii ro
mâni au obținut o neașteptată victo
rie cu scorul de 2—1 (1—0). Au mar
cat Ivăncescu și Both, respectiv Ja- 
rosik

în cadrul manifestărilor prile
juite de aniversarea semicentenaru
lui clubului Universitatea, la Cluj 
s-a disputat întîlnirea internaționa
lă amicală de fotbal dintre echipele 
Universitatea și O.F.K. Beograd. Vic
toria a revenit studenților clujeni cu 
scorul de 1—0 (1—0), prin golul mar
cat în minutul 40 de Mustețea.

meroase cu dificultățile inerente în 
aprovizionarea ritmică a producției.

c — Din lipsă de experiență, solu
țiile constructive sînt uneori neteh
nologice. creînd dificultăți în uzina
le".

Deci în ultimă instanță uzina pro
pune „topirea" unei unități de cer
cetare constituite într-un laborator 
uzinal. Cei mai mulți dintre specia
liștii anchetați nu înclină însă spre! 
o asemenea rezolvare, dat fiind fap
tul că acest institut este singurul de 
un asemenea fel în țară și că acțiu
nea lui modernizatoare trebuie să se 
facă simțită pe planuri multiple, în
tr-un întreg domeniu.

După cum se vede, există păreri 
divergente, mergînd de la concep
ția cvasiprofilării institutului ca uni
tate productivă pînă la cea a cvasi- 
dizolvării lui într-un fel de atelier 
uzinal. Sînt însă eronate ambele a- 
cește puncte de vedere, deoarece lip
sesc institutul de funcția lui primor
dială : activitatea de cercetare, crea
ția proprie, bazată pe gîndirea ori
ginală. în ipoteza că activitatea de 
execuție ar ocupa ponderea princi
pală în munca unității, cum s-ar pu
tea asigura condițiile unei reale in
vestigații științifice? La o situație si
milară s-ar ajunge și prin transfor
marea .institutului într-o semianexă 
a unei întreprinderi de specialitate. 
Funcția lui este să fie focar de gîn- 
dire științifică, de cercetare reală, 
dar bineînțeles în cea mai strînsă 
legătură cu practica, inspirîndu-se 
din nevoile ei. Re această bază ur
mează să fie stabilită tematica de 
cercetare și organizată colaborarea 
strînsă cu industria, avîndu-se în ve
dere posibilitățile și condițiile con
crete ale producției.

Din toate acestea, o concluzie se 
degajă ca certă ; necesitatea justei 
profilări a institutului de cercetare, 
în scopul creșterii forței și randa
mentului său în știință și economia 
națională Existența mai multor opi
nii, înfruntarea punctelor de vedere 
vizînd soluționarea corespunzătoare 
a unui asemenea aspect esențial al 
rețelei de cercetare se impune 
însă a fi elucidată cît mai, 
operativ prin conturarea unei soluții 
definitive, a unor măsuri concrete, 
eficace. De asemenea, torurile direct 
interesate, Institutul de cercetări 
pentru telecomunicații, ministerul 
tutelar al acestuia, celelalte unități 
de cercetare sau 'productive colabo
ratoare, ca și Consiliul Național al 
Cercetării Științifice, au datoria, de 
a asigura condițiile pentru depășirea 
grabnică a diferitelor impedimente 
din activitatea institutului în cauză, 
în scopul creșterii rapide a contri
buției și eficienței cercetărilor sale.



CRIZA POLITICĂ ITALIA CHILE Somalia după
DIN LIBAN

ÎNTR-O NOUĂ FAZĂ
V

• Rashid Karame a abando
nat misiunea de a forma un 
nou guvern
• Ultimele incidente armate 
complică datele problemei

BEIRUT 22 (Agerpres). — într-o 
Informație transmisă din Beirut, 
agenția France Presse anunță că 
■miercuri dimineața Rashid Karame, 
președintele desemnat al Consiliului 
de Miniștri al Libanului, s-a prezen
tat la palatul prezidențial pentru a-1 
anunța pe șeful statului, Charles 
Helou, că renunță la misiunea sa de 
a forma un nou guvern. El a afir
mat totodată că nu-și asumă nici o 
răspundere în legătură cu ciocnirile 
care au avut loc în ultimele zile înz- 
tre forțele armate libaneze și gru
purile de comando palestiniene. După 
cum se știe, guvernul condus de 
Rashid Karame a demisionat la 25 
aprilie, urmînd să rezolve proble
mele curente pînă la formarea nou
lui cabinet, cu a cărui constituire fu
sese însărcinat Rashid Karame.

Hotărîrea premierului libanez in
tervine într-un moment cînd în Li
ban se înregistrează o ascuțire a 
tensiunii. Postul de radio libanez a 
dat publicității un comunicat militar 
în care se arată că „incidentele din 
ultimele două zile din Liban au fost 
provocate de grupurile de comando 
palestiniene, care au refuzat să dea 
ascultare ordinelor comandanților ar
matei libaneze". Comunicatul arată 
că grupuri ale refugiaților palesti
nieni au încercat să instaleze tabere 
în zone de frontieră, călcînd astfel 
dispozițiile armatei libaneze. în 
cursul incidentelor, un soldat libanez 
a fpst ucis, iar alți trei răniți, iar din 
rîndurile grupurilor de comando au 
fost ucise patru persoane, iar alte 
șase rănite.

★
DAMASC 22 (Agerpres). — Pos

tul de radio Damasc și-a întrerupt 
marți noaptea emisiunea pentru a 
transmite un comunicat special în 
care se anunța hotărîrea Siriei de a 
închide frontiera cu Libanul. După 
cum relatează agenția U.P.I., care a 
captat emisiunea postului Damasc, 
decizia privind închiderea frontierei 
cu Libanul a fost adoptată în urma 
incidentelor care au avut loc între 
trupele libaneze și organizațiile pa
lestiniene.

Dezbateri de politică externă
în Camera Deputaților
@ Expunerea lui Aldo Moro

Situația 
a revenit 
la normal

lovitura de stat
• Schimbarea denumirii oii- 
dale a țării • Abolirea cons
tituției și dizolvarea parla
mentului

Moscova a primit festiv

pe eroii Cosmosului

ROMA 22. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite: în 
Camera Deputaților a Parlamentului 
italian au început marți dezbateri a- 
supra politicii externe a guvernului. 
Ministrul de externe, Aldo Moro, 
a făcut o amplă trecere în revistă a 
poziției guvernului față de principa
lele probleme internaționale actuale. 

Moro a reafirmat și poziția cunoscu
tă a guvernului italian față de alian
țele politice, economice și militare 
din care face parte.

în ce privește pregătirea unei con
ferințe pentru securitatea europeană, 
opinia guvernului italian este că 
„pornindu-se de la examinarea pro
blemelor mai puțin controversate 
s-ar putea ajunge, treptat, la o ade
vărată conferință în măsură să în
frunte marile probleme ale unei 
păci juste și stabile". De la aceste 
negocieri, „care trebuie pregătite cu 
grijă, realism și prudență", după 
părerea guvernului italian, nu pot 
fi excluse Statele Unite și Canada. 
Subliniind că Italia nu intenționează 
să iasă din N.A.T.O. — poziția cu
noscută a guvernului — vorbitorul a 
deolarat în continuare : „Politica 
de depășire a blocurilor mili
tare și așezare a lumii pe baze 
de încredere și cooperare se 
realizează, înainte de toate, prin 
apropierea între diferite grupări, 
înainte de a dizolva blocurile, 
și tocmai pentru a le dizolva... este 
nevoie să se ducă o politică de pa
ce". în ce o privește, Italia va face 
toate eforturile în vederea progre
sului spre o dezarmare generală și 
completă, a spus Moro.

Confirmînd că guvernul italian in
tenționează să recunoască guvernul 
R.P. Chineze și să stabilească relații 
diplomatice cu acesta, Moro a spus 
că „în acest scop sînt în curs con
tacte diplomatice".

în legătură cu situația din zona 
Mării Mediterane, ministrul a re
levat că aceasta „nu pare încă să 
prezinte simptome de îmbunătățire", 
arătînd apoi că este absolut necesar

să se continue „explorarea tuturor 
căilor în vederea reglementării paș
nice a conflictului arabo-israelian".

Divergențe în sinul 
democrat-creștinilor 
italieni

ROMA 22 (Agerpres). — Secretarul 
național al Partidului democrat-creș- 
tin din Italia, Flaminio Piccoli, și-a 
anunțat demisia, ca urmare a dizol
vării curentului majoritar „angaja
mentul democratic", care a condus 
timp de 10 ani partidul. Dizolvarea 
acestui curent. — una din cele nouă 
grupări existente în P.D.C. — a sur
venit în urma divergențelor ivite 
între liderii săi — Piccoli, Rumor, 
actualul prim-ministru, Colombo și 
Andreotti, privind soluția ce ar urma 
să fie adoptată pentru reconstituirea 
coaliției guvernamentale de centru- 
stînga. Din declarațiile făcute de Co
lombo și Andreotti rezultă că ei au 
refuzat propunerea susținută de se
cretarul partidului, vizînd realizarea 
unui nou guvern cvadripartit (demo- 
crat-creștini, socialiști, socialiști uni
ficați și republicani) sau, în cazul în 
care această formulă nu poate fi 
realizată, recurgerea la alegeri po
litice generale.

SANTIAGO DE CHILE 22 (Ager
pres) — Generalul Roberto Viaux, 
șeful revoltei militare care s-a de
clanșat marți în Chile, a remis co
manda regimentului „Taona“ gene
ralului Guillermo Manhna, coman
dantul șef al garnizoanei Santiago 
de Chile.

Predarea generalului Viaux a in
tervenit în 
cord între șefii trupelor revoltate 
și un reprezentant al guvernului, 
după mai multe ore de tratative. Nu 
s-a făcut nici o precizare asupra ter
menilor acordului realizat. Cu toate 
acestea, înainte de a se preda, gene
ralul Viaux a declarat presei că sco
pul revoltei a fost demisia ministru
lui apărării, Tulio Marambio, și a 
șefului armatelor, generalul Sergio 
Castillio. Rebelii au revendicat, de 
asemenea, o îmbunătățire a echipa
mentului militar și o sporire a sol
delor. Generalul Viaux a fost ares
tat pentru a fi judecat de un Tribu
nal militar. Se apreciază, însă, că 
pedeapsa pe care Tribunalul o va • 
pronunța contra sa va fi trecerea lui 
în rezervă.

Referindu-se la consecințele rebe
liunii militare, observatorii de pre
să din Santiago consideră că gu
vernul a ieșit întărit din această în
cercare de forțe, deoarece a reușit să 
realizeze unirea în jurul său a tutu
ror partidelor politice și a sindica
telor care, în ajun, i se opuneau.

urma semnării unui a-

MOGADISCIO 22 (Agerpres). — 
Autorii loviturii militare de stat, 
care a avut loc marți în Somalia, au 
anunțat schimbarea denumirii ofi
ciale a țării în Republica Democra
tică Somalia — transmite postul de 
radio Mogadiscio, citat de agenția 
A.P. Postul de radio relevă că situa
ția din țară se menține calmă. Prin
cipalele instituții administrative și 
economice și-au reluat activitatea. 
Restricțiile de circulație instituite pe 
întreg teritoriul țării continuă însă să 
fie în vigoare.

Un comunicat anterior a anunțat 
abolirea constituției și dizolvarea 
parlamentului. Membrii fostului gu
vern, care au fost arestați în timpul 
loviturii de stat, urmează să fie 
aduși în fața unei instanțe.

Consiliul Național Revoluționar, 
care a preluat luni puterea în Soma
lia, a publicat un comunicat în care 
trasează liniile principale ale politicii 
sale externe și interne. Comunica
tul subliniază că Somalia va pro
mova o politică de neutralitate și 
nealiniere și se va conduce în rela
țiile externe după principiile coexis
tenței pașnice și neintervenției în 
treburile interne ale altor state. 
După ce precizează că noul regim 
va respecta tratatele internaționale, 
comunicatul afirmă că Somalia se 
va opune războiului ca mijloc de so
luționare a divergențelor dintre sta
te.

agențiile de presă transmit
sa

Lucrările celui de-al VII-lea Congres sindical mon
dial au continuat miercuri pe comisii. In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 
reprezentanți ai delegației Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

biri cu oameni de afaceri englezi des
pre dezvoltarea relațiilor comerciale 
dintre R.D.G. și Marea Britanie.

La constituirea noului
guvern ai 
Federale a

Republicii
Germaniei

lii Comitetul politic spe
cial Cl O.N.U. au continuat 
miercuri dezbaterile asupra raportului 
Comisiei speciale pentru cercetarea 
politicii de apartheid a guvernului Re
publicii Sud-Africane. Raportul atrage 
atenția asupra faptului că guvernul 
R.S.A. continuă politica celor mai crun
te discriminări rasiale și că un mare nu
măr de patrioți sud-africani, luptători 
împotriva politicii de apartheid, se află 
în închisori, unde li se aplică un tra
tament inuman. Mii de cetățeni de 
culoare au fost nevoiți să se refugieze 
în țările vecine pentru a scăpa de 
teroarea polițienească.

Exterior al R. D. Vietnam, cu privire 
la lărgirea colaborării dintre cele două 
țări.

fliexei Kosîghill, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit la Kremlin pe Swa- 
ran Singh, ministrul apărării al Indiei, 
cu care a avut o discuție cu privire 
la unele probleme de interes comun, 
informează agenția TASS. La discuție 
a participat și mareșalul Andrei Gre- 
ciko, ministrul apărării al Uniunii So
vietice.

La invitația Iui Jozei 
Biro, ministrul comerțului 
exterior al R. P. Ungare, 
în R. P. Ungară a sosit Masayoshi O- 
hira, ministrul industriei și comerțului 
exterior al Japoniei. In aceeași zi, cei 
doi miniștri au procedat la un schimb 
de păreri cu privire la unele aspecte 
ale legăturilor economice ungaro-ja- 
poneze și cu privire la posibilitățile de 
lărgire a contactelor dintre cele două 
țări.

MOSCOVA 22. — Corespon
dentul Agerpres, L. Duță, trans
mite : Mii de moscoviți s-au 
adunat miercuri 
Vnukovo și pe șoseaua 
duce spre oraș pentru a-i saluta 
pe cei șapte cosmonauți de pe 
navele „Soiuz-6", „Soiuz-7“ și 
„Soiuz-8“ — Gheorghi Șonin, 
Valeri Kubasov, Anatoli Filip- 
cenko, Vladimir Volkov, Viktor 
Gorbatko, Vladimir Șatalov și 
Alexei Eliseev.

La tribuna de onoare au luat 
loc Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., Niko
lai Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem, 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., conducători de partid 
și de stat sovietici.

Pe cerul Moscovei își face 
apariția uriașul avion, avîndu-i 
la bord pe cei șapte cosmonauți, 
încadrat de o escortă de onoa
re alcătuită din șapte avioane 
de vînătoare. După aterizare, 
din avion coboară cosmonauții. 
Comandanții celor trei nave 
prezintă pe rînd raportul în 
fața conducătorilor de partid și 
de stat : „Misiunea încredința
tă de patrie a fost îndeplinită 
cu succes. Ne simțim excelent. 
Sîntem gata pentru îndeplinirea 
altor misiuni". împreună cu 
conducătorii de partid și de stat 
sovietici, cei șapte cosmonauți 
iau loo în mașinile deschise. 
Coloana de mașini se îndreap
tă spre Kremlin. De-a lungul 
largului bulevard al Cosmonau- 
ților, pavoazat sărbătorește, 
mii de cetățeni ai Moscovei sa
lută pe eroii Cosmosului.

După sosirea cosmonauțllor, 
în saîa marelui palat al Congre
selor din Kremlin a avut loc 
un miting al oamenilor muncii 
din Moscova consacrat acestui 
eveniment.

Rînd pe rînd, cosmonauții Vla
dimir Șatalov, Gheorghi Șonin, 
Anatoli Filipcenko, Alexei Eli
seev își împărtășesc impresiile 
acumulate în timpul îndeplini
rii complexei lor misiuni cos
mice

Academicianul Boris Petrov a 
arătat că zborul a constituit o

la aeroportul 
care

etapă importantă tn euceriraa 
spațiului interplanetar și folosi
rea lui în scopuri științifice șl 
economice.

A luat apoi cuvîntul Leonid 
Brejnev, care a salutat căldu
ros pe cosmonauți și întregul 
colectiv de oameni de știință, 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
care au contribuit la efectuarea 
cu succes a zborului cosmic. El 
a precizat că știința sovietică 
studiază posibilitatea creării 
unor stațiuni cosmice orbitale și 
a subliniat necesitatea folosirii 
Cosmosului în scopuri exclusiv 
pașnice. Secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. a arătat că oa
menii sovietici au primit cu 
admirație realizările astronauți- 
lor americani care au debarcat 
pe Lună și a arătat că Uniunea 
Sovietică se pronunță pentru 
colaborarea internațională în 
domeniul cuceririi spațiului 
cosmic. Leonid Brejnev a mul
țumit conducătorilor de partid 
și de stat din țările socialiste, 
precum și tuturor celor care au 
adresat conducătorilor sovietici 
telegrame de felicitare cu a- 
cest prilej. Vorbitorul' a adus 
apoi la cunoștință hotărîrea 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. de a decerna cos- 
monauților Gheorghi Șonin, Va
leri Kubasov, Anatoli Filipcen- 
ko, Vladimir Volkov și Viktor 
Gorbatko titlul de Erou al 
Uniunii Sovietice, Ordinul Le
nin, Medalia Steaua de Aur și 
titlul de Aviator Cosmonaut al 
Uniunii Sovietice, iar cosmona- 
uților Vladimir Șatalov și Ale
xei Eliseev — pentru a doua 
oară — Steaua de Aur.

în aplauzele mulțimii prezente, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem, Nikolai Podgor- 
nîi, a înmînat cosmonauțiloi’ 
înaltele distincții, felicitîndu-f 
călduros și urîndu-le noi 
cese în greaua, dar nobila 
misiune.

A urmat apoi o recepție
rită în cinstea cosmonauțjlor de 
C.C. al P.C.U.S., Prezidiul So
vietului Suprem și Consiliul 
de Miniștri.

suc-
lor

ofe-

In ultimele zile, la Bonn, au avut 
loo formalitățile care au dus la con
stituirea noului guvern al R. F. a 
Germaniei. Marți, Bundestagul a 
ales noul cancelar în persoana Iui 
Willy Brandt, președintele Partidu
lui social-democrat, care în guvernul 
precedent al „marii coaliții" Uniu
nea creștin-democrată — Partidul so
cial-democrat (P.S.D.), prezidat de 
Kurt Georg Kiesinger, a ' deținut 
funcțiile de vice-cancelar și minis
tru al afacerilor externe. In cursul 
zilei de miercuri a fost publicată 
lista noului guvern, care de data 
aceasta este format din reprezentan
ții partidelor social-democrat și liber- 
democrat. Majoritatea portofoliilor 
ministeriale au revenit social-demo- 
craților. Postul de vice-cancelar și 
ministru al afacerilor externe va fi 
deținut de Walter Scheel, președin
tele P.L.D.

Constituirea noului guvern vest- 
german a suscitat un viu interes în 
opinia publică internațională, care-1 
apreciază ca un eveniment politic de 
o evidentă însemnătate atît pentru 
politica internă a R. F. a Germaniei, 
cît și pentru ansamblul relațiilor in
ternaționale din Europa și din lume. 
Prin formarea guvernului Brandt, se 
pune capăt unei guvernări asigura
te timp de aproape două decenii de 
partidul Uniunea creștin-democra
tă, partid între liderii căruia s-au nu
mărat adepți ai unei politici rigide, 
opace față de o serie întreagă de ce
rințe imperioase ale vieții interna
ționale. Față de această linie, în 
opinia publică vest-gerrpană au în
ceput să se contureze, din ce în ce 
mai mult, tendințe în direcția 
unei politici mai realiste, 
în măsură să favorizeze 
internațională, reclamată 
sele tuturor popoarelor 
inclusiv ale germanilor.

Aceste tendințe și-au găsit expre
sie și în cursul recentelor alegeri. 
Este cunoscut că a suferit o înfrîn- 
gere categorică Partidul național- 
democrat, care și-a pus ca țel 
să coalizeze în Jurul său for
țele extremiste de dreapta. A- 
ceastă înfrîngere a însemnat o lo- 

.vitură pentru toate forțele reacțio
nare, revanșarde, care, fără îndoială 
există în Germania occidentală. A 
suferit un semnificativ reoul Uniu
nea creștin-democrată, care, în 
timpul campaniei electorale, s-a men
ținut în cadrul vechilor tipare de 
imobilism în problemele stringente 
ale politicii europene și internațio
nale. Singurul partid care a. obținut 
eîștiguri de voturi în alegeri a fost 
Partidul social-democrat, avînd ca 
lider pe vice-cancelarul Willy Brandt. 
Covîrșitoarea majoritate a observato
rilor a explicat progresele realizate 
de P.S.D., prin aceea că acest partid 
s-a prezentat în alegeri cu un pro
gram care mergea într-o serie de 
privințe în sensul unei politici care 
să ia în considerare realitățile vieții 
internaționale, să favorizeze contac
tele și dialogul cu țările socialiste, 
să manifeste o preocupare mai pozi
tivă în importantele _ probleme ale 
securității europene, inclusiv aceea 
a recunoașterii frontierelor post
belice. Declarațiile făcute în a- 
cest sens de liderul P.S.D., W. Brandt, 
în cursul campaniei electorale, 
au fost apreciate de aceea în 
mod pozitiv de către opinia 
publică internațională, iar rezul
tatele alegerilor au fost consi-

mai lucide, 
destinderea 
de intere- 
europene,

-a pus ca țel 
Jurul său for-

derate ca deschizînd posibilități 
pentru inaugurarea unei noi po
litici vest-germane. Aceste supozi
ții au fost întărite prin formarea noii 
coaliții dintre P.S.D. și P.L.D., a că
rui emanație este noul guvern. Crea
rea coaliției și formarea noului gu
vern sînt comentate, firește, diferit, 
dar aprecierile conțin, în genere, o 
tonalitate pozitivă. Astfel, ziarul 
„Guardian" scria : „Pentru prima 
oară în decurs de mulți ani, coaliția 
oferă perspectiva unui nou curs po
litic pentru Germania occidentală. 
După sterilitatea și reținerea creștin- 
deniocraților, politica externă a noii 
coaliții ar putea fi o adiere de aer 
proaspăt". La rîndul său, ziarul 
„L’Humanite" releva : „Indiferent de 
inconsecvențe și lipsuri, orientarea 
politică ce se conturează fringe în a- 
numite puncte tabu-urile războiului 
rece și ar putea să inițieze o întoar
cere în direcția cea bună. O astfel 
de schimbare a politicii vest-germane 
ar ține cont, în măsură mai mare, de 
exigențele securității europene și ale 
relațiilor epocii noastre".

Este evident de ce opinia publică 
internațională urmărește cu atît de 
mare interes formarea noului gu
vern și declarațiile care se fac cu 
acest prilej de către noii conducă
tori ai R.F.G. între altele, a reținut 
atenția interviul acordat de Willy 
Brandt agenției D.P.A. care, refe
rindu-se la politica noului guvern de 
coaliție a conținut mai multe refe
riri privind normalizarea și îmbu
nătățirea relațiilor cu țările socialis
te europene. Dacă aceste declarații 
ar fi traduse riguros în viață, iar po
litica vest-germană ar cunoaște un 
curs esențialmente pozitiv, s-ar 
manifesta înțelegerea cuvenită față 
de realitățile postbelice și, por
nindu-se de la aceste realități, 
s-ar păși la recunoașterea lor, 
aceasta ar avea, firește, o mare 
însemnătate pentru dezvoltarea 
procesului de destindere, pen
tru normalizarea relațiilor interna
ționale și întărirea încrederii între 
state, pentru îmbunătățirea climatu
lui politic în Europa și în lume. 
Or, în înfăptuirea acestor deziderate 
sînt vital interesate toate popoarele 
europene, inclusiv poporul german, 
care și el • năzuiește să-și desfășoare 
munca în pace și securitate.

în această lumină este privit eve
nimentul formării noului guvern 
vest-german și de către opinia pu
blică din țara noastră. Este bine 
cunoscut că România, în cadrul po
liticii sale de destindere și de întă
rire a păcii, întreține relații cu toate 
statele, indiferent de orînduirea lor 
politică, pe baza principiilor egali
tății în drepturi, respectării suvera
nității și independenței naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc. Dezvoltînd le
găturile de colaborare frățească, ca 
între țări socialiste, cu Republica 
Democrată Germană, țara noastră a 
normalizat și întreține relații, în 
spiritul coexistenței pașnice și pe 
baza amintitelor principii, cu Repu
blica Federală a Germaniei. Opinia 
publică românească își exprimă ferma 
convingere că, o dată cu formarea 
noului guvern vest-german, aceste 
relații se vor extinde și intensifica, 
în interesul ambelor popoare, pre
cum și al păcii și securității în Eu
ropa.

Ion FINT1NARU

Convorbirile dintre delegația 
Republicii Democrate Vietnam, con
dusă de Le Thanh Nghi, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam, și delegația R. P. Polone, 
condusă de Piotr Jaroszewicz, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, au început la Var
șovia. După cum anunță agenția 
P.A.P., în aceeași zi, Marian Dmo- 
chowski, adjunct al ministrului comer
țului exterior al R. P. Polone, a avut 
convorbiri cu Nguyen Chanh, mi
nistru adjunct la Ministerul Comerțului

La Sofia a sosit într-o vi
zită prietenească 0 delegație a 
Frontului Național de Eliberare a 
Vietnamului de sud și a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, condusă de Tran 
Buu Kiem, membru al Prezidiului C.C. 
al F.N.E., ministru la Președinția Gu
vernului Revoluționar Provizoriu.

Președintele Pakistanu
lui, Agha Mohammad Yahya Khan, 
l-a primit pe Lîcezar Avramov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, ministrul comerțului 
exterior, care face o vizită oficială în

Pakistan. Totodată, informează agen
ția B.T.A., la Islamabad a fost semnat 
un acord, potrivit căruia Bulgaria va 
acorda credite Pakistanului în vederea 
construirii unor obiective industriale. 
De asemenea, s-a anunțat oficial că 
președintele Pakistanului, Agha Mo
hammad Yahya Khan, a acceptat in
vitația de a face o vizită în Republi
ca Populară Bulgaria.

Primul ministru ui Indiei,
Indira Gandhi, a subliniat într-o cu- 
vîntare rostită în cadrul unui miting ce

A 19-a Conferință
Pugwash

22 (Agerpres). — La Soci s-a 
miercuri cea de-a 19-a Con- 
Pugwash, la care participă 
sută de oameni de știință din

SOCI 
deschis 
ferință 
peste o
30 de țări și numeroși observatori 
din partea unor organizații interna
ționale. In calitate de observator este 
prezent secretarul general adjunct cu 
problemele politicii speciale al O.N.U., 
Ralph Bunche, iar invitat de onoare 
cunoscutul activist pe tărîm so
cial american, Cyrus Eaton.

Deschizînd lucrările conferinței, vi
cepreședintele Academiei de Științe 
a U.R.S.S., academicianul M. Millionș- 
cilcov, a dat citire salutului adresat 
de președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Alexei Kosighin, 
participanților la conferință.

In cadrul ședinței de miercuri, 
Ralph Bunche a dat citire mesaju
lui transmis conferinței de către 
secretarul
Thant.

conferinței
general al O.N.U, U

încheierea sesiunii■

parlamentului britanic
LONDRA 22 (Agerpres) — Sesiu

nea anuală 1968—1969 a Parlamentu
lui britanic

Lordul cancelar 
discursului tronului 
na declară închise 
nii parlamentare, 
discursul său faptul 
nomică desfășurată de guvernul la
burist a permis realizarea, în anul 
trecut, a unor importante progrese, 
suverana a precizat că principalul 
obiectiv al guvernului britanic ră- 
mîne și de acum înainte redresarea 
economiei și obținerea unui excedent 
permanent în balanța de plăți a Ma
rii Britanii.

Pe de altă parte, regina a decla
rat că guvernul britanie „este pro
fund preocupat de situația din Ir
landa de Nord".

s-a încheiat miercuri, 
a dat citire 

prin care regi- 
lucrările sesiu- 
Relevînd în 

că politica eco-

a avut loc la Delhi necesitatea lichi
dării oricăror disensiuni existente în
tre diversele comunități religioase. In
dira Gandhi a adresat populației un 
apel la unitate, evidențiind importan
ța deosebită a acesteia pentru progre
sul țării.

0 reuniune a Consiliului 
reprezentanților permagi iți 
ai Uniunii Europei Occiden
tale a avut loc ieri la Londra. Repre
zentantul Franței a lipsit din nou.

0 delegație economică a 
R.D.G., condusă de Gerhard Beii, 
secretar de stat în ministerul pentru 
probleme economice externe al R.D.G., 
a sosit la Londra — informează agen
ția A.D.N. Delegația va avea convor-

Itinerarul grupului de 
ziariști români traversează 
în timp o întreagă istorie a 
unui popor talentat, care a 
adăugat patrimoniului civi
lizației universale Greații 
remarcabile, precum și o 
geografie din cele mai ori
ginale. Atît istoriei, cît și 
geografiei le sînt specifice 
lupta curajoasă, tenace cu 
stihiile naturii și cu vici
situdinile cotropirilor stră
ine, dar și victoria omului 
în această confruntare vi
tală. în timpul celui de-al 
doilea război mondial, Rot- 
terdamul a fost distrus a- 
proape în întregime. Au 
rămas în picioare trei clă
diri mai importante : poșta, 
primăria și bursa. Astăzi 
este unul din cele mai mari 
porturi ale lumii, aflat 
într-o continuă dezvol
tare. Puternic centru in
dustrial, Rotterdamul este o 
uriașă poartă deschisă spre 
mare și în același timp 
spre inima Europei. Dra
pelele multicolore de pe 
toate continentele, ale vase
lor, se etalează pe albastrul 
cerului.

CaJrul general al preo
cupărilor actuale ale Olan
dei — atît pe plan intern 
cît și în viața internațională 
— a fost conturat în cursul 
convorbirii pe care am 
avut-o cu primul ministru 
olandez PIET DE JONG, și 
cu ministrul de externe 
JOSEPH LUNS. Anii de 
după război — releva 
d. Piet de Jong — 
au fost pentru Olanda ani 
de eforturi pentru recon
struirea rapidă a țării. în 
prezent ne aflăm angrenați 
într-un amplu proces de 
transformare care privește 
deopotrivă modernizarea 
industriei, a economiei în 
general, renovarea sistemu
lui de educație, dezvoltarea 
vieții politice. Desigur, 
o serie de probleme 
specifice economiei Olan
dei — în special de
pendența în mare măsură 
de materiile prime din a- 
fară și legăturile foarte 
strînse cu Piața comună — 
fac ca dificultățile din ca
drul C.E.E. să fie urmărite

Lucrările Conferinței reprezentanților consiliilor de 
luptă pentru pace din țările arabe s-au încheiat la Khartum. Intr-un 
apel adresat opiniei publice internaționale, participanții la conferință subliniază 
necesitatea unor eforturi sporite în direcția sprijinirii luptei popoarelor arabe 
împotriva uneltirilor imperialiste. Conferința cheamă Organizația Națiunilor 
Unite să depună eforturi în vederea traducerii în viață a rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1967 cu privire la Orientul Apropiat. Intr-o hotărîre 
specială, participanții Ia conferință au exprimat mulțumiri țărilor socialiste pen
tru sprijinul acordat luptei popoarelor arabe.

Sesiunea Consiliului su
prem al Federației emirate
lor arabe 4 adoptat hotărîrea să 
aleagă ca președinte al federației pe o 
perioadă de doi ani pe șeicul Said 
Ben Sultan, conducătorul emiratului 
Abu Dhabi. De asemenea, a fost sta
bilită temporar drept capitală a noii 
federații orașul Abu Dhabi.

fără îngrijorare de gu- 
In acest

nu
vernul olandez.
sens, ministrul de externe 
J. Luns, referindu-se la a- 
propiata conferință la nivel 
înalt a C.E.E., programată 
pentru jumătatea lunii no
iembrie la Haga, arăta că în 
cazul că nu se va înregistra 
nici un progres pe linia 
lărgirii Pieței comune, 
există riscul ca obstacolele 
să devină și mai greu de 
trecut.

în aceleași convorbiri

progres, spre realizarea 
dezideratelor majore ale 
popoarelor. Firește, este 
vorba de un drum lung și 
dificil, ce nu poate fi par
curs în cîțiva ani. Ultimul 
război mondial a lăsat 
urme adînci, a lăsat o Eu
ropă divizată. Pentru în
vingerea inerției este ne
voie de acțiuni concrete, de 
parcurgerea pas cu pas a 
acestui drum".

Este cunoscut că guver
nul olandez a apreciat po

care se află Olanda și Ro
mânia — pot aduce o con
tribuție importantă la 
succesul conferinței.

In opinia primului minis
tru al Olandei, în lumea de 
astăzi căile spre înlăturarea 
fricțiunilor, a neînțelegeri
lor, a conflictelor de tot fe
lul, trec prin practica con
vorbirilor, a dialogului în
tre factorii de răspundere 
ai statelor, a contactelor 
bi și multilaterale. „Cu cît 
îl ascultăm mai mult pe

Opțiunea poporului olandez:
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■
ne-am convins cît de mult 
Olanda, ca și alte țări mai 
mici din Europa, manifestă 
interes pentru asigurarea 
unui climat de pace și secu
ritate pe continentul nos
tru, dată fiind trista expe
riență din trecut a popoare
lor europene, greu încer
cate în anii celui de-al 
doilea război mondial. „Mul
tiplele probleme ale secolu
lui XX — spunea d. Piet de 
Jong — impun ca o necesi
tate stringentă intensifica
rea conlucrării pe multiple 
planuri a diferitelor țări, 
mari și mici avansate eco
nomic sau mai puțin dez
voltate, fără deosebire de 
sistem social, aceasta fi
ind singura cale spre

zitiv apelul de la Buda
pesta al statelor partici
pante la Tratatul de la Var
șovia. în legătură cu a- 
ceasta. d. Piet de Jong ne-a 
reafirmat : „Sîntem în fa
voarea unei conferințe eu
ropene, cu condiția ca ea 
să aibă o agendă clară și 
să fie bine pregătită". In 
ce privește perspectivele 
convocării unei asemenea 
conferințe, primul ministru 
olandez a subliniat că „lu
crurile merg spre bine și 
s-ar părea că ne apropiem 
de acest obiectiv". După 
părerea d-sale, cele zece 
țări europene — coautoare 
ale rezoluției de la O.N.U. 
privind securitatea și des
tinderea în Europa, între

partener, cu atît ne cunoaș
tem și ne înțelegem mai 
bine".

Referindu-se la unele pro
bleme internaționale care 
preocupă în prezent toate 
popoarele lumii, premierul 
olandez a evocat războiul 
din Vietnam, „căruia tre
buia de mult să i se pună 
capăt" și conflictul din O- 
rientul Apropiat a cărui 
persistență are urmări de
favorabile asupra vieții in
ternaționale. Olanda se 
pronunță pentru aplicarea 
rezoluției din noiembrie 
1967 a O.N.U., pentru solu
ționarea conflictului potri
vit intereselor tuturor po
poarelor din această re
giune.

Prilejul fericit de a fi 
primiți de cei doi oameni de 
stat olandezi cu cîteva zile 
înainte de vizita pe care a 
vor face în țara noastră, a 
determinat ca o parte im
portantă a convorbirilor 
noastre să se refere la re
lațiile dintre România șl 
Olanda. Interlocutorii noș
tri ne-au vorbit cu căldură 
despre simpatia de care se 
bucură ' 
român, 
nistru) 
poziția 
nuă a 
noastră se bucură de 
larg sprijin în parlamentul 
olandez. „Relațiile dintre 
Olanda și România se îm
bunătățesc cu fiecare an. 
Avem numeroase contacte 
între oamenii de stat și de 
afaceri" — spune d. Luns. O 
serie de acorduri de colabo
rare economică, tehnică șl 
industrială oferă cadrul fa
vorabil extinderii și intensi
ficării relațiilor româno-o- 
landeze. Pentru aceasta este 

■ nevoie însă de o mai bună 
prospectare a posibilităților 
existente, o mai bună cu
noaștere reciprocă In acest 
sens, apropiata vizită în țara 
noastră a primului ministru 
olandez și a ministrului de 
externe va constitui fără 
îndoială un moment deose
bit de important în relațiile 
româno-olandeze. „Aștept 
cu multă plăcere și interes 
vizita pe care o voi face în 
țara dv. — ne-a spus d. Piet 
de Jong. Ne amintim în a- 
celași timp cu plăcere do 
vizita în Olanda a primului 
ministru al României, d. Ion 
Gheorghe Maurer, și a mi
nistrului de externe, d. Mă- 
nescu, vizită pe care o con
siderăm ca un succes". La 
rîndul său, d. Joseph Lun3 
ne-a declarat : „Am privile
giul pentru a doua oară de a 
vizita frumoasa dv. țară. 
Păstrez cele mai frumoase 
amintiri de la întrevederile 
cu d. Nicolae Ceaușescu și 
cu alți oameni de stat ro
mâni. Considerăm că aceas
tă vizită va contribui la 
dezvoltarea în continuare a 
relațiilor prietenești dintre 
Olanda și România".

în Olanda poporul 
realizările lui Mi- 

de externe arăta că 
de dezvoltare conti- 
relațiilor cu țara 

un
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