
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

â intela Ieri, 23 octombrie, președintele Consiliului de Stat ziniă valori artistice, istorice sau documentare, pre- 
al Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE cum și a unor obiecte conținînd metale prețioase șl 
CEAUȘESCU, a semnat Decretul cu privire la proteja- pietre prețioase de valoare deosebită, 
rea și păstrarea bunurilor de interes național ce repre- Decretul prevede :
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La fondul centra
tu
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cantități cît mai mari
de produse agricole!
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SITUAȚIA RECOLTĂRII
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CONSTANȚA

(??)

® 0 datorie de onoare a țărănimii cooperatiste 
® Reevaluîndu-și posibilitățile, numeroase coo
perative din întreaga țară suplimentează contrac
tele, livrînd importante cantități de produse 
© Griul „depozitat" în... grajd se degradează, 
în timp ce președintele „reflectează profund" 
(nu însă la ideia responsabilității!) © Pentru 
bază n-au căruță, pentru piață au și autocamion

în aceste zile, cînd se culeg roadele unui an de muncă, un mare număr 
de cooperative agricole din întreaga țară nu numai că-și îndeplinesc cu 
promptitudine obligațiile asumate prin contract, dar livrează statului, peste 
prevederile stabilite inițial, importante cantități de porumb, cartofi, fasole, 
carne și alte produse. Este o expresie a înțelegerii, răspunderii pe care țără
nimea cooperatistă o are față de societate, o expresie x participării ei con
știente la buna aprovizionare a populației și Ia asigurarea materiilor prime 
necesare industriei socialiste.

Ținînd seama <Fe interesele generale ale statului, ca și de cele ale oame
nilor muncii de la sate, este necesar ca, în această perioadă, să fie stimulate 
în continuare toate cooperativele agricole de producție, pentru ca la fondul 
central să fie livrate cantități cit mai mari de produse vegetale și animale — 
porumb, cartofi, fasole, gulii, carne, lapte și altele.

Corespondentul nostru din județul Iași ne relatează tocmai despre aseme
nea eforturi, semnalind totodată existența unor deficiențe organizatorice, ca 
și a unor practici dăunătoare, care stinjenesc îndeplinirea obligațiilor față de 
stat și impun luarea măsurilor corespunzătoare.

Cifrele reprezintă suprafețele de pe care s-a recoltat porumbul în 
procente, în cooperativele agricole, la data de 23 octombrie

în cursul zilei' de ieri, la Ministerul Agriculturii și 'Silviculturii au 
fost centralizate datele privind mersul lucrărilor agricole de toamnă. 
Rezultă că, pînă la 23 octombrie, culesul porumbului s-a făcut pe 87 la 

C" isută din suprafețele cultivate în întreprinderile agricole de stat și 
/ .82 la sută în cooperativele agricole. In cooperativele agricole din ju-
I-fețul Botoșani, această lucrare s-a încheiat, iar în cele din județul 

Teleorman este pe sfîrșite. Culesul porumbului trebuie grăbit în
deosebi în cooperativele agricole din județele Brașov, Sibiu, Mureș, 
Tulcea etc. Intrucît la 23 octombrie mai era pe cîmp recolta pe o 
suprafață de 343 000 hectare cu porumb, se impune ca direcțiile 
agricole, uniunile cooperatiste să acorde un sprijin eficient coopera
tivelor agricole pentru ca să termine în timpul cel mai scurt această 
lucrare și întreaga recoltă să ajungă la adăpost, în magazii.

In acest județ, parale) cu/tecolia- .tatj din primele 'cantității recoltate,
rea, se/urmărește ..livrarea,:.Tn ,ritm- y.și .ceapa contractată și cele 300. tone,
susținut a produselor contractate cu . 
statul de către cooperativele agrico
le și, ir. același timp, suplimentarea 
contractelor. Cooperativa agricolă de 
producție Movileni. de exemplu, 
chiar de la treier a trimis Ia baza de 
recepție cele 378 tone de grîu con
tractate inițial. Pentru că unitatea a 
avut o producție bună de grîu, a mai 
suplimentat contractul cu încă 35 de 
tone. Această cooperativă și-a achi-

NU ESTE
DONAȚIE FILANTROPICĂ: 
ROSTUL SĂU
EXEMPLARĂ A PLANULUI!

CREDITUL BANCAR

ÎNDEPLINIREA

de floarea-soarelui. Recent. în numai 
trei zile, și-a achitat și 300 tone de 
porumb din cele 500 angajate cu sta
tul, transportînd produsele zilnic în 
baze, cu trei camioane și cîte 30—35 
de căruțe. Au mai încheiat contrac
te suplimentare la grîu : C.A.P. 
„Scînteia" (de la 281 tone la 305 tone), 
C.A.P. Ruginoasa (de la 640 tone la 
658 tone), C.A.P. Totoești (de la 271 
tone la 284 tone) și altele.

Dar, deși produse există, ritmul li
vrărilor nu ține încă pasul eu gra
ficul stabilit. De ce ? Tovarășul Con
stantin Sălceanu, directorul între
prinderii de valorificare a cerealelor 
Iași, ne-a explicat — și lucrul se 
confirmă — că, la ora actuală, une 
din problemele care se pun în modul 
cel mai acut pentru fiecare unitate 
contractantă este aceea a bunei orga
nizări a transporturilor către bazele 
de recepție. Am înțeles că această 
observație vizează nu atît lipsa mij
loacelor de transport, cît mai ales 
lipsa de răspundere din partea unor 
președinți de cooperative de a or
ganiza imediat transportarea produ
selor către baze. Cooperativa agrico
lă de producție Uricani, deși se gă
sește la numai doi pași de baza

Mancle CORCACI 
corespondentul „Scînteii

@ toate Împrumuturile trebuie rambursate statului la termen 
@ PE SEAMA CUI SE SUPORTĂ CU SENINĂTATE DOBÎNZILE PENTRU 
IMOBILIZAREA MIJLOACELOR BĂNEȘTI? • INDISCIPLINA FINANCIARĂ 
ARE UN DIAGNOSTIC PRECIS: PRODUCȚIA SLAB ORGANIZATĂ, EFICIENTĂ 

REDUSĂ, STOCURI SUPRANORMATIVE, COSTURI EXAGERATE

(Continuare în pag. & IlI-a)

Creditul bancar constituie un. 
mijloc important de asigurare a 
condițiilor necesare îndeplinirii sar
cinilor din planul de stat, moderni
zării producției, creșterii continue a 
eficienței nroducției materiale. Pe 
calea creditului se mobilizează , re
zervele bănești temporar, disponibile 
în economie, care apoi sînt redistri
buite în diverse ramuri, potrivit sar
cinilor rezultate din planul de stat. 
Totodată, prin intermediul lui, băn
cile au posibilitatea să controleze 
sistematic activitatea întreprinderi
lor, să sesizeze operativ neajun-

acad. Vasile MALINSCHI 
guvernatorul Bâncii Naționale

șurile care apar în procesul de 
producție și circulație a mărfuri
lor, în vederea înlăturării operative 
a cauzelor acestora. Reflectînd ne
cesitățile crescînde ale producției in
dustriale și agricole, precum și ale 
circulației mărfurilor, volumul total

Telegramă

Excelenței Sale
Dr. KENNETH DAVID KAUNDA

Președintele Republicii Zambia
LUSAKA

Cu prilejul celei de-a 5-a aniversări a zilei naționale a Republicii 
Zambia, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu 
personal, transmit Excelenței Voastre sincere felicitări și cele mai bune 
urări pentru sănătatea dv. personală, pentru progresul și prosperitatea 
poporului zambian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

al creditelor pe termen scurt a spo
rit în anii cincinalului cu 34 la sută. 
Faptul că această evoluție a volu
mului creditelor acordate se situează 
sub ritmul de creștere a producției 
și. a circulației mărfurilor, relevă, în 
ansamblu, atît folosirea eficientă a 
fondurilor bănești, cît și reducerea 
cheltuielilor și economisirea mijloa
celor de producție.

O asemenea corelație pozitivă re
flectă extinderea relațiilor de cre
dit în economie, precum și faptul că 
creditul a devenit o sursă principală 
de. formare a mijloacelor circulante 
ale întreprinderilor, ponderea lui 
fiind în prezent de circa 50 la sută 
din totalul acestora. Participarea 
accentuată a creditului la finanțarea 
mijloacelor circulante a creat și 
creează condițiile necesare creșterii 
rolului său în influențarea activită
ții întreprinderilor, în direcția în
deplinirii sarcinilor ce le revin din 
planul și bugetul de stat, gospodări
rii judicioase a mijloacelor mate
riale și bănești.

Sînt cunoscute, desigur, scopurile 
majore ale activității productive, 
pentru care întreprinderilor și or
ganizațiilor economice li se acordă 
credite. In acest sens, trebuie pre
cizat că Banca Națională a urmărit 
în permanență menținerea unei 
structuri corespunzătoare a credite
lor, cea mai mare parte a acestora 
— peste 90 la sută — fiind destinată 
asigurării de valori materiale nece
sare desfășurării activității econo
mice curente a întreprinderilor și 
organizațiilor socialiste, atît în sfera
(Continuare în pag. a V-a)

Art. 1 — In scopul protejării și 
păstrării bunurilor de interes na
țional ce reprezintă valori artisti
ce, istorice sau documentare și a 
obiectelor conținînd metale pre
țioase și pietre prețioase de valoa
re deosebită, aparținînd muzeelor 
și colecțiilor instituțiilor cultural- 
artistice sau altor instituții de stat, 
precum și a celor aparținînd orga
nizațiilor obștești sau cultelor reli
gioase, se constituie fondul centra
lizat al acestor bunuri.

Evidența generală a bunurilor 
din fondul centralizat care, repre
zintă valori artistice, istorice sau 
documentare se asigură de către 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă.

Bunurile din fondul centralizat 
conținînd metale prețioase și pie
tre prețioase cu valoare intrinsecă 
sau cu valoare artistică, istorică 
ori documentară deosebită se în
credințează în custodia Băncii Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia. Obiectele reprezentative de

acest fel, de interes public, vor fî 
expuse într-un muzeu destinat 
special acestui scop, care să asigu
re conservarea și securitatea depli
nă a exponatelor.

Celelalte bunuri, altele decît cele 
prevăzute la alineatul 3, se încre
dințează în custodie Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Art. 2 — Banca Națională a Re
publicii Socialiste România este 
singura instituție de stat autoriza
tă să cumpere bunuri din metale 
prețioase și pietre prețioase, 
care formează obiectul prezen
tului decret, aflate în proprie
tatea persoanelor fizice, în ve
derea dezvoltării fondului centrali
zat al acestor bunuri.

Art. 3 — Bunurile care fac parte 
din fondul centralizat nu pot fi 
înstrăinate din acest fond sub nici 
o formă.

Art. 4 — Scoaterea peste graniță 
a bunurilor de interes național ce 
reprezintă valori artistice, istorice

sau documentare și a obiectelor 
conținînd metale prețioase și pietre 
prețioase de valoare deosebită, in
diferent de titularul acestor bunuri, 
este interzisă.

De asemenea, este interzisă în
străinarea lor către cetățenii străini 
sau către persoanele juridice stră
ine.

Art. 5 — Trimiterea peste gra
niță a obiectelor prevăzute în a- 
cest decret în vederea organizării 
unor expoziții se poate face numai 
cu aprobarea Consiliului de Stat.

Art. 6 — Determinarea bunuri
lor care fac obiectul prezentului 
decret, modul de constituire a fon
dului centralizat, sistemul de evi
dență, condițiile și mijloacele ne
cesare de conservare, expunere șl 
pază se vor stabili prin hotărîre a 
Consiliului de Miniștri.

Art. 7 — încălcarea prevederi
lor art. 3 sau 4 constituie infrac
țiuni și se pedepsesc cu închisoare 
de la doi la șapte ani.

in
BRUXELLES 23. Trimișii spe

ciali Agerpres 
Badea 
sediul 
terne 
ficiale

Au
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al României, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Alexandru Lăzăreanu, am
basadorul României la Bruxelles, 
Cornel Vlad, director în M.A.E:

Din partea belgiană au participat 
Gaston Eyskens, prim-ministru, 
Pierre Harmel, ministrul afacerilor 
externe, Hendrik Fayat. ministrul 
comerțului exterior, ambasadorul 
Andre Forthomme, consilier în Mi
nisterul de Externe, Jan Adriaens- 
sen, ambasadorul Belgiei la Bucu
rești, van der Straten Waillet, di
rector general politic la M.A.E.

In cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, de înțelegere reciprocă, s-a 
făcut, un larg schimb de opinii a- 
supra securității europene, dezar
mării și altor probleme internațio
nale actuale. De asemenea, au fost 
reluate unele teme abordate în 
cursul convorbirilor de miercuri, 
privind relațiile comerciale și de 
cooperare în domeniul industrial și 
tehnic dintre cele două țări.

★
BRUXELLES 23. — Trimișii spe

ciali Agerpres Z. Brumaru și 
I. Badea transmit: Joi la amiază, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
ofe.’.’it un dejun în onoarea primu
lui ministru al Belgiei Gaston 
Eyskens.

Din partea belgiană au partici
pat Paul Struye, președintele Se
natului, Pierre Harmel, ministrul 
de externe, E. Leburton, ministrul 
afacerilor economice, Hendrik 
Fayat, ministrul comerțului exte
rior, Alfred Bertrand, ministrul 
comunicațiilor, Jean Snoy, minis
trul finanțelor, Alphonse Vranckx, 
ministrul justiției, Pierre Vermey- 
len, ministrul educației, Albert 
Parisis, ministrul culturii franceze, 
alți demnitari, senatori, deputați, 
reprezentanți ai conducerii unor 
partide politice, oameni de știință 
și cultură.

Z. Brumaru și I. 
transmit : Joi dimineața, la 

Ministerului Afacerilor Ex- 
au continuat convorbirile o- 
româno-belgiene.
luat parte Ion Gheorghe

Din partea româna au luat parte 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Alexandru Lăză
reanu, ambasadorul României la 
Bruxelles, și alte persoane oficiale.

Cu acest prilej, președintele gu
vernului român a înmînat primu
lui ministru al Belgiei, Gaston 
Eyskens, ordinul „Tudor Vladimi- 
rescu“, clasa I, conferit de Con
siliul de Stat al Republicii Socia
liste România.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, amicală. 
Gheorghe Maurer și Gaston 
kens au toastat în sănătatea 
lor celor două state, pentru 
voltarea în continuare a relațiilor 
prietenești, de colaborare multila
terală dintre România și Belgia, 
pentru fericirea și prosperitatea 
popoarelor român și belgian.

★
In după-amiaza zilei de joi, mi

nistrul afacerilor externe, Corne
liu Mănescu, însoțit de ambasado
rul României în Belgia, Alexandru 
Lăzăreanu, a făcut o vizită la Mu
zeul instrumental al Conservatoru-

Ion 
Eys- 
șefi- 
dez-

lui Regal de Muzică din Bruxelles. 
Două săli ale muzeului sînt con
sacrate prezentării de instrumente 
muzicale populare românești. Oas
peții au fost însoțiți de Albert 
Parisis, ministrul culturii franceza 
din Belgia.

Directorul muzeului, Renâ ba 
Maeyer, a dat explicații asupra 
preocupărilor colectivului pe care-l 
conduce, precum și asupra piese
lor expuse.. Muzeul instrumental 
din Bruxelles — una dintre cele 
mai reprezentative instituții de 
acest gen din lume — conține nu
meroase colecții de instrumente 
muzicale din toate regiunile glo
bului, printre care și exemplare 
unice, datînd din secolele XVI și 
XVII.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, înso
țit de ambasadorii Alexandru Lă
zăreanu și Jan Adriaenssen, pre
cum și de alte persoane oficiale, a 
plecat joi seara spre Verviers, lo
calitate situată în frumoasa regiu
ne a munților Ardeni, din estul 
Belgiei. ■

VIRTUTE
OSTĂȘEASCĂ

I. A. DUMITRÎU
generai-locotenenf în rezerva

Ziua Forțeloi Armate pe care o 
sărbătorim la 25 octombrie, ne evo
ca acel moment înălțător, de elan 
patriotic, de-arum 25 de ani, cînd, 
prin lupta plină de jertfe a armatei 
și întregului popor, se împlinea ma
rele deziderat național al desăvîrși- 
rii eliberării patriei de sub jugul 
fascist. Ea ne evocă vrednicia ostă
șească a românilor, despre care cu 
mai bine de un veac în urmă Nicolae

Piscicultorul specializat 
în străinătate-MASOR
AL ECHIPEI DE FOTBAL

O scrisoare sosită recent 
din Constanța se referă la 
articolul apărut nu dc mult 
în ziarul nostru, intitulat: 
„Apele tulburi ale piscicul
turii n-au fost încă .limpe
zite". „Mi-a reținut aten-, 
ția în mod deosebit acest 
articol — se arată în scri
soare — pentru că adu
ce în discuție o pro
blemă de mare interes 
pentru economia noastră 
națională. Intr-adevăr, pis
cicultura, una din ramu
rile economice tradițio
nale, nu s-a dezvoltat pe 
măsura posibilităților pe 
care Ie are. Ceea ce stîr- 
nește nedumerire, 
este faptul că, 
nostru piscicol 
de mare — 
lacuri, eleștee 
suprafață de 
350 000 ha, la care se mai 
adaugă Dunărea, Marea 
Neagră, cursul rîurilor etc. 
— peștele proaspăt a de
venit o raritate pentru 
consumator. La această si
tuație au contribuit, fără 
îndoială, cauzele relevate

însă, 
deși fondul 
este destul 
cuprinzînd 

și iazuri în 
aproape

DE CE N-ARE BALTA PEȘTE ? 
IATĂ UNUL DIN RĂSPUNSURI: 
DOAR 45 LA SUTĂ DIN INGI
NERII SPECIALIZAȚI ÎN TEH
NICA PESCUITULUI Șl STUFI- 
CULTURII LUCREAZĂ ÎN SEC-
TORUL PENTRU CARE S-AU

PREGĂTIT

’în articolul publicat. Eu aș 
vrea să adaug, însă, la a- 
cestea încă una : lipsa 
cadrelor calificate, care să 
organizeze, să conducă e- 
fectiv producția în acest 
sector. Nu avem specialiști 
care să conducă întreprin
derile piscicole, care știu 
cum cresc crapul, știuca, 
cum se pescuiește ? Avem I 
După cum se știe există un

institut special care, în de
cursul anilor, a pregătit un 
număr mare de cadre. Dar 
unde lucrează acești spe
cialiști ? Eu nu cunosc si
tuația în general, ci doar 
unele cazuri — s-ar putea 
să fie absolut particulare 
— din orașul Constanța. 
Aici, numeroși specialiști 
în tehnica pescuitului și a

amenajărilor piscicole „pes
cuiesc" posturi călduțe. 
Dacă vrem ca lucru
rile în piscicultură să fie 
puse la punct, oare nu tre
buie pornit tocmai de 
aici, de la cadrele pe care 
statul le-a pregătit, pentru 
a asigura acestui sector o 
dezvoltare corespunzătoare 
cerințelor actuale ale eco
nomiei ?“

Corespondentul nostru 
are, fără doar și poate, 
dreptate. O vizită la 
Direcția Centrală de Sta
tistică ne-a dat prilejul să 
constatăm că.din cei 413 in
gineri specializați în teh
nica pescuitului și stuficul- 
turii, existenți în țara 
noastră, doar 45 la sută lu
crează în sectorul pentru 
care au fost pregătiți. Cei
lalți, uitînd că societatea a

Vasile MIHAI 
Teodor ZAMFIR

(Continuare în pag. a Il-a)

Bălcescu scria că „s-au purtat tot
deauna ca niște viteji... pentru apă
rarea civilizației și a libertății".

Nici că ar putea fi mai bine defi
nită vrednicia ostășească a poporului 
român decît ca o vitejie pusă în 
slujba apărării libertății și civiliza
ției, a progresului țării.

Dacă virtuțile ostășești ale poporu
lui român sînt o moștenire' de la da
cii și romanii care și-au încrucișat nu 
numai săbiile dar și sîngele, vitejia 
în slujba libertății e o constantă de 
aproape două milenii a acelora care 
au dus mai departe tradiția Daciei 
Felix. „Noi ne apărăm sărăcia, șî 
nevoile, și neamul..." aceste cuvinte 
ale lui Mircea cel Bătrîn, atît da 
frumos, redate în versurile emines
ciene, sintetizează mobilurile care 
au însuflețit mereu, de-a lungul 
veacurilor, oștirile române. Vitejia 
pusă în slujba apărării patriei, a pă- 
mîntului strămoșesc, a stîrnit admi
rație din partea istoricilor europeni 
pe vremea lui Ștefan, Matei Corvin, 
Vlad Țepeș, Mihai Viteazul. Ea a 
atras în mod deosebit atenția lui 
Karl Marx și Frederich Engels. Nu o 
dată ei s-au aplecat cu vădită sim
patie asupra istoriei locuitorilor din 
bătrîna cetate a Carpaților care și-au 
consacrat o mare parte a energiei lor 
apărării libertății și neatîrnării.

Viața mi-a oferit nenumărate pri
lejuri de a cunoaște vitejia ostășeas
că în acțiune. Prima dată a fost 
atunci cînd, în anii primului război 
mondial, armatele puterilor centrale 
invadaseră cea mai mare parte 
a țării și cînd națiunea română res
pira liberă doar într-un colț de 
Moldovă. Tînăr locotenent, după un 
scurt stagiu de comandă la eșaloa
ne mici, am fost numit în Statul 
Major al Brigăzii a 5-a din Divizia 
a 3-a infanterie, aflată în apărare 
la Mărăști. îmi amintesc de încorda
rea frontului, de viața plină de ten
siune a tranșeelor, de mizeria în 
care trăiau ostașii, dar și de hotărî- 
rea lor eroică de a învinge și alunga 
pe cotropitori. Regimentele erau din 
Muntenia, oamenii își știau casele 
pustiite de invadatori și familiile 
în lipsuri și nevoi. Totuși, nu pier
duseră speranța, continuau să creadă 
în victorie, o victorie care chiar plă
tită scump, însemna totuși liber
tatea. Mă împrietenisem cu un 
sublocotenent tînăr ca și mine, 
Gheorghe Onea din regimentul 
28 infanterie. La recunoașterile 
cele mai grele cerea în mod 
voluntar să fie trimis el. Nu-1 în
spăimântau pericolele, iar moartea a 
privea cu un curaj demn chiar de 
admirația dacilor. A fost rănit în

(Continuare în pag. a IV-n)
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DIVERS
Claie peste
grămadăV

In scopul asigurării cu fura
je (sortiment la care se pre
zenta deficitară), întreprinderea 
agricolă de stat Mangalia (fer
ma Pecineaga) a primit o re
partiție pentru recoltarea fîne- 
ței pe teritoriul fermei Mer- 
cheașa (Brașov). Zis și făcut. 
Cei din Mangalia au angajat 
oameni, au recoltat finul — a- 
proape 55 tone — l-au balotat 
și... l-au lăsat pe cîmp, văzin- 
du-și de drum. Nu s-a mai pre
zentat nimeni să-1 transporte. 
Udat de ploi, bătut de vînt, fi
nul s-a depreciat în bună mă
sură. în plus, cele aproape 1400 
de baloturi zac, claie peste gră
madă, pe întreaga suprafață de 
60 de hectare. Iată o treabă de
loc gospodărească. Desigur, ex
plicații se pot găsi... cu carul. 
Dar cu ce se vor hrăni, la iar
nă, viețuitoarele din Pecineaga. 
Pentru că scuzele nu țin loc 
fin. Nu-s nutritive.

Braconaj
cu mașina

de

/a-
”a-

Un etalon al disciplinei de partid

ASIGURAREA BUNULUI
MERS AL ACTIVITĂȚII

PRODUCTIVE

Mărfurile de sezon
IN RAFTURILE
MAGAZINELOR

Dacă cei din conducerea 
bricii de conserve „Arovit" (Va
lea lut Mihai — Bihor) sint... 
acasă, le expediem această e- 
pistolă, relatindu-le o întâm
plare recentă. Intr-o noapte, pe 
la ora 23, autocamionul dum
nealor (31 Bh. 1222) condus de 
șoferul Ladislau Rimai a fost 
surprins la vinătoare de iepuri 
pe teritoriul comunei Torcea. 
Conducătorul auto îi „prindea" 
in lumina farurilor și-i urmărea, 
iar vinătorul, Sigismund Josza, 
ii împușca. In opt cazuri au avut 
noroc. Cel de al nouălea însă 
le-a adus ghinionul — braconie
rii au fost prinși de organele 
de miliție. Au vrut ei să fugă... 
ca iepurii, dar n-au putut. In 
schimb s-au dus de-a berbe
leacul. Tot iepurește.

„Mișcarea"
unui
impiegat

dinAcasă la Ion Tuță, miliția 
județul Argeș a găsit 60 de saci 
de ciment și 800 kg de fier be
ton. „Proprietarul" n-a putut 
să le justifice proveniența. La 
drept vorbind, nici nu putea. O 
facem noi : Ion Tuță este im
piegat de mișcare la stația 
C.F.R. Bascov (pe linia Pitești- 
Curtea de Argeș). Prin această 
gară trec — ca prin orice sta
ție — vagoane cu materiale de 
construcție. Unele dintre va
goane staționează la Bascov. 
Profitînd de aceasta, impiega
tul a procedat la... transborda- 
rea unor materiale din vagoa
ne — în curtea dumisale. Să 
ne mai întrebăm de ce a trecut, 
impiegatul, pe linie moartă 7 
Păi nu era cazul T

S-a întîmplat
în Cisnădie

Intr-un oraș mic, cum e Cis
nădie, întimplarea a suscitat 
multe comentarii și oprobriul 
cetățenilor. Lucrătorii miliției 
locale erau în alertă. Ce se în
tâmplase ? In apa Cisnădiei fu
sese descoperit cadavrul unui 
făt in luna a 6-a. Cine ? Cum ? 
întrebări cărora cu greu urma 
să li se găsească răspuns. Nu 
vom stărui asupra muncii neo
bosite a lucrătorilor de miliție. 
Fapt este că, după zile și nopți 
de investigație, s-a dat de capă
tul firului. La Georgeta Mozo
lea, in virstă de 20 de ani, domi
ciliată in Cisnădie. Gravidă in 
luna a 6-a, și-a provocat un a- 
vort, aruncind fătul in apa riu- 
lui. Un act odios, care va fi pe- 

' o-depsit aspru. O cer legea 
pinia publică !

și

Serviți»

manualul
școlar... 
la halbă

de 
au

întrucît școlile au Început 
multișor, iar unele manuale 
întîrziat să sosească (fapt sem
nalat, deunăzi, și de noi), In
spectoratul școlar al județului 
Olt s-a adresat ICOMCOOP-ului 
Slatina, solicitind situația difu
zării manualelor. Chiar a doua 
zi, inspectoratul primea o notă 
de livrare, prin care era invi
tat să ridice... 200 de litri de 
bere la sticlă și la halbă. Ori e 
culmea birocrației, ori e culmea 
insolenței. Oricum, rămîne tot... 
culmea I

Rubricd redactată de :
Ștefan ZIDARIȚĂ
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Complexitatea obiectivelor politice 
și economice stabilite de cel de-al 
X-lea Congres al partidului impun 
tuturor organe’or și organizațiilor 
de partid, îndatorirea de a perfecțio
na necontenit stilul și metodele 
de muncă, de a-și spori rolul 
lor de conducător al întregii 
activități. Din bogăția de idei a do
cumentelor adoptate de Congres în 
acest sens, mă refer la implica
țiile pe care le are, în viața orga
nizațiilor de partid, întărirea și 
respectarea neabătută a disciplinei 
de partid. Disciplina de partid este 
o trăsătură definitorie a fiecărui co
munist a cărei finalitate practică se 
reflectă în sporirea capacității de 
acțiune a organizațiilor de partid, 
astfel ca fiecare membru al 
acesteia să devină un militant 
pasionat pentru înfăptuirea po
liticii partidului. Punctul de 
plecare al inițiativelor întreprin
se de comitetul județean de partid 
a fost, în consecință, înțelegerea cla
ră a faptului că disciplina de partid 
nu reprezintă un scop în sine, ci se 
înscrie ca un instrument principal, 
prin intermediul căruia întreaga or
ganizație, fiecare comunist acționea
ză ferm spre a da viață sarcinilor 
trasate de partid. In acest sens, mij
loacele folosite — adunări generale 
cu teme politico-educative, învăță
mîntul ideologic, conferințele, expu
nerile, informarea politică, munca de 
îndrumare a organizațiilor de bază 
etc. — au fost subordonate scopului 
unic al creșterii răspunderii comu
niștilor față de îndatoririle pe care 
le incumbă calitatea de membri ai 
partidului, raportarea acestor răs
punderi la dezideratele de primă ac
tualitate. Acestea s-au împletit 
cu preocupările pentru respec
tarea și dezvoltarea democrației 
interne, stimularea inițiativei crea
toare a tuturor organizațiilor și 
membrilor de partid, manifestarea 
din plin a aptitudinilor organizato
rice, politice și profesionale ale tu
turor comuniștilor, cit și exercitarea 
unui control sistematio asupra mo
dului în care membrii de partid în
făptuiesc politica și hotărîrile parti
dului.

Corolarul tuturor acestor inițiati
ve a constat în evidențierea ideii ca 
întărirea disciplinei de partid, mi
litarea pentru o disciplină conștien
tă trebuie să fie o acțiune continuă, 
de zi cu zi, o muncă migăloasă, care 
să se adreseze conștiinței comuniș
tilor, să ducă la creșterea responsa
bilității lor sociale. Am căutat astfel 
să transformăm dezideratele întări
rii disciplinei în preocupări colective, 
în • răspunderi ale întregii organizații 
de bază. Aceasta a făcut ca în unele 
organizații de bază cum sint cele de 
la C.A.P. Lechința, Braniștea, Nimigea 

' și altele să se încetățenească practi
ca dezbaterii colective a felului cum 
membrii de partid se achită de sar
cinile primite, respectă disciplina de 
partid și îndatoririle statutare.

Semnificativ în această privință 
este următorul exemplu. în cursul 
lunii martie 1968, organizația de 
bază de la I.I.L. Bistrița a adoptat 
o hotărîre cu privire la folosirea 
judicioasă a timpului de lucru, li
chidarea întîrzierilor și absențelor 
nemotivate. în lumina ei s-au sta
bilit măsuri cu valabilitate mai în
delungată, la îndeplinirea cărora au 
fost antrenați toți membrii de par
tid. Se prevedea, între altele, ca bi
roul organizației de bază să disoute 
operativ cu acei comuniști care nu-și 
fac conștiincios datoria, sau absen
tează nemotivat, indiferent de func
ție, iar dacă este cazul, atitudinea 
lor să constituie obiect de dezbateri 
în adunări generale. De atunci a 
trecut mai mult timp. Prin controlul 
efectuat de biroul organizației de 
bază s-a creat o opinie puternică 
împotriva irosirii timpului de lu
cru, a întîrzierilor și absențelor ne
motivate. Firește, lucrurile nu s-au 
rezolvat automat. Au existat și mem
bri de partid care au încălcat dis
ciplina muncii și prin aceasta șl 
disciplina de partid. însă, de fie
care dată, colectivul a reacționat, 
și-a înțeles misiunea de apărător al 
disciplinei în mod activ, concret, și 
dacă astăzi în această organizație 
de bază se înregistrează realizări 
importante, aceasta se datorește toc
mai modului sistematic în care or
ganizația s-a preocupat de întărirea 
răspunderii fiecărui membru de 
partid.

Am insistat asupra necesității tn-

(Urmare din pag. I)

cheltuit mari sume de bani 
pentru specializarea lor, 
au devenit „tehnicieni" la 
întreprinderi de cele mai 
diverse profiluri, „econo
miști", „constructori" etc. 
Cum s-a petrecut această 
„reprofilare" care aduce 
pagube însemnate econo
miei și, în ultimă instanță, 
este în detrimentul chiar 
al acestor specialiști 7 
Ne-am deplasat pe urmele 
scrisorii menționate la 
Constanța. Mulți dintre 
inginerii piscicoli cu care 
am stat de vorbă ne-au a- 
sigurat că n-au ajuns în- 
tîmplător în breasla pes
carilor, că și-au făcut din 
această specializare un i- 
deal profesional, că în pri
mii ani de activitate au 
avut satisfacții. Așadar, fie
care a devenit inginer 
piscicol la libera lui op
țiune. Și atunci, ne în
trebăm, cum de este po
sibil ca sute de ingineri 
piscicoli să fi devenit pes
te noapte „specialiști" de 
neînlocuit în. întreprinderi 
de gospodărie comunală și 
locativă, în activități pres
tatoare de servicii, în uni
tăți ale cooperației mește
șugărești. în comerț, con
strucții, investiții etc. 7 Ce 
are comun pescuitul cu fa
bricarea sucului și a co- 
voarelor, cu mineritul sau 
activitatea turistică, bu- 
năoată ? Iată cele rela
tate, într-o lungă dis
cuție. de inginera Mag
da Miu, șefa serviciu

I
Teodor OLTEAN

secretar al Comitetului județean
P.C.R. Bistrița-Nâsâud

țelegerii disciplinei de partid ca o 
noțiune dinamică, vie, in strinsă le
gătură cu viața, fiindcă, după opi
nia mea, uneori neclarificarea su
ficientă a acestui aspect al proble
mei generează înțelegerea îngustă 
de către unii comuniști a modului 
în care trebuie să-și manifeste con
cret această trăsătură a profilului 
lor. A fi disciplinat înseamnă, în 
primul rînd a dovedi inițiati
vă, abnegație, devotament, promp
titudine în înfăptuirea îndatori
rilor profesionale, a fi un mo
del de conduită înaintată în 
toate împrejurările. Comunistul, con
știință înaltă, disciplinată și respon
sabilă, nu este un „sfînt", un „izo
lat", ci un om înaintat, un individ 
social, un ferment pentru conștiin
țele semenilor lui. De aceea, so- 
cot salutară optica acelor organi
zații de bază care abordează disci
plina de partid de pe aceste poziții 
active.

Aici, dorinței de a pune 
neajunsurilor,

.. capăt
specifică fiecărei or-

viața de partid

ganizații de partid, 1 se alătură cu
noașterea felului în care trebuie în
lăturate aceste neajunsuri. In orga
nizația de bază din cooperativa „U- 
nirea" din Bistrița au fost discutați 
în adunarea generală tovarășii Mihai 
Cotu și Mihai Țărmure. Primul, 
pentru că nu dădea produse de 
calitate bună ; al doilea 
mînea străin de preocupările po
litico-educative ale organizației de 
bază, „ținîndu-se deoparte". Am
bele cazuri au fost dezbătute 
în cadrul organizației; colecti
vul de comuniști a reușit să-i 
ajute pe acești membri ai săi 
să-și reînscrie numele printre cele 
ale fruntașilor.

Pleoînd de Ia asemenea experien
țe, comitetul județean de partid 
este preocupat să le extindă în toate 
organizațiile de partid. Acest lucru 
este cu atît mai necesar cu cît în 
unele organizații de bază din in
dustrie, dar mai ales din agricul
tură (C.A.P. Micești, C.A.P. Tagu, 
Ciceu, Mihăiești) munca de edu
care a comuniștilor în vederea în
tăririi disciplinei de partid este de
ficitară. Aici se cere întărită 
conștiința că disciplina de partid 
este o obligație a fiecărui comunist, 
indiferent de funcția sa ; este nece
sară formarea unei opinii ferm po
trivnice tolerării neajunsurilor, cu 
atît mai mult cu cît acestea apar și 
ca urmare a activității defectuoase a 
unor comuniști cu munci de răspun
dere. Este ceea ce se intîmplă în or
ganizațiile de partid de la Fabrica de 
cherestea Lunca Ilvei, I.F. Bistrița, 
l.F. Năsăud, unde continuă să se 
mențină neajunsuri în rentabilizarea 
produselor și se înregistrează restan
țe la indicii calitativi.

Disciplina, responsabilitatea, trebuie 
să fie in aceeași măsură o trăsătură 
definitorie a comunistului în activita
tea de producție, ca și în cea ob
ștească. Iată de ce consider judicioa
să atitudinea organizațiilor de partid 
din diferite unități, cum sînt cele de 
la C.A.P. Căianul Mic, Consiliul popu
lar Petru Rareș, C.A.P. Silivaș, 
I.F. Bistrița sectorul Prundul 
Bîrgăului, care au adoptat o 
poziție fermă, sancționînd pe acei 
care au încălcat disciplina de partid 
prin absentarea de la răspunderile 
sociale pe care le incumbă calitatea 
de comunist. Extinzînd practica 
dezbateri; colective a atribuțiilor so
ciale ale membrilor de partid, orga
nizațiile de partid de la Fabrica de 
hîrtie Prundul Bîrgăului, C.A.P. Satu- 
Nou, C.A.P. Dobric și altele și-au 
sporit influența în rîndul colectivu
lui, au întărit disciplina de partid.

Statutul partidului prevede măsuri 
disciplinare pentru acei comuniști 
care încalcă prevederile sale. In 
concepția partidului nostru sancțiu-

ră

menirea de a ajuta pe comunistul 
care a greșit să se îndrepte, să devi
nă un luptător consecvent pentru în
făptuirea hotărîrilor. Desigur, aceas
ta nu înseamnă că se pot hotărî sanc
țiuni cu ușurință. Organizația de ba
ză trebuie să recurgă la sancțiuni 
atunci cînd constată că celelalte mă
suri educative nu au dat rezultatele 
așteptate. Dar nu este mai puțin 
adevărat că organizațiile de bază tre
buie să manifeste exigență față de 
orice abatere de la statutul partidu
lui și să o sancționeze pe măsura 
gravității ei. Uitînd că disciplina de 
partid este obligatorie în egală mă
sură pentru toți membrii de partid, 
indiferent de funcție, Mureșan Ga- 
vril, fost medic în comuna Petru Ra- 
reș, și-a permis conștient să încaseze 
ilicit bani de la diferiți cetățeni, să 
săvîrșească acte de huliganism, fap
te pentru care, pe bună dreptate, or
ganizația de bază a hotărît exclude
rea lui din partid. La fel au proce
dat Tabără loan din orașul Năsăud, 
Grebenișan Nicolae din C.A.P. Tagu, 
Bîrlea Gheorghe din satul Ciceu Mi- 
hăești și alții care s-au dedat la sus
trageri din avutul obștesc, ceea ce 
a atras înlăturarea lor din partid.

Conștient că înfăptuirea cu succes 
a istoricelor hotărîri elaborate de 
cel de-al X-lea Congres al partidu
lui nostru implică asigurarea res-- 
pectării cu strictețe a îndatoririlor 
statutare de către toți comuniștii, in
diferent de funcția ce o dețin, Co
mitetul județean de partid Bistri- 
ța-Năsăud va milita cu fermitate și 
consecvență pentru întărirea disci
plinei, pentru asigurarea climatului 
favorabil participării tot mai intense 
a membrilor de partid la activitatea 
organizațiilor din care fac parte. Sîn- 
tem preocupați să folosim mai bine 
învățămîntul de partid, presa, confe
rințele, simpozioanele, cu alte cu
vinte întregul „arsenal" de mijloace 
de influențare, să îmbogățim conți
nutul disciplinei comuniste, lărgin- 
du-i cadrul de acțiune, în sensul ca 
să vizeze nu numai respectarea stric
tă a normelor vieții interne de par
tid, ci și a legilor statului, a obli
gațiilor profesionale și de muncă, 
a regulilor de conviețuire socială. , 

Manifestînd o grijă deosebită pen
tru îmbunătățirea continuă a stilului 
și metodelor de muncă ale organelor 
și organizațiilor de partid, comitetul 

să asigure 
cu răspun- 

îndeplinirea

județean va urmări 
îmbinarea acestora 
derea personală în ___ „...........
sarcinilor, cu sprijinul acordat orga
nelor și organizațiilor de partid la 
locul de muncă, pentru soluționarea 
diverselor probleme curente și de 
^perspectivă; paralel cu sporirea o- 
perativității în efectuarea controlului.

Cum se organizează desfacerea lor operativă ?
Această toamnă blîndă 

nu ne face să uităm că, 
totuși, ploaia și frigul sint 
pe undeva pe-aproape.

Forfota obișnuită a cum
părătorilor, care se perindă 
cu sutele prin fața raftu
rilor și a ștenderelor În
cărcate cu marfă, 
răgaz de 
lor. Am 
numeroși 
merț, cu cumpărători, ce- 
rîndu-le părerea asupra a- 
provizionării magazinelor. 
Dacă am face o sinteză a 
răspunsurilor primite, ea 
ar suna cam în felul ur
mător. Impresia vânzăto
rilor : „mai mulți vizita
tori decît cumpărători !“; 
și aceea a publicului : 
„dacă intri în magazin ca 
vizitator, cantitatea mărfu
rilor expuse te copleșește, 
dar dacă vrei să cumperi, 

nu 
ceea

, nu dă 
visare vînzători- 
stat de vorbă ou 
lucrători din co-

lucrurile se complică ; 
întotdeauna găsești 
ce cauți".

Deosebirea pornește 
la unghiul din care 
privită realitatea, 
devăr, nu se poate 
cu vederea efortul făcut de 
producătorii din industria 
ușoară și de comerț pen
tru aprovizionarea magazi
nelor cu confecții și trico
taje călduroase, cu stofe 
și alte țesături groase, cu- 
încălțăminte adecvată. în 
majoritatea magazinelor 
vizitate, vînzătorii se de
clară, cel puțin deocam
dată, mulțumiți de canti
tatea si calitatea mărfuri
lor primite. Din cifrele 
puse la îndemînă de către 
Direcția generală de desfa
cere din M.I.U. rezultă că 
se pun la dispoziția cum
părătorilor mai multe măr
furi specifice decît în pe
rioada corespunzătoare a 
anului trecut. Atunci, de 
unde diferența de optică ?

La direcția generală de 
resort din M.C.I. ni se pre
zintă tot o situație cifrică, 
care zugrăvește tabloul în 
culori puțin schimbate, 
r'emparind datele anilor 
1968 și 1969 reiese că. pen
tru, anul în curs, cantitățile 
aflat' ’n stoc adunate cu 
acelea, livrate de industrie, 
la categorii importante de 
mărfuri (cum sînt țesătu-

de 
este 

într-a- 
trece

rile groase din bumbac, tri
cotajele din bumbac scă- 
moșat etc.), sint mai mici 
decît cele vîndute anul 
trecut. Aceste minusuri, 
sesizate de comerț încă de 
la contractarea fondului de 
marfă pentru actualul se
zon, tind să se amplifice : 
unele din întreprinderile 
furnizoare au „acumulat" 
Importante cantități res
tante tocmai la aceste arti-, 
cole, precum și la altele la 
care, inițial, cererea co
merțului fusese acoperită. 
De pildă, la paltoane și în
călțăminte.

Asemenea constatări, cum 
e lesne de înțeles, nu pot 
constitui motive de opti
mism pentru reprezentan
ții comerțului. „în momen
tul de față, ne spunea to
varășul Corneliu Opincaru, 
director general adjunct în 
M.C.I., nu s-ar putea spune 
că articolele de sezon lip- 

Cel puțin cantitativ. 
1 uităm însă că frigul

' ''I*-,-

sesc. < 
Să nu 
nu și-a arătat colții. Asaltul 
asupra paltoanelor și al ga
loșilor nu s-a produs încă. 
El este însă așteptat, iar 
durata și intensitatea lui 
vor fi reglate, în primul 
rînd, de factorii... meteoro
logici. De aceea, nu putem 
să nu privim cu îngrijo
rare faptul că intrările în 
depozitele noastre nu au 
loc conform contractelor 
încheiate. Nu ne putem 
permite să fim îngăduitori 
cu furnizorii noștri, chiar 
dacă restanțele nu repre
zintă un procent prea ridi
cat în raport cu întreaga 
cantitate contractată. Apro
vizionarea populației nu 
poate fi asigurată doar la 
„total-marfă" ; ea este co
respunzătoare numai atunci 
cînd avem șl sortimentele 
necesare, pe numere, cu
lori etc.". Aceeași idee a 
fost subliniată și de tova
rășul Marin Hîrcă, director 
adjunct în Direcția gene
rală comercială a munici
piului. „Este adevărat, ne-a 
spus dînsul, că, datorită 
măsurilor luate, se află în 
depozite și magazine canti
tăți importante de paltoane 
și încălțăminte. Dacă pri
vim însă mai îndeaproape 
structura mărfurilor, con- 
stătă’m că sîntem deficitari 
la o serie de articole de 
primă necesitate. Stofele 
de palton n-au apărut încă 
în cantități suficiente și 
nici într-o varietate cores
punzătoare ; la fel unele țe
sături groase din bumbac 
— diftina, finetul imprimat, 
ca și lenjeria plușată. A- 
ceasta atît pentru că indus
tria nu ne-a acoperit ne
cesarul la contractări, cit 
mai ales pentru că și can
titățile acceptate prin con
tracte sînt ciuntite prin 
diferite mijloace. La 30 
septembrie, restanțele în
treprinderilor industriei 
ușoare către comerțul 
bucureștean se ridicau la 
peste 60 milioane lei".

Se spune că toamna răs
colește amintirile. Poate de 
aceea ne-am amintit și noi 
că, la începutul sezonului 
cald, cu prilejul unui raid 
prin magazine, constatam 
unele goluri de aprovizio
nare datorate tot restanțe
lor în livrări. S-au făcut a- 
tunci promisiuni solemne 
de recuperare, ce-i drept 
respectate. Iată că neajun
surile se repetă. De astă 
dată însă, puși în fața ci
frelor exprimind datorii 
neonorate către comerț, re
prezentanții industriei u- 
șoare adaugă promisiuni
lor... justificările. Tovară
șul Ion Farcaș, director ge
neral adjunct în direcția 
generală a desfacerii din

M.I.U., consideră că nu e 
nimio alarmant în faptul 
că s-a acumulat o restanță 
de aproape o sută de mii 
(100 000 !) de paltoane exact 
în perioada cînd se anun
ță sezonul lor de vîrf. In- 
țîrzierile au o explicație 
(bineînțeles) obiectivă. Și 
apoi — afirmă dînsul — în 
trimestrele II și III s-au 
livrat 450 000 de paltoane. 
Ce mai contează cele res
tante 7 La fel, pentru tova
rășul Romeo Iordan, direc
tor general adjunct în a- 
ceeași direcție generală, 
cele 180 000 tricotaje plușa
te, ce trebuiau livrate de 
fabrica din Suceava, și cele 
151 000 piese nerealizate de 
„Tricodava" sînt o baga
telă". „Dar — ne-a asigurat 
dînsul — s-au găsit mijloa
cele materiale pentru recu
perarea restanțelor". Ce pu
tem spune 7 Că se vădește 
din nou slaba preocupare 
pentru o asemenea organi
zare a muncii în întreprin
deri care să asigure înde
plinirea ritmică a planului, 
a contractelor, ca și per
sistența acelei mentalități 
potrivit căreia pot fi livra
te mărfurile atunci cînd îi 
convine industriei, făcîn- 
du-se abstracție de nevoile 
pieței. Felul cum se reali
zează, în acest sezon, livră
rile către comerț constituie 
un nou prilej de a semnala 
— pentru a cîta oară 7 —
acea detașare de neînțeles 
a producătorilor de soarta 
mărfurilor lor, de modul și 
de promptitudinea cu care 
răspund cerințelor reale. 
Mărturisim că nu izbutim 
să înțelegem cîtă vreme va 
mai fi tolerată încheierea 
unor asemenea „bilanțuri" 
fără ca nimeni, în afară de 
publicul cumpărător, să su
porte vreo consecință. Sîn- 
tem informați că se află 
într-o fază avansată elabo
rarea unui act normativ 
care prevede sancțiuni ma
teriale personale pentru 
nerespectarea contractelor, 
sub toate aspectele. Intra
rea l'ii cit mai curînd în 
vigoare va fi de natură, 
credem să-i determine pe 
furnizori 3ă nu mai livreze 
justificări și asigurări, ci 

, loturi reale de marfă la 
termenele din contracte.

Neîndeplinirea contracte
lor de către unele între
prinderi, faptul că la mul
te articole de sezon terme
nele de livrare au devenit 
un fel de joc al întîmplă- 
rii se datorește unei ade
vărate epidemii de transfe
ruri de produse de la o în
treprindere la alta. La vre
mea cînd de la „Mondia- 
la“-Satu Mare trebuiau să 
sosească, Ia Baia Mare, 
2 000 de rochițe din difti- 
nă, a sosit... o adresă (nr. 
21741 din 15.IX.), prin care 
se aduce la cunoștință ba
zei comerțului că rochițele 
vor fi confecționate la Foc
șani ; iar fabrica de aici a- 
nunță, la rîndul ei, că le 
va livra spre sfîrșitul lunii 
noiembrie. începînd cam de 
pe la finele trimestrului 
III, adică tocmai în peri
oada cînd se fac ultimele 
pregătiri pentru întimpina- 
rea iernii, baza comercială 
din Baia Mare primește o 
adevărată „ploaie" de a- 
drese : 1 300 pijamale pen
tru copii se transferă de 
la fabrica de confecții din 
Bacău la cea din Tîrnava- 
Sighișoara, care, la rîndul 
ei, le transmite mai depar
te fabricii din Odorhei ; 
fabrica de confecții din O- 
radea transferă o mie de 
costume bărbătești fabricii 
din Vaslui, aceea din Arad 
250 de paltoane pentru bă-

ieți fabricii din Focșani 
etc. Nu e greu de imagi
nat ce consecințe au ace,s- 
te „pase" asupra aprovizio
nării magazinelor.

Se va argumenta poate 
că, in cele din urmă, măr
furile contractate vor ajun
ge în depozitele comerțului. 
Din punctul de vedere al 
fabricilor este suficient : 
planul poate fi raportat ca 
îndeplinit. Dar din punctul 
de vedere al comerțului lu
crurile sint ceva mai com
plicate ; toate aceste can
tități restante, a căror lip
să este cauza principală a 
dezasortării ce face din vir
tualii cumpărători simpli 
vizitatori ai magazinelor, se 
vor aglomera în depozite 
spre sfîrșitul anului, cînd 
cererea la sortimentele res
pective începe să intre în 
declin. După cum ni s-a 
confirmat și la Direcția cir
culației mărfurilor din 
Banca Națională, neritmici- 
tatea în livrări este una 
din cauzele principale ale 
formării stocurilor greu 
vandabile. S-a propus din 
nou (recent, tema a fost 
dezbătută pe larg în coloa
nele ziarului), aplicarea u- 
nor măsuri mai concrete de 
cointeresare a producători
lor în urmărirea pînă la 
capăt a destinului proprii
lor produse. în felul aces
ta s-ar evita și alte neplă
ceri provocate cumpărăto
rului, în afară de acelea 
pricinuite de lipsa din ma
gazine a obiectului la pre
țul, măsura, modelul și C 
loarea pe care le doreș j. .

Urmărind în continuare 
constatarea făcută în ma
gazine, ne-am oprit și a- 
supra unei alte cauze a ne- 
satisfacerii cerințelor cum
părătorilor. La încălță
mintea de toamnă și iarnă, 
de exemplu, lipsa de va
rietate sortimentală este 
accentuată, în unele cazuri, 
de ca'itatea slabă a produ
selor. Cizmele pentru fe
mei, o încălțăminte mult 
solicitată, vin de la unele 
fabrici, de exemplu de la 
„Progresul", cu defecte. Se 
înțelege că, în felul aces
ta, posibilitățile de alegere 
oferite cumpărătorilor . se 
restring și mai mult. Din- 
tr-un singur lot de 200 de 
perechi trimis magazinului 
din Bd. Schitu Măgurr.'Vl’i 
nr. 8 au făcut cale FO H 
să un număr der 60. 
Și nu este vorba numai de 
cizmulițe, ci de toate pro
dusele care ajung pe piață 
cu defecte contribuind nu 
la buna aprovizionare cu 
articole de sezon ci mai 
mult Ia rotunjirea unor ci
fre care să dea satisfacția 
datoriei împlinite factorilor 
însărcinați cu producția și 
dșsfacerea mărfurilor ne
cesare populației. Dar ta
belele cifrice roze, care nu 
au corespondent în raftu
rile magazinelor nu folosesc 
nimănui. Numai confrunta
te cu realitatea, ele își ve
rifică valabilitatea. Iar la 
un astfel de examen situația 
prezentată la Ministerul In
dustriei Ușoare, de care a- 
minteam la început, nu re
zistă ținînd seama, mal a- 
les de fenomenele semna
late. Practica fetișizării u- 
nor cifre — oricît de re
marcabile ar fi ele — tre
buie înlocuită, neîntîrziat, 
prin urmărirea strictă a În
deplinirii cu rigurozitate a 
obligațiilor asumate față de 
comerț și, implicit, față de 
publicul cumpărător, desti
natarul final al întregii 
producții a acestui sector.

Rodica ȘERBANnea are un rol educativ, ea avînd

lui producție al întreprin
derii de produse alimenta
re și textile (întreprindere 
în care, începînd cu ingi
nerul șef, lucrează alți trei 
ingineri piscicoli).

— Noi am vrut să ne 
facem meseria. Ceea ce lu
crăm acum n-are nimic co
mun cu specializarea

în te miri ce unitate eco
nomică, au acceptat com
promisul de a fi, cel puțin 
la început, simpli ucenici 
la locul de producție. 
La întreprinderea de gos
podărie locativă Constan
ța, de pildă, postul de 
șef al celui mai impor
tant serviciu — serviciul 
tehnic — este ocupat de in-

fost de specialitate con
structor... Dar să știți că 
în acest serviciu avem teh
nicieni buni care-1 supli
nesc pe inginer (!)

Așadar, chestiunea este 
simplă : „Ne descurcăm 
noi", avea să ne spună, la 
rîndul său, tovarășul Du
mitru Constantin, director 
tehnic al întreprinderii de

nlcitate care se ivesc pe 
șantiere 7

Din nou același răspuns 
jenant, că, de fapt, „ingi
nerul" are, In subordine, 
un tehnician bun. în acest 
caz, ne întrebăm din nou, 
în măsura în care sînt teh
nicieni atît de pricepuți, de 
ce oare este nevoie de un 
inginer 7

PISCICULTORUL SPECIALIZAT IN STRĂINĂTATE
- MASOR AL ECHIPEI DE FOTBAL

noastră. Dar In Constanța 
n-am găsit posturi I...

— Nu știați, încă din 
timpul facultății, că pes
cuitul nu se practică In 
centrele urbane 7

— Știam, se înțelege. Doi 
ani am lucrat într-o între
prindere piscicolă, dar cînd 
am văzut că alții „se 
descurcă" altfel... Sînt și 
alții în situația noastră...

Da, acesta este un ade
văr : „sînt și alții" care 
„s-au descurcat", care au 
renunțat la idealul lor pro
fesional și care în 
schimbul unui post călduț

ginerul piscicol Stanciu 
Aldea.

Sînt acești ingineri com
petent! într-o diversitate 
atît de mare de activități 7 
Nu. Primul răspuns ni-1 dă 
Constantin Vanvu, direc
torul I.G.L. amintit.

— Inginerul Stanciu Al
dea ne este util. într-un 
fel s-a pus la punct. Cînd 
se ivește însă o problemă 
mai dificilă, care implică 
cunoștințe de proiectare, 
de construcții și instalații, 
nu prea-1 solicităm. De a- 
cestea se' ocupă inginerul 
șef. Se înțelege, dacă ar fi

hoteluri și restaurante — 
Mamaia, unitate în care 
postul de șef al serviciu
lui investiții este ocupat tot 
de un inginer piscicol, Du
mitru Stoian. Reluăm și 
aici dialogul, pe aceeași 
temă, a competenței.

— Ca șef al serviciului 
de investiții, piscicultorul 
dumneavoastră intră per
manent în relații — ca re
prezentant al beneficiaru
lui — atît cu proiectantul, 
cît și cu constructorul. Ce 
soluții, ce rezolvări poate 
da un asemenea specialist 
problemelor de strictă teh-

— De ingineri, da, este 
nevoie — ne spune tova
rășul Vasile Trandafir, de 
curînd director coordonator 
al I.H.R. Mamaia. Dar de 
un inginer constructor sau 
de unul specializat în In- 
stalații-montaj, care să se 
priceapă, care să aibă au
toritate și competență. Ac
tualul șef al serviciului de 
investiții, nu ascundem, 
este în afara acestor pro
bleme, nu poate să conducă 
în mod autoritar acest 
compartiment.

— Și totuși, lucrează

aici, In industria turismu
lui...

— Da. Aș vrea să reți
neți, însă — și observația 
aceasta este valabilă pentru 
multe întreprinderi — că 
ani de-a rîndul mulți con
ducători se mulțumeau 
să-și acopere schema cu 
numărul necesar de ingi
neri, fără să se întrebe dacă 
specializarea lor are vreo 
contingență sau nu cu spe
cificul unității respective. 
Piscicultor, forestier sau 
textilist — inginer să fie. 
în ce ne privește, vom 
trage cuvenitele concluzii...

Cu aceeași lipsă de răs
pundere civică din partea 
unor conducători de între
prinderi a fost metamor
fozat peste noapte un alt 
inginer piscicol, Octavian 
Căpriță, drept „specialist" 
într-o serie de activități : 
edilitare, arhitect pentru 
un sezon, dispecer într-o 
întreprindere a comerțului 
exterior și, de-o vreme în
coace, ...metodist pe lîngă 
Consiliul județean pentru 
educație fizică și sport.

E atît de indispensabil 
activității sportive 7

— Nu, nu este indispen
sabil, ne răspunde Dumitru 
Ivan, președintele 
C.J.E.FS. pe tonul cel 
mai convingător. La noi a 
lucrat sezonier...

„A lucrat". De fapt lu
crează, cînd bugetar, cînd... 
zilier, de vreo doi ani în
coace, timp în care nici o 
formație sportivă a clubu
lui constănțean n-a plecat 
în străinătate fără ca ingi
nerul piscicol să n-o înso

țească, fie ca... manager, fie 
ca masor. Menționăm că, 
la numai două zile după ce 
președintele C.J.E.F.S. ne 
declara solemn că „nu 
este indiispensabil" desti
nelor sportului constănțean, 
O. C. a fost delegat să în
soțească echipa de fotbal 
„Farul" într-o nouă depla
sare în străinătate (! 7) în 
acest caz intervin și cir
cumstanțe agravante. La 
absolvirea facultății (cazul 
nu este izolat) ing. O. C. a 
fost trimis, pe cheltuiala 
statului, 1 an la speciali
zare, în străinătate. La în
toarcere i s-au încredin
țat posturi cheie în sec
tor, și spre lauda lui, în 
anii aceia, muncea cu bune 
rezultate. Dar — și acest 
„dar" revine ca un leit
motiv în mai toate cazu
rile similare — s-a găsit 
„cineva" care să întindă o 
mînă de „ajutor" pentru 
a-1 aduce pe specialist în 
marele centru urban unde, 
chipurile, era... maximă 
nevoie de el. Aducem în 
discuție, drept argument, 
un caz petrecut recent. Cu 
prilejul constituirii combi
natului de industrie ali
mentară de la Constanța, 
în postul de șef al servi
ciului de investiții a fost 
adus tot un inginer pisci
col. Și, rețineți : acest in
giner, Q. Clenciu, era unul 
dintre puținii specialiști 
care lucra în sectorul pes
căresc din județ, sector 
pentru care s-a calificat și 
în care era, de altfel, des
tul de apreciat. Ceea ce 
arată că nu numai respec

tivii piscicultor! de ciu- 
bucuri sînt de vină — ci 
și cei care patronează a- 
semenea practici 1

Am redat numai cîteva 
din numeroasele exemple de 
specialiști în sectorul pisci
culturii care au renunțat 
la meseria pentru care au 
fost pregătiți, la idealul lor 
profesional. Dar aceasta 
pune în evidență și o altă 
chestiune : acei conducă
tori de întreprinderi și in
stituții care i-au angajat nu 
poartă răspunderea pentru 
această situație anormală 7 
Fără îndoială că da ! Pen
tru că în felul acesta nu 
numai că au sustras ca
drele pregătite pentru sec
torul piscicol, pricinuin- 
du-i pagube materiale 
considerabile, dar au pă
gubit și pe specialiștii res
pectivi care, amăgiți un 
număr de ani cu falsa ilu
zie a binelui, au pierdut 
„trenul" continuei lor spe
cializări și perfecționări în 
meserie. Se înțelege că sin
gura rezolvare a acestei 
probleme este aceea ca în
treprinderile și instituțiile 
în care inginerii piscicoli 
sînt puși în situația de a 
se descalifica. neprestînd 
meseria pentru care s-au 
pregătit, să renunțe la ser
viciile lor, îndrumîndu-i 
spre acele locuri unde este 
nevoie de ei. Ministerul 
Industriei Alimentare are 
obligația să descopere a- 
ceste cazuri, să le asigure 
inginerilor piscicoli locuri 
de muncă potrivite califi
cării lor.
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PORUMBULUI?

0

ÎN JUDEȚUL ALBA

„Sîntem zonă viticolă, 
a apărut tulburelul" - 
DECI MUNCA MERGE

IMPLETICINDU-SE

Termenele de punere 
în funcțiune 
a investițiilor 

sînt confecționate 
din gumilastic?

în județul Alba, pînă la această 
dată, porumbul a fost recoltat de 
pe 75 la sută din suprafețele cul
tivate. Timpul extrem de favo
rabil a permis ca peste tot 
să se poată lucra intens. Și 
sînt multe cooperative agricole: 
Crăciunelul de Sus, Bălcaciu, Ve- 
seuș, Berghin, Băcăinți, Șibot și al
tele, care mai au de recoltat nu
mai între 10 și 30 de hectare. în rest, 
viteza zilnică la recoltatul porumbu
lui este mică, cu mult sub posibilități. 
Această situație se datorește nume
roaselor deficiențe organizatorice, 
slabei supravegheri a activității .atît 
din., partea conducătorilor cooperati
va or agricole, cit și a Direcției a- 

ncole și Uniunii județene a coope
rativelor de producție. Exemplificăm. 
La cooperativa agricolă din Mihalț, 
în ziua de 22 octombrie, activitatea 
de bază o constituia predarea tutu
nului către întreprinderea prelucră
toare. O treabă care trebuie desigur 
efectuată. La punctul de preluare a 
tutunului însă, lucrările se desfășu
rau anevoios. Mai mult de 250 de co
operatori stăteau cu mîinile în buzu
nare, rezemați de baloții de tutun, 
așteptînd să le vină rîndul la sin
gurul cîntar care funcționa. De ce 
numai un cîntar ? Pentru că nimeni 
nu s-a gîndit să pună două sau mai 
multe cîntare ca treaba , să meargă 
mai repede, iar cooperatorii să ple
ce pe cîmp, la recoltat. Președintele 
și doi ingineri ai .cooperativei ..su
pravegheau" activitatea. Era necesară 
aici prezența a trei oameni de răs
pundere din conducerea unității ? 
Des’ "W că nu. Ba mai mult. Această 
ime. -pierdere de vreme se petre
cea suu ochii tov ing. loan Lascu, di
rector adjunct al direcției agricole 
județene. Defectuos era organizat și 
transportul porumbului la baza de 
recepție. Deși 5 mașini erau angre
nate în acesta activitate, pînă la ora 
10,30 doar trei plecaseră încărcate Ia 
bază. Peste o oră am întîlnit aceste 
mașini la baza de recepție din Teiuș 
nedescărcate, deoarece cooperativa 
agricolă din Mihalț trimisese Ia des

La fondul central, cantități cit mai mari 
de produse agricole!
(Urmare din pag. I)
I.V.C. Iași, nu a transportat decît 67 
tone de grîu din 311 tone contrac
tate. Griul este depozitat gcum... în 
niște grajduri, stratul de lîngă pă- 
mînt începînd să se strice. Deci, grîul 
începe să se degradeze în grajd, iar 
președintele se mai gîndește. La ce 
s-o fi gindind ? în orice caz,_ după 
modul în care se va vedea că pro
cedează, nu la răspunderea pe care 
o are față de stat, față de coopera
torii care l-au ales. In discuția pe 
care a avut-o cu noi, președintele 
Lazăr Condrea a îndrugat tot felul 
de motive, pe prim plan situînd lipsa 
mijloacelor de transport.

— N-aveți mijloace de transport ? 
Dar cînd vi s-a oferit un camion de 
la D.R.T.A., de ce l-ați îndrumat... 
la vie ?Despre ce poate fi vorba într-un 
asemenea caz ? Despre nepriceperi 
ori despre o tendință nesănătoasă j 
poate s-ar găsi alții care să ono
reze contractele cooperativei pe care 
o conduce...

Și la C.A.P. Aroneanu, care este 
tot lîngă Iași, grîul contractat este 
ținut în grajduri, neluîndu-se mă
suri pentru transportarea lui la bază. 
C.A.P. Aroneanu mai are de livrat, 
în afară de grîu, și 24 tone de floa- 
rea-soarelui, 3 tone de fasole și alte 
produse, pe care le are și le tot ține 
în magazii sau le valorifică pe alte 
căi. Conducerea cooperativei din 
Ciortești (președinte Constantin Tui- 
culeț), are motive tot atît de „se
rioase" ca și președintele de la U- 
ricani. Dar aceste „motive serioase" 
nu i-au împiedicat nici pe el, nici pe 
președintele de la Tătăruși să vindă 
diferitelor întreprinderi sau pe piață 
importante cantități de produse, fără 
să fi onorat contractele. Cooperativa 
din Turculeț a valorificat 3 tone de 
fasole la cantina unei școli tehnice 
din Iași, în vreme ce în contul con
tractului de 22 de tone n-a livrat nici 
un bob. De asemenea, C.A.P Tătă
ruși vinde fasole pe piață, în timp ce 
din contractul de 22 tone nu a achitat 
decît 4 tone. Aceeași tendință de a 
valorifica produsele contractate pe 
alte căi o are și conducerea 
C.A.P Vînători, care ține in 
magazie 34 tone de fasole și nu le 
transportă la bază. Sînt apoi o se
rie de cooperative care nu și-au a- 
ehitat obligațiile față de stat la stru
guri. Unele cooperative, între care 
Bohotin, Tansa, Deleni și altele, efec
tuează vinificări proprii peste cota 

cărcat doar patru oameni. în aceste 
condiții de slabă organizare a mun
cii, irosire a timpului de lucru, re
zultatele nici nu puteau fi altele.

Și la cooperativa agricolă din 
Teiuș, recoltatul porumbului a ră
mas în urmă. Din 325 ha s-au recol
tat 140 ha. Pe terenul brigăzii din 
Baldiu, din 86 ha cu porumb s-au cu
les doar 16 ha.

— Cîțl oameni aveți azj la recol
tat ?

— Vreo 6—7 familii, a apreciat bri
gadierul Gh. Radu.

— Unde sînt ceilalți ?
— La tîrg, la Teiuș.
Dis de dimineață cooperatorii din 

Baldiu s-au urcat în autocamionul 
cooperativei și au plecat la Teiuș, 
în timp ce pe cîmp porumbul așteap
tă. De altfel, lent se desfășoară aici 
recoltatul și în celelalte zile. Pe co
operativă se culeg zilnic știuleții abia 
de pe 10—12 ha. Dacă acest ritm 
continuă, recoltatul porumbului se va 
termina în prima decadă a lunii no
iembrie.

Dacă Ia Teiuș am întîlnit totuși 6—7 
familii la recoltatul porumbului, Ia 
Cricău nu era nimeni, deși 200 ha 
sînt nerecoltate.

— Se lucrează Ia culesul struguri
lor, ne-a lămurit ing. agronom al co
operativei, . Enea Patachi. Stăm slab 
și în acest sector Din 87 ha cu vie, 
am recoltat 30 ha. Această rămînere 
în urmă este determinată,.și de ,fap
tul' că mijloacele de transport nu 
sînt bine folosite. Acum, în plină 
campanie, deși cooperativa e rămasă 
în urmă, un autocamion stătea de 
două zile în curte nefolosit. pentru 
că șoferul. Viorel Iacșa. avea treburi 
acasă. Inginerul agronom ne-a in
format mîhnit că se luptă din greu 
șl de unul singur cu indisciplina șo
ferilor și mecanizatorilor care mun
cesc după bunul plac. „E zonă viti
colă, a apărut tulburelul..." a re
zumat situația ing. Patachi.

Șt. DINICA
corespondentul „Scînteii*

admisă, iar altele, ca Bălțaț! ți 
Focuri, valorifică struguri, unor 
persoane particulare (în ziua de 
19 octombrie, de exemplu, auto
camionul nr." 21 IS 2 707 al C.A.P. 
Focuri a transportat 2162 kg stru
guri în comuna Baia, județul Su
ceava).

Cind discuți cu președinții acestor 
cooperative, găsesc tot felul de scuze: 
ba că n-au avut timp să transporte 
produsele, ba că le lipsește una, ba 
că le lipsește alta.,. Dar atunci cînd 
s-au acordat avansurile în bani, 
s-au dovedit a fi mai operativi și 
întreprinzători. După cum, într-un 
mod miraculos, și acum, cînd măr
furile trebuie duse în alte locuri 
decît în magaziile statului, apar 
și camioane, și căruțe, se găseș
te și timp berechet. Este evident 
că nu piedicile obiective îi opresc 
pe acești președinți să-și onore
ze obligațiile, ci modul lor de a 
gîndi mărunt și egoist. Ne permitem 
deci să . le adresăm o întrebare : ei 
uită oare că, atunci cînd au fost 
aleși în fruntea cooperativei, mem
brii cooperatori le-au dat mandatul 
nu să le păteze obrazul, ci să mun
cească pentru binele obștesc, să res
pecte legea și să le reprezinte eu 
cinste interesele ?

Despre asemenea practici s-a mai 
vorbit. Readucîndu-le în discuție și 
punînd față-n față atitudinile pre
ședinților din unitățile amintite cu 
exemplul celor din cooperativele a- 
gricole care nu numai că-și îndepli
nesc obligațiile, dar și suplimen
tează contractele cu cantități impor
tante, o facem pentru a atrage din 
nou atenția organizațiilor de partid 
din C.A.P., consiliilor de conducere, 
cooperatorilor că practicile împo
triva legii se întorc, în același timp, 
împotriva propriilor lor interese. De 
aceea, ei nu trebuie să le tolereze., 
ci să-i tragă la răspundere pe cei 
ce promovează asemenea practici, 
încît legea să fie respectată cu sfin
țenie. Se impune, în acest scop, lua
rea de noi măsuri pentru urgentarea 
acțiunii de livrare a contractelor, în 
principal printr-o mai bună organi
zare a transportului produselor de 
pe cîmp direct în bazele de recep
ție. Insistăm asupra acestui aspect, 
întrucît șeful autobazei D.R.T.A. din 
Pașcani, de exemplu, ne-a semna
la* că mașinile trimise la unele coo
perative au stagnări sau sînt nefo
losite la întreaga capacitate pentru 
că recolta nu e culeasă de pe cîmp 
sau nu se asigură suficiente brațe de 
muncă care să o încarce.

PRIN JUDEȚUL BRAȘOV

DOAR VlNTUL 
UNDUIE PRIN LINIȘTEA

LANURILOR...
Suprafețele cultivate cu porumb în 

județul Brașov sînt relativ reduse. 
In puține unități ele depășesc 130—150 
hectare.. Dat fiind această situație ar 
fi fost normal, ca, la ora actuală, re
coltatul să fia încheiat sau să se a- 
propie de . sfîrșit. Lucrurile nu stau 
însă așa. Cutreierînd comunele și sa
tele din vestul județului îți apar în 
față, lanuri nesfîrșite de porumb ca
re încă n-au fost atinse de culegători. 
Intr-un mare număr de cooperati
ve agricole, practic n-a început re
coltatul acestei culturi.

Care este, în legătură cu această 
problemă, punctul de vedere al Di
recției județene Brașov ? Ing. loan 
Mănoiu, directorul acestei instituții, 
motivează rămînerea în urmă la re
coltat prin volumul mare de lucrări 
care a trebuit efectuat în ultima pe
rioadă. Se impune totuși, o pre
cizare. Aglomerarea volumului mare 
de lucrări din această toam
nă, este, în bună măsură, re
zultatul direct al prelungirii nejus
tificate, al tărăgănării unor lucrări 
ce trebuiau efectuate încă în vară 
cum ar fi, de exemplu, lucrările de 
pregătire a terenului. Volumului ma
re de muncă existent la ora actuală 
în unități nu i se poate face față în 
mod satisfăcător decît prin organi
zarea temeinică a lucrului și folosi
rea la maximum a mijloacelor meca
nice și manuale. Or. în această pri
vință se constată numeroase defici
ențe. La Racoș s-au cultivat 
în acest an peste 200 ha cu 
porumb. Acum, la recoltare, după 
cum ne spune inginerul Aurel Ghior- 

' ,man. lucrează 100 de oameni, atît cit 
s-ă stabilit cu o seară înainte în șe
dința operativă de lucru Dar puțin 
mai tîrziu, tov. Andrei Nemeș, pre
ședintele cooperativei, dă o altă ci
fră : 40 Și aceasta este infirmată de 
situația de pe teren. în lanurile de 
porumb întîlnim doar 4 cooperatori. 
Afiăm, că în zona respectivă, nu mai 
ieșiseră alți cooperatori la strînsul 
porumbului Aceeași situație întîlnim 
și la recoltatul sfeclei de zahăr. Fa
ță de 30 cît. se prevăzuse, lucrau doar 

' 5 cooperatori. Ce fac membrii celor 
380 familii de cooperatori ? Unii lu

într-o notă, recent publicată în 
„Seînteia", afirmam că unele între
prinderi de valorificare a legumelor 
și fructelor depun eforturi mai mari 
pentru a găsi „argumente* împotriva 
criticilor care le sînt adresate, decît 
centru înlăturarea deficiențelor sem
nalate în activitatea lor. Trebuie să 
aducem o corectură acestei afirmații: 
eforturi pentru a justifica lipsurile 
— și încă într-Up mod foarte origi
na! — depun nu numai anumite 
organisme ale I.L.F., ci chiar condu
cerea Departamentului de valorifi
care a legumelor și fructelor.

în ziarul „Scînteia* din 11 octom
brie a apărut articolul intitulat „La 
I.L.F. se aud doar criticile adresate 
altora". însemnările și observațiile 
publicate atunci erau rezultatul unui 
raid-anchetă întreprins de redactori 
și corespondenți ai ziarului ...Scîn
teia' în patru județe — Ilfov. Ialo
mița, Brăila și Mehedinți. In acest 
raid, pe baza constatărilor făcute la 
fața locului, semnalam țin unele ca
zuri s-a apela* și la mărturia foto
grafiei) deficiențele înregistrate la 
acea dată la I.L.F.-urile din 
județele amintite în preluarea pro
duselor contractate cu cooperativele 
agricole de producție.

înainte de a publica acest articol, 
am adus la cunoștința șefului de 
departament, tovarășul Radu Abagiu, 
constatările noastre și i-am ce
rut să exprime, în cadrul ace
luiași raid, poziția conducerii 
acestui organism central față de de
ficientele întîlnite pe teren. Articolul 
se încheia cu următoarea precizare: 
„In cursul convorbirii, d-sa (n.n — 
tovarășul Radu Abagiu) s-a pronun
țat că va lua măsuri energice împo
triva celor vinovați" (n.n: „voi sanc
ționa aspru conducerea I.L.F., recep- 
ționerii"). Această paranteză n-am 
introdus-o în articol, așteptînd — 
cum era și normal — ca hotărîrea 
să fie reconfirmată în 'cadru! răs
punsului scris.

Acum cîteva zile, am primit la 
redacție răspunsul scris al condu
cerii departamentului, care a fost 
parcă anume întocmit pentru a con
firma adevărul exprimat în titlu] 
articolului amintit înainte de a-1 
supune lecturii cititorilor, vrem să 
facem încă o precizare: ziarul „Scîn
teia" a publicat, în acest an, mai 
multe materiale în care a abordat 
problemele aprovizionării popu
lației cu legume și fructe. In 
nici unul din aceste articole — măr
turie stă colecția ziarului — 
nu au fost negate eforturile 
pe care le-au depus și le depun 
o bună parte din lucrătorii I.L.F. 
Dacă precizarea este considerată ne
cesară de I.L F. o subliniem Încă o 
dată.

Dar să revenim fa răspunsul amin
tit,. Constatăm că, prima „măsu
ră" pe care a luat-o conduce
rea departamentului a fost să 
strîngă „argumente" (veți .vedea 
și în ce manieră) cu care să dove
dească că cele relatate în ziar nu 
sînt juste. 

crează pe unde găsesc în afara coo
perativei, iar alții se plimbă prin co
mună ori își rezolvă diferite proble
me personale. Pină acum, la coo
perativa agricolă din Racoș, din cele 
220 hectare cu porumb, s-au recoltat 
abia 14 hectare. Cît le va trebui co
operatorilor de aici să recolteze în
treaga suprafață ?

O situație similară poate fi întîlnî- 
ti și Ia cooperativa agricolă Bunești. 
In ziua raidului abia ieșiseră la lu
cru circa jumătate din numărul co
operatorilor, în majoritate femei. Din 

această cauză unele lucrări trebuie 
executate de cadrele de conducere 
ale cooperativei, „Practic, ne spune 
inginerul agronom, pe no! ne arde 
la deget. însămînțatul. Porumbul mai 
poate aștepta". în privința semăna
tului sîntem de aceeași părere cu 
inginerul agronom, dar nu putem fi 
de acord cu ideea că porumbul mai 
poate să aștepte. Desigur, trebuie a- 
preciat faptul că cei din aparatul ad
ministrativ au ieșit la muncă și dau 
exemplu personal. Ar fi însă mult 
mai indicat ca organizația de. partid, 
consiliul de conducere să desfășoare 
o muncă politică și organizatorică ca
re să determine pe toți cooperatorii 
să oarticipe la lucru. în felul acesta, 
cooperativa ar avea mai mult de cîș- 
tigat, iar lucrările s-ar putea încheia 
într-un timp mai scurt.

Intr-un ritm lent se desfășoară cu
lesul porumbului și în alte unită*' 
din județ. La cooperativa agricolă 
Viscuri nu se trecuse la recoltatul a- 
ceștei culturi, deși restul lucrărilor se 
încheiase. Oi. parte din cooperatori 
erau la executarea unor lucrări de 
construcții — o fierărie, o magazie 
pentru îngrășăminte chimice etc. La 
Homorod s-au recoltat 7 ha din cele 
53. iar la Grînari s-a strîns porum
bul de pe abia 11 ha din aproape 200.

Revenim la cele afirmate la înce
put de tov. țoan Mănoiu, directorul 
direcției agricole, „am dat dispozi
ții să se treacă cu toate forțele la 
recoltatul porumbului". Dar. numai 
cu dispoziții porumbul nu ajunge în 
hambare.

Nieolne MOCANU
corespondentul „Scînteii"

„Înțelegînd faptul că prin numă
rul de exemple citate și prin carac
terul său DOCUMENTAT, articolul 
a prezentat opiniei publice nume
roase deficiente din activitatea în
treprinderilor de legume-fructe — 
se spune în răspuns — ani verificat, 
prin aparatul nostru, la fața locului, 
fiecare caz în parte, pentru a stabili 
concret măsurile care se imiiun. Cu 
ocazia acestei verificări s-au făcut 
unele constatări care ne pun în si
tuația să vă informăm că, DEȘI AU-

CÎND ȘEFUL
DEPARTAMENTULUI

OCOLEȘTE
ADEVĂRUL...

TORIl ARTICOLULUI AU RELA
TAT ÎN MARE PARTE LUCRURI 
REALE, au reținut totuși unele as
pecte care nu corespund întrutotul 
cu situația de fapt" (subl. red.) Te 
așteptai, după ce citești negru 
pe alb : autorii au relatat în 
mare parte lucruri reale", să 
afli care sînt aceste lucruri, 
ce măsuri s-au luat pentru a se 
pune ordine, pentru a se înlătura de
ficiențele constatate la data desfă
șurării raidului. Citim și recitim răs
punsul, dactilografiat la un rînd pe 
4 (patru) pagini și jumătate. Nu 
găsim măcar un cuvînt. unul singur, 
care să vorbească despre „marea 
parte a lucrurilor reale" și despre 
măsurile luate.

Dacă conducerea departamentului 
a „uitat" pe drum, după cum se vede, 
„marea parte a lucrurilor reale" 
să cercetăm atunci, în „interesul in
formării obiective", care sînt „uneia 
aspecte care nu corespund întru 
totul cu situația de fapt".

In articol se eritica faptul că în

Am fost pe șantierele a două noi 
unități ale industriei alimentare. 
Construcția FABRICII DE BRIN- 
ZETURI din Dorohoi este în impas. 
Se speră acum că întreprinderea va 
intra în funcțiune eșalonat, la data 
de 15 noiembrie și, respectiv, 31 de
cembrie. Deci, termenul a fost „di
latat" cu o lună peste prevederile 
planului de stat. Precizăm : se speră, 
căci, în trei trimestre, din planul a- 
nual de investiții la acest obiectiv al 
industriei alimentare s-a realizat doar 
circa 50 la sută.

Cum s-a ajuns la o asemenea si
tuație ? De la început, această in
vestiție a fost insuficient, chiar slab 
pregătită. Forul de resort din Mi
nisterul Industriei Alimentare nu a 
prevăzut, la unele utilaje, ter
mene de livrare realiste, corelate cu 
duratele de montaj și cu probele 
tehnologice. Neconcordanțele sînt 
atît de flagrante, încît unele insta
lații vor sosi, după cum atestă ace
leași contracte, în cursul lunii de
cembrie. Și toate condiționează pu
nerea în funcțiune a fabricii. _ Tot 
titularului de investiție îi revine și 
răspunderea pentru supravegherea 
activității desfășurate de proiectant, 
mai ales că este vorba de un insti
tut de proiectări care-i aparține, 
I.P.I.A. — filiala Sibiu. La unele 
obiective, documentația a fost modi
ficată de 2—3 ori, valorile de deviz au 
fost și ele schimbate. Șantierul fa
bricii de brînzeturi a fost supus 
apoi unui „tir" îndelungat de note 
de comandă suplimentară, caracte
rizat printr-o rară imprecizie.

Reprezentanții ministerului au 
venit, au ascultat, au promis că vor 
rezolva problema utilajelor, că vor 
impulsiona pe proiectant și multe 
altele și... au plecat. Așa a procedat 
tov. I. Pisa, care din martie a.o. nu 
a mai fost văzut la Dorohoi. Și cîtă 
bunăvoință arătase în discuțiile pur
tate ! Apoi, au venit alți specialiști. 
Lucrurile s-au reluat de la zero. 
Alte explicații, alte promisiuni, ace
lași rezultat. Crnstructorul s-a lăsat 
pe tînjală • dacă beneficiarul ti re
proșează ceva, el îi dă replica cu 
lipsa utilajelor și greșelile proiectan
tului. Și așa s-cu pus bazele unei tă
răgănări la infinit. In acest timp, 
neajunsurile s-au multiplicat, au luat 
amploare...

Lipsa practică a supravegherii, 
îndrumării și controlului din partea 
titularului de investiție a fost dubla
tă de o serie de carențe de coordo Ing. Cristian ANTONESCU

C.A.P—urile Ciochina și Gh. Doja e- 
rau, la data efectuării raidului, mari 
cantități de mărfuri — recoltate și 
chiar ambalate — care așteptau ma
șinile I.L.F. neutru a ti ridicate 
(marfă pentru patru mașini la Ciochi
na și 10—12 tone la Gh. Doja). Se 
critica faptul că directorul adjunct al 
I.L.F. Ialomița, ing. C. Vlădulescu, 
nici nu cunoștea măcar care sînt 
aceste cantități. Ce spune, în fața 
acestor fapte, răspunsul semnat 
de șeful departamentului? Se spune

— vă rugăm să citiți atent rîndurile 
care urmează — că „delegatul nostru 
trimis să verifice situația la cele 
două C.A.P. a discutat cu președinții 
și brigadierii legumicoli și, conform 
declarațiilor scrise, date de aceștia 
(n.n. : la cererea delegatului depar
tamentului) nu au fost cazuri în 
care I.L.F. Ialomița să nu preia pro
dusele contractate". (Nu ne propu
nem să ne pronunțăm asupra me
todei de a se cere declarații scrise
— și nici asupra condițiilor in care 
cei in cauză ar fi putut să refuze 
semnarea de asemenea declarații. 
Problema principală este alta). Rea
mintim din articol : „este vorba des
pre evidenta lipsă de operativitate a 
I.L.F.-ului de a prelua, in aceste zile, 
cantitățile marj de produse pe care Ie 
livrează cooperativele agricole".

In ziua de 8 ccțombrie. după de
clarațiile... verbale (în practica mun
cii noastre nu intră strîngerea de 
declarații scrise) ale președintelui 
C.A.P. Ciochina, Gogu Petrache, și 
brigadierului legumicol, Anghel L 

nare In cadrul șantierului, de același 
mare calibru. Fiecare antrepriză s-a 
integrat rapid în „atmosfera lejeră" 
creată și cunoaște doar în mare, par
tea sa de lucrare. Beneficiarul este 
un simplu spectator. Nu-i prea dă 
mina să intervină cînd se știe auto
rul sau coautorul atîtor greutăți. Așa 
că se face că nu observă o seamă de 
neajunsuri. Unele obiective, care tre
buiau executate de acum un an, sînt 
ridicate intr-o proporție mai mare sau 
mai mică. Anumite utilaje au fost 
aduse, dar stau împrăștiate prin sec
ții, in voia soartei. Constructorul ce 
părere are ? Tov. Alex. Bădănac, in
giner șef la I.C.M. Botoșani, face, cu 
„exigență", anal’za critică a activi
tății celorlalte antreprize, a benefi
ciarului și ministerului, dar despre 
lipsurile întreprinderii al cărei ingi
ner șef este nu suflă un cuvînt Vede 
numai bîrna din ochii altora.

— Tovarășul prim adjunct al mi
nistrului. ing. Gheorghe Boeru, ne-a 
garantat tot concursul său. Această 
promisiune mă face să cred că fa
brica va intra, totuși, în funcțiune Ia 
termen, a pronosticat directorul fa
bricii, Gheorghe Tirnoveanu.

Mai pesimist este, însă, con
structorul (Gheorghe Neneacă): „Dacă 
vom fi sprijiniți în continuare ca 
și pînă acum nu vom respecta ter
menul de punere în funcțiune", sau 
Banca de Investiții, sucursala jude
țeană Botoșani : „E puțin probabil 
să se recupereze restanțele acumu
late în cursul acestui an, pînă la 1 
decembrie" Constructorul a capitu
lat pe jumătate, beneficiarul mai păs
trează o brumă de speranță. Se va 
irosi și ea în fața nepăsării inexpli
cabile a forului de resort?

FABRICA DE PRODUSE LAC
TATE DIN IAȘI se găsește într-o 
situație aproape identică. După trei 
trimestre, reține atenția decalajul 
între gradul de realizare a planului 
la total investiții, față de structura 
de construcții-montaj : 50 la sută, în 
raport cu 65,1 la sută. Principala 
cauză ? Majoritatea utilajelor teh
nologice sînt prevăzute a se monta 
în ultimul trimestru. Dacă ar fi 
așa, tot ar fi bine ! Dar unele uti
laje nu sînt contractate în totali
tate, nici pînă la această oră.

Restanțele la lucrările de cons- 
trucții-montaj sînt mari. Cine, ce 
cauze le-au provocat ? Tov Gheor
ghe Gafencu, șeful lucrării din ca
drul I.C.M. 4 Iași, ne-a spus : „Am 
avut greutăți’. în mod firesc, am 
cerut să ni se arate ultimul plan de

Gheorghe, mașinile I.L.F.-ului au 
fost așteptate pînă seara tîrziu pen
tru a veni să ridice marfa. După 
aceleași declarații, recepționerul 
I.L.F., a dat mai multe tele
foane pentru chemarea mașinilor. 
In răspuns se afirmă că în ziua de 
9 octombrie, la orele 14, mașinile 
I.L.F. au ridicat mari cantități de 
marfă de la ambele cooperative a- 
gricole — și de la Ciochina, și de la 
Gh. Doja. Dar „omite" să arate cît 

au așteptat în cîmp, pînă a fi ridi
cate, aceste mărfuri.

În articol se arăta că motivul 
invocat de directorul adjunct al 
I.L.F. pentru justificarea preluării 
cu întîrziere a unor produse din 
cîmp — insuficiența mijloacelor de 
transport — nu corespunde adevăru
lui. Și se argumenta afirmația cu 
două cifre. Prima : într-o singură zi, 
9 octombrie, 7 (șapte) mașini stațio
nau la coloană, la orele 11. pentru... 
mici reparații. A doua: „mașinile 
cu care este dotată întreprinderea 
mai mult au staționat (57716 ore) 
decît au efectuat transporturi (53 200 
ore)". Ing. Const. Vlădulescu și șeful 
serviciului transporturi al I.L.F Ialo
mița au calculat că aceste ore de 
staționare costă întreprinderea peste 
2 milioane lei trecuți Ia pierderi. 
Oare această cifră nu spune ni
mic ? De ce nu se suflă nici un cuvin- 
țel despre aceasta, de ce este ocolit 
răspunsul ?

Se mai arăta că la cooperativele 
agricole de producție Muntenii-Buzău, 
Cosîmbești, Mărculești, Sudiți ți Să- 

măsuri, stabilit în acel tip de reu
niuni cu greutate, devenite tradițio
nale prin ineficienta lor. Planul era 
elaborat cu o minuțiozitate demnă de 
invidiat. Pe teren, însă, o parte din
tre lucrările cuprinse în el nu erau 
executate. Devenite simple hîrtii 
fără valoare, graficele și planurile 
de măsuri, atestă maniera bi
rocratică în care sînt tratate cele mai 
presante probleme. De întocmit, sa 
întocmesc, dar de urmărit nu le ur
mărește nimeni. Cine răspunde de 
respectarea lor ? Ministerul este ab
sent, beneficiarul este împovărat de 
alte probleme, constructorul abia mai 
face față propriilor neajunsuri.

Lipsa de conlucrare care guver
nează relațiile dintre parteneri duce 
la efecte surprinzătoare. „Frigoteh- 
nica“-București — care trebuie să 
monteze utilajele — s-a prezentat pe 
șantier doar cu cîțiva muncitori, cu 
o calificare necorespunzătoare. Fără 
o echipă de sudori, fără materiale.

Ne-am adresat șefului serviciului 
de investiții din fabrica de produse 
lactate, tov. Adrian Gheorghiu :

— Cum explicați cazul „Frigoteh
nica" ?

— Nu avem cu cine sta de vorbă. 
Am expediat numeroase adrese, pen
tru ca cineva din conducerea între
prinderii să vină la Iași, să stabilim 
o legătură permanentă, să luăm mă
surile care se impun. Dar, n-am pri
mit nici un semn de viață.

Informația dată stă sub semnul în
trebării, căci pe șantier a trecut, 
cu cîteva zile în urmă, un tova
răș Zănescu, de la „Frigotehnica", 
care a făcut promisiunile de rigoa
re și a plecat. O fi uitat omul să 
treacă pe la beneficiar...

Puse una peste alta, toate neajun
surile, în pofida măsurilor luate și 
a angajamentelor făcute, fac ca pu
nerea la termen în funcțiune a Fa
bricii1 de produse lactate din Iași să 
fie incertă. a .

Cît se mai lasă așteptată in
tervenția energică din partea con
ducerii Ministerului Industriei Ali
mentare, care poartă răspunderea în 
fața partidului și statului pentru mo
dul defectuos de gospodărire a fon
durilor de investiții ? Cînd se vor 
decide organele locale de partid din 
cele două județe să facă lumină în 
cazurile acestor fabrici, să propună 
măsuri împotriva superficialității 
și lipsei de responsabilitate în anga
jarea banilor statului ?

veni existau, la data efectuării rai
dului, mari cantități de produse ne
ridicate — și «e preciza clar : la timp 
de I.L.F. Ialomița. Dar ni se răspun
de : „Aceste cantități au fost 
recoltate peste graficul încheiat 
cu I.L.F.-ul. Aceste recoltări ma
sive s-au făcut cu brațe de muncă 
aduse din alte sectoare ale coopera
tivelor și din afară (elevi) pentru a 
se evita calamitarea produselor de 
acțiunea brumei". Nu mai înțelegem 
logica răspunsului : într-o convor
bire avută la serviciul de achiziții 
și valorificare al departamentului ni 
s-a spus — la data de 30 septembrie 
— că în județul Ialomița contractele 
încheiate de C.A.P. cu unitățile I.L.F. 
nu erau îndeplinite nici în propor
ție de 50 la sută. Era normal ca 
C.A.P. să urgenteze livrările ? Era 
normal să solicite I.L.F. să ridice 
atît cantități stabilite în grafic, cit 
și în afara acestora ?

În ziua cind am informat condu
cerea departamentului de faptul că 
I.L.F. întîrzle să ridice gutui de la 
C.A.P. Săveni, aceasta s-a arătat 
foarte surprinsă ; „Cum e posi
bil așa ceva, cind pe piață n-avem 
gutui 7" Tov. Abagiu a dat chiar în 
prezenta noastră telefon tovarășului 
director Chișleanu, de la I.L.F, 
București, osrîndu-i ca în termen 
de 2 zile să trimită pe piață cel 
puțin 2—3 tone de gutui. Ce se răs
punde acum ? „Cu C.A.P. Săveni, 
I.L.F. Ialomița nu are contract pen
tru gutui". Se adaugă apoi, ca și cum 
ar fi vorba de un act de „generozi
tate", că „I.L.F. a preluat de la a- 
ceastă cooperativă 14,5 tone". Și nu 
se uită să se adauge că 2,3 tone au 
fost preluate chiar in ziua de 9 
octombrie — respectiv cînd... autorii 
articolului au vizitat C.A.P.

O indubitabilă datorie obliga „în 
interesul informării obiective a opi
niei publice", ca răspunsul să se re
fere și la faptele semnalate din 
celelalte județe ce făceau obiectul 
raidului: Ilfov, Brăila (C.A.P. Spiru 
Haret) și Mehedinți (I.A.S. Corcova). 
Dar despre acestea nu aflăm un 
cuvînt. In schimb, ziarul este asigurat, 
negru pe alb, că „noi am analizat cu 
SIMȚ DE RĂSPUNDERE TOATE AS. 
PECTELE MENJIONATE ÎN ARTI
COL".

Cît privește încheierea răspunsului, 
se arată . „Am fi bucuroși dacă ați fi 
de acord ca în cadrul unor convor
biri cu tovarășii dv. ziariști să pre
zentăm cîteva probleme ale activi
tății sectoarelor de valorificare a le
gumelor și fructelor și dacă ar fi 
posibil să se țină seama de existența 
acestor probleme". Tocmai aceasta 
l-am rugat și il rugăm de amar de 
vreme pe șeful departamentului! 
Și acum coloanele ziarului îi stau 
Ia dispoziție pentru a-și expri
ma opinia. Deocamdată, sîntem 
nevoițl să constatăm că răspun
sul — dacă nu escamotează, în 
orice caz ocolește sau „driblează" 
faptele reale.

C. PRIESCU
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- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
21, FAVORIT - 10 ; 

. 20,30, LUCEAFĂRUL

CENTRAL

flacăra î
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LIRA -

Un ctitor 
al artei românești 

moderne
LA COMEMORAREA

PICTORULUI GHEORGHE TATTARESCU

• Corabia nebuuilor : PATRIA
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
• Să trăim pînă luni (gală în ca
dru) festivalului filmului sovie
tic) : REPUBLICA - 20,30.
• Mai periculoase decît bărbații :
BUCUREȘTI ................ ..........
16.30 ; 18,45 ;
13 ; 15,30 : 18
— 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 21.
• Lupii albi: REPUBLICA - 8,15:
10.45 13,15 ; 16, GLORIA -
9 ; 11,15 ; 13.30 : 16 : 18,15 : 20,30, 
FLAMURA - 9 ; 11,15 ; 13.
15.45 ; 18,15 ; 20,30, MODERN
9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 19,15 i
« Paria : FEROVIARUL - ,
11; 13,36; 16: 18,30; 21, EXCEL
SIOR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21, melodia - 9 : 11,15 ; 13.30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Testamentul doctorului Mabuse:
FESTIVAL - 8.45 î 11,15 ; 13,30 :
16 ; 18,30 ; 21.
• Atentatul de la Sarajevo : VIC
TORIA - 9 : 11.15 : 13,30 ; 16 ; 18.S0:
20.45.
• Stelele din Eger : GRIVIȚA — 
9—12,15 în continuare ; 16,15; 19,30, 
TOMIS — 8.30—14 ‘
17 ; 20.
• My fair lady :
9.30 ; 13 ; 16 30 ; 20.
• Familia noastră trăsnită
MINA — 9—16.15 în continuare ;
18.30 ; 20,45.
• Program pentru copil : DOINA
— 9—10.
• Un glonte pentru general :
DOINA - 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18.15 ;
20.45, COTROCENI - 15,30 ; 18.
• Viața lui Matlieus :COTROCENI
— 20.30.
• Parisul vesel : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• Prințul negru : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15 : 17,45 ; 20.
• Dragoste la Laș Vegas : BU- 
ZEȘTI - 15,30 : 18.
• Ultima lună de toamnă : BU- 
ZEȘTI — 20,30.
• Tigrul : DACIA — S—20,45 în 
continuare, MOȘILOR — 15,30 : 18; 
20,30.
• Angelica șl sultanul : BUCEG1
— 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.
• Creola, ochii-ți ard ca
UNIREA - 15,30 ; 18.
• Singurătate în doi s
— 20,15.
• Soarele vagabonzilor s
15.30 ; 18 ; 20.30.
• In umbra coltului : DRUMUL
SĂRII- - 15 ; 17,30 ; 20. >
• Omul care valora miliarde : \
GIULEȘTI — 15.30 ; 18 : 20,30, FLO- I 
REASCA - 9 : 11,15 : 13.30 ; 16 : )
18,15 ; 20,30. 1
• Omul, orgoliul, vendetta: VOL- ) 
GA — 9—15.30 în continuare : "* 
20 30.
o Vîrsta ingrată: VIITORUL 
15,30 ; 18, VITAN — 15,30 ; 18.
• Cine l-a ucis pe Liberty ba
lance : VIITORUL — 20,30.
• Pipele : VITAN — 20,30.
• La nord prin nord-vest : , 
RORA - 9.30 : 12,30 ; 16 ; 19,15.
• Memento : POPULAR - 15.30.
• Strigătul : cPOPULAR - 18 :
20,30.
• Omul momentului : MUNCA - 
16 : 18.
• Tandrețe : MUNCA - 20.
a Tinerețe fără bătrînețe : FLA 
CĂRA - 15,30 ; 18 ; 20,30.
c Bărbați în deplasare: RAHOVA
— 15,30 ; 13.
• Colina : RAHOVA — 2U..X0
• A trăi pentru a trăi : PROGRE
SUL — 15.30 : 13 ; 20,15
• Omul cu ordin de repartiție :
CRINGAȘ1 - 15,30 : 18 : 20.15 :
COSMOS - 15,30 : 18 : 20.15.
• Sherlock Holmes : FERENTAR!

• Noaptea generalilor : PACEA — 
16 : 19,15. .
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cat ca cercetările să se efectueze de I 
către colective în care să fie atrași,' ) 
.............................................................

*

I

reală cu producția
Tn discuțiile, privind cauzele ră- 

minerii în urmă a cercetărilor știin
țifice în domeniul economiei, apare 
uneori ideea (vezi și articolul sem
nat de dr. Gh. Crețoiu, în cadrul 
dezbaterii ce are loc în prezent în 
ziarul „Scînteia"), potrivit căreia în 
acest domeniu ar fi lipsit comanda 
socială

Acesta este, după părerea mea, un 
punct de vedere greșit. Comanda 
socială pentru cercetarea științifică 
economică este dată de mult și me
reu repetată. în documentele de par
tid și de stat, mai ales din ultimii 
ani, s-au arătat în mod insistent 
problemele nerezolvate, deficien
țele care există în domeniul con
ducerii și planificării, al organizării 
relațiilor de producție, factorii care 
împiedică fructificarea tuturor po
sibilităților economiei noastre, re
duc eficiența pe care ar trebui s-o 
obținem. Or, toate științele economice 
și, în primul rînd, economia politică 
și economiile de ramură au ca prin
cipală sarcină să-și aducă contribu
ția lor la o mai bună organizare a 
relațiilor socialiste de nroducție. prin' 
perfecționarea continuă a formelor 
și metodelor de conducere și plani
ficare, corespunzător condițiilor noi, 
la îmbunătățirea continuă a cadrului 
de relații între conducerea centrală 
și întreprinderi, încît acestea din 
urmă să fie stimulate în a intra în 
circuitul economic cu toate rezervele 
și posibilitățile lor.

Deci, nu poate fi vorba că ar lipsi 
Comanda socială. Nouă (mă refer aici 
în specia! Ia cadrele de cercetare din 
învățămîntul economic superior și 
îndeosebi de la oatedrele de ramură) 
ne lipsește altceva : nu avem o legă
tură sistematic organizată cu pro
ducția, nu cunoaștem problemele 
acesteia, problemele care există aici 
și care se cer studiate pentru a se 
găsi remediile. Trebuie recunoscut 
faptul că între învățămînt și pro
ducție există deocamdată un gol 
destul de adînc, iar problema nr. I 
este de a găsi soluții pentru a sta
bili între ele cît rriai multe punți, 
cît mai multe legături.
Astfel de legături sînt solicitate de 

rolul tot mai important pe care-1 are 
învățămîntul în general și cel supe
rior în special. în dezvoltarea unei 
economii moderne, competitive, al 
cărei principal imnu.ls de dezvoltare 
devine tot mai mult inovația tehnică, 
economică și organizatorică, încor
porarea rapidă în produse și servi
cii a ideilor noi. a rezultatelor cer
cetărilor științifice. Tntr-o economie 
dinamică, în plină dezvoltare, în ca
drul căreia schimbările în, procesele 
tehnologice, tehnice și organizatori
ce au loc foarte frecvent și la, inter
vale tot mai mici de timp, legătura 
dintre învățămînt și practică trebuie 
să treacă prin cercetare, deoarece 
aici este izvorul inovațiilor care se 
materializează în noi tehnici și teh
nologii, în noi forme de conducere, 
organizare și planificare, mai efi
ciente decît cele anterioare Apare, 
deci, necesitatea organizării și core
lării tripticului învățămînt-cercetare- 
producție. A nu ține seama de aceas
ta înseamnă a condamna învătămîn- 
tul Ia înapoiere și ineficientă, în
seamnă, în același timp, a lipsi e- 
conomia de un factor esențial al 
dezvoltării ei.

Ce trebuie făcut pentru a lega 
strîns învățămîntul superior de 
practică, a dezvolta, în cadrul lui. o 
activitate de cercetare originală, a- 
Kată pe cerințele practicii și în mă
sură să slujească obținerii optimului 
economic ?

Mai întîi, se Impune stabilirea ti- 
nor relații permanente, care să per
mită cunoașterea reciprocă a pro
blemelor, găsirea modalităților de 
integrare a activităților care se des
fășoară în învățămînt și producție. 
Se pot folosi. în acest sens, mai 
multe canale Este timpul să se dea 
curs indicației Conferinței Naționale 
a PC.R. din decembrie 1967. ca în 
organele colective de conducere ale 
întreprinderilor și centralelor econo
mice, ca și în cele ale ministerelor 
și organelor centrale de sinteză, să

Conf. univ. Constantin PINTILIE

participe permanent și în mod res
ponsabil cadre didactice de speciali
tate din învățămînt. Activitatea aces
tora în consiliile de administrație, 
precum și în celelalte forme de con
ducere colectivă s-ar putea axa în
deosebi pe elaborarea studiilor de 
perspectivă, analize ale rezervelor 
interne, cercetări în domeniul mar
ketingului, studierea metodelor de 
conducere, organizare și planificare ___ _____________ _
folosite în întreprinderile de vîrf din . Pentru a spori eficiența cercetări

lor științifice întreprinse de cadrele 
didactice, ar fi de o reală utilitate, 
o dată cu prezentarea rezultatelor în 
cadrul sesiunilor și simpozioanelor 
științifice, și susținerea lor în fața în
treprinderilor și organelor centrale, 
interesate să aplice propunerile care 
se fac.

Catedrele de ramură, îndeosebi, pot

găsită modalitatea ca la activitatea 
unor organe economice de sinteză — 
C.S.P., Ministerul de Finanțe, Comite
tul pentru prețuri etc. — să parti
cipe și cadrele didactice de la cate
drele care au în preocupările lor pro
blematica acestor instituții. Aceste 
cadre ar fi puse, astfel, în situația 
nu numai de a cunoaște problemele 
producției, dar și de a-și aduce con
tribuția la rezolvarea lor.

alte țări, care ar putea — prin a- 
daptare — să fie utilizate și în țara 
noastră. Acestor cadre le-ar reveni 
și sarcina de a organiza cursuri de 
reciclare și, în general, de a organiza 
instrucția și împrospătarea continuă 
a cunoștințelor cadrelor economice 
din întreprinderile și organele cen
trale. Tn legătură cu aceasta, trebuie

FUNCȚIA REALĂ
A ȘTIINȚELOR SOCIALE: 
Prospectarea fenomenelor 
și contribuția concretă 
la soluționarea problemelor 

dezvoltării societății
amintit că în țările avansate econo
mic, participarea cadrelor didactice 
din învățămîntul economic sau teh
nic superior la activitatea de con
ducere a întreprinderilor este o prac
tică curentă, profitabilă atît produc
ției, cît și învățămîntului. Ea 
reprezintă modalitatea cea mai di
rectă care permite învățămîntului 
să cunoască problemele producției 
și să-și aducă contribuția la rezol
varea lor

O altă modalitate de legătură din
tre învățămînt și practică ar fi aceea 
a consultării catedrelor de speciali
tate la elaborarea unor proiecte de 
acte normative, întocmite de organele 
centrale, privind reglementarea pro
blemelor economice Observațiile fă
cute de aceste catedre ar putea fi 
utile și în orice caz ar mări respon
sabilitatea lor. O astfel de modalitate 
se folosește mult prea puțin în pre
zent.

Atragerea cadrelor din învățămînt 
la efectuarea de studii pentru între
prinderile și organele centrale re
prezintă, de asemenea, un mod de 
legătură între învățămîntul superior 
economic și producție. Este un fapt 
cunoscut că organele economice sînt 
puse. mereu în fața unor probleme 
noi pe care trebuie să le rezolve. 
Soluționarea lor optimă solicită or
ganizarea unor serioase studii prea
labile. Pe de altă parte. în ultimii 
ani s-a încetățenit tot mai mult prac
tica experimentării unor măsuri și 
soluții, înainte de a fi generalizate 
Este surprinzător însă că la elabora
rea acestor studii și experimentări, 
la analiza rezultatelor în vederea 
perfecționării și generalizării lor, 
lipsesc sau au o prezență cu mult prea 
redusă tocmai cadrele de la catedrele 
de științe sociale, de științe econo
mice, deosebit de interesate în pro
movarea experimentelor sociale. Este 
ca și cum cercetători în domeniul 
chimiei, de pildă, ar fi lipsiți de ex
perimentul de laborator. Ar trebui

ajuta întreprinderile și organele cen
trale cu asistență de specialitate și 
documentară. Din acest punct, de ve
dere, ar trebui să se considere firesc 
ea in cadrul catedrelor să existe o in
formare la zi asupra problemelor 
care prezintă interes pentru unită
țile productive.

Intensificarea legăturilor dintre în- 
vățămînt și practică, ca și necesitatea 
creșterii eficacității învățămîntului. 
și aportului lui în procesul dez
voltării economice, solicită orgăniza- 
reajtmor unități de'cercetare în în- 
vățămîntu) superior, deci inclusiv în

A

învățămîntul economic. Crearea 
unor astfel de unități a fost prevă
zută, de altfel, în Hotărîrile Confe
rinței Naționale din 1967, avînd deci 
autoritate de lucru stabilită. Proble
ma care se pune este de a le da viață 
cît mai curînd, pentru ca ele să-și 
poată îndeplini menirea.

După părerea noastră, cercetările, 
din cadrul acestor unități ar trebui 
să se desfășoare pe de o parte în di
recția perfecționării procesului de în
vățămînt, a găsirii modalităților de 
creștere a eficienței fiecăreia dintre 
formele acestuia (curs, seminar, lu- 

. crări practice, practica în producție, 
organizarea de cercuri științifice, for
me și moduri de examinare și probe 
de verificare), iar pe de altă parte 
în direcția efectuării de cercetări ne
cesare producției în prezent- și. în 
perspectivă. în acest sens, mi se pa
re absolut necesar să se stabilească 

de Ia început, împreună cu unitățile 
economice, un program al cerce
tărilor ce urmează să fie efectuate, 
acordîndu-se ponderea cuvenită cer
cetării fundamentale, pe care o so
cotim specifică pentru învățămîntul 
superior.

Ca mod de lucru mi se pare îndi-

alături de cadre didactice, specialiști 
din producție, precum și cei mai 
buni studenți din anii superiori care 
participă activ și eficient la cercurile 
științifice

Unitățile de cercetare ar urma să 
organizeze legăturile permanente 
dintre învățămînt și producție, pe 

baza contractelor și convențiilor — 
cadru de colaborare încheiat cu uni
tăți productive : aceasta ar da și po
sibilitatea ca toate cheltuielile nece
sare să fie acoperite din veniturile 
provenite din prestările de servicii, 
asistența dată unităților productive, 
efectuarea de studii și oercetări etc.

Făcînd propunerile de mai sus. am 
în vedere experiența acumulată în 
cadrul catedrei de economia indus
triei de la Academia de Studii Eco
nomice. Unele dintre măsurile pro
puse au fost aplicate de noi în cer
cetarea științifică, cu bune rezultate 
atît pentru învățămînt, cît și pentru 
producție. Cred că numai prin orien
tarea hotărîtă spre legarea st.rînsă a 
învățămîntului de producție. prin 
reconsiderarea tripticului învăță- 
mînt-cercetare-producție se poate 
asigura scoaterea activității de cer
cetare a cadrelor didactice din im
pasul actual Organizarea legăturilor 
între aceste activități ridică, desigur, 
npmeroase probleme, care nu pot fi . I 
abordate în-întregime în cadrul unui. !• 
articol. Propunerile făcute au ■ «dbăis 
un caracter exemplificativ. nu limi
tativ

10,00 — Consultații pentru elevi! 
din clasa a VIII-a. Româ
nă. Analiza sintactică : 
substantivul șl adjectivul.

10.25 — Chimie. Tema : Noțiuni 
despre structura atomului. 
Istoricul modelelor atomi
ce ilustrat cu film, 

. - , , — . Thomson, Rutherford, Flanck, Bohr.10.50 — Închiderea emisiunii de dimineață.
18.00 — Buletin de știri. 
18,05 — Un ierbar nemaivăzut.
18,25 ~ '
18.50

t v
diapozitive, planșe. Modele :

— Retrospectivă cosmică. Emisiune de Ion Petru.
- Cronica Ideilor. Revirimentul teatrului politic. Discuție la care 

participă dramaturgul Aurel Baranga, regizorii Lucian Giur- 
chescu și Andrei Șerban și Manase Radnev.

- interpret! îndrăgiți de muzică populară : Marla Lătărețu șl Ion 
Laceanu.

— Telejurnalul de seară. Actualitatea economică — ediție specială
— Binom cinematografic : „Profesorul de literatură". Adaptare după 

A. P. Cehov — o producție a studiourilor sovietice ; „Omul care 
a corupt Hadleyburgul". Adaptare după Mark Twain. O producție 
a studiourilor poloneze.

— Reflector.
— Concert extraordinar al Orchestrei simfonice a Radioteleviziuntl. 

Dirijor Iosif Conta. Concertul face parte din manifestările consa
crate Zilei Națiunilor Unite. în program: Rapsodia I de George'' 
Enescu ; Suita din baletul „întoarcerea din adîncuri" de Mihail 
Jora. Transmisiune din Studioul de concerte al Radioteleviziunii 

22,20 — Telejurnalul de noapte
22,35 — Mult e dulce și frumoasă — emisiune de limbă română. în cu

prins : Antologia limbajului poetie : Al. Phiiippide ; Cuvintele și 
muzica ușoară. Participă Dumitru Dinulescu și actorii Ileana Cer- 
nat, Mihai Butnariu și Jorj Volcu ; Negru pe alb.

23,00 — închiderea emisiunii.

19,15

19,30
20,10

I

I

ț

I
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în continuare ;

18 :

AU-

teatre
• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic — 20 e Opera Ro
mână : Lacul lebedelor — 19,30
• Teatrul Național „1. L. Cara-
giale* (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată - 20 : (sala Stu
dio) : Travesti - 20 * Teatrul .
„Lucia - sturdza Bulandra" . (sala 
din bd. schitu Măgureanu) : Ne
potul lui Rameau — 20 : (sala 
din str. Alex Sahia) . îiean - '20
• Teatrul de Comedie Nicnic — 
20 • Teatrul Mic : Maria 1714 — 20
• Teatrul . „c. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Echilibru fragil — 
19,30 ; (sala Studio) : Cînd luna 
e albastră — 20 • Teatrul Giulești : 
Comedia zorilor — 19,30 • Teatrul 
de revistă șl comedie „Ion Vasi- 
lescu" : București variete — 19.30
• Teatrul „Țăndărică* (sala din ca
lea Victoriei) : Șoricelul și păpușa 
— 17 • Teatrul satiric muzical 
„C. Tănase" (sala Savoy) : Cafeaua 
cu lapte de adio — 19,30, (sala 
Victoria) : Femei, femei, femei — 
19.30.

L.

(Urmare din pag. I)
lupte și a murit ou durerea în su
flet că n-a văzut dușmanul alungat 
din țară, dar cu încrederea în vic
torie. Cînd s-a hotărît ofensiva, de
tașamentul din sectorul de rupere 
din sectorul Mărăști a fost format 
din brigada a 5-a. Se făcuse mare 
economie de proiectile pînă atunci, 
dar cînd a început pregătirea d_e ar
tilerie, aceasta a durat două zile și 
două nopți, iar la o comandă, sub 
protecția directă a obuzelor, trupele 
au trecut dintr-o dată la asalt, des
chizînd foo abia pe linia tranșeelor 
dușmane, la vîrful baionetei.

A doua oară am cunoscut în mod 
direct vitejia ostășească în Transil
vania, în vara și toamna lui 1944, 
cînd insurecția victorioasă de la 23 
August a deschis calea eliberării Ro
mâniei și participării sale la războiul 
antihitlerist Ostașii, care acumulase
ră multă revoltă în sufletele lor, 
și-au manifestat exploziv entuzias
mul. Se deschidea o altă pers
pectivă țării, poporului, lucru pe 
care îl intuiau atît de _ bine ma
sele de ostași. Puternicul avînt 
politic al maselor, mobilizate de 
partidul comunist, schimbările revo
luționare care aveau loc în spatele 
frontului, deschizînd perspectivele 
unei vieți mai bune pentru cei ce 
munceso, exercitau o puternică in
fluență pozitivă asupra' ostașilor.

Multă încredere în victorie ne-o 
dădea și faptul că simțeam alături, 
în lupta antihitleristă, brațul tare al 
ostașilor sovietici. In luptele purtate 
în comun pentru nimicirea fascismu
lui, s-a pecetluit pe veci frăția de 
arme româno-sovietică, prietenia 
dintre cele două popoare. Faptele de 
vitejie ostășească au atras din pri
mele elipe elogiul aliaților, iar pe 
toată durata operațiunilor militare 
purtate împreună cu trupele sovie
tice pe teritoriul național sau în Un
garia, Cehoslovacia, comandamentele 
militare sovietice au remarcat per
manent eroismul ostașilor români. 
Sute de mii de ostași români au fost 
decorați în acest război, faptele lor 
de vitejie sînt tot atîtea splendide

file tn cartea tradițiilor militare ale 
națiunii române.

Pe atunci eram comandant al Cen
trului de instrucție din Făgăraș. îmi 
amintesc că, dună mai multe acțiuni, 
am reușit să ocupăm prin surprin
dere Baraoltul. O coloană ina
mică de tanouri a vrut să pă
trundă în Valea Oltului. Trebuia 
să oprim înaintarea și desfășurarea 
tancurilor. In acele momente de în
cordare, actul vitejesc al unui capo
ral cu multă inițiativă a rezolvat 
situația mult mai repede decît spe
ram S-a strecurat cu grupa sa și 
cu tunul antitanc după niște stînci, 
așteptînd apropierea coloanei Apoi, 
deschizînd foc de la numai cîțiva 
metri, a incendiat, aproape instanta

teren. Căpitanului Tomiuc i-a revenit 
îndrăzneață misiune de a se strecura 
cu batalionul, neobservat de inamic, 
în spatele acestuia și a-1 izbi ful
gerător. Izolată, fără putință de re
tragere, garnizoana inamică a căzut 
fără a mai opune prea multă rezis
tență. S-a mai 'auzit apoi și de alte 
fapte vitejești ale lui Tomiuc, atît 
în țară cît și în Ungaria, Ceho
slovacia, pentru care el a fost deco
rat cu ordinul „Mihai Viteazul".

între ostași erau foarte mulți re
cruți, tineri cu o instruire sumară, 
care abia efectuaseră două ședințe 
de tragere. Mă temeam de surprize, 
dar s-a dovedit o dată în plus că 
moralul înalt a) trupei poate con
tribui la scurtarea perioadei de pre

nei vuiau iar de voioșia libertății 
eîștigate" — spunea un comunicat mi
litar într-un limbaj puțin obișnuit, 
pentru documentele de război, dar 
tntru totul justificabil în acest caz.

Pe locul unde cîndva s-au între
tăiat direcțiile de atac ale unităților 
luptătoare s-a înălțat cunoscutul 
monument al lui Vida Geza, închi
nat eroilor. Un monument care adu
ce mult cu o poartă maramureșeană 
și în care chipul de stîncă al osta
șului român răsare parcă direct din 
solul patriei. Căci în fertila glie stră
bună, în solul țării stă un nesecat 
izvor al vitejiei ostășești.

După război, în anii construcției 
socialiste, profundele schimbări în
noitoare din structura societății ro

VIRTUTE OSTĂȘEASCĂ
neu, două tancuri. Trecerea îngustă, 
de munte, a fost astfel blocată, restul 
mașinilor de luptă inamice trebuind 
să se retragă Numele acestui viteaz 
nu mi-1 mai amintesc, dar știu că 
fapta lui glorioasă a avut un rol în
semnat în desfășurarea luptei.

La 6 septembrie a sosit în zona 
Baraolt Divizia 3 infanterie și tot 
în ziua respectivă am fost numit co
mandant al Diviziei a 3-a — aceeași 
mare unitate în rîndurile căreia 
luptasem la Mărăști. Vitejia osta
șilor acestei mari unități cu tradiții, 
atît de glorioase a fost tot de atîtea 
ori dovedită la Doboli și la Odorhei, 
la forțarea Mureșului, în luptele de 
la Cărei Din sutele de bravi ofițeri 
care se remarcau, rețin uri nume 
rostit mai des : căpitanul Nicolae To- 
miuc, din Regimentul 4 dorobanți. La 
Odorhei, inamicul ne aștepta foarte 
bine pregătit, puternio amplasat la

gătire i după numai 2—3 zile de 
luptă, recruții nu se mai deosebeau 
aproape cu nimic de luptătorii cu ex
periență. Patriotismul își spunea cu- 
vîntul.

Dar poate nicăieri nu am văzut un 
entuziasm și un elan vitejesc mai 
mare ca acolo, la Cărei, în 25 oc
tombrie 1944. Pentru eliberarea ace
lui ultim colț de țară, își concentra
seră forțele patru divizii : a 21-a, a 
9-a, a 18-a și a 3-a de infanterie. Di
viziei noastre i-a revenit misiunea 
de a manevra orașul pe la sud și a 
cădea în spatele inamicului A fost 
un iureș general și nimeni nu poate 
ști cu adevărat cine și-a terminat 
mai repede misiunea, cine a ajuns 
primul pe linia bornelor. în aceeași 
zi, marile unități sovietice eliberau 
Satu Mare. „Plaiurile și codrii Ma
ramureșului, țării Oașului și Crișa-

mânești s-au repercutat și asupra 
armatei, care, condusă și educa
tă de Partidul Comunist Român, 
legată intim de interesele oameni
lor muncii, a devenit, în deplinul în
țeles al cuvîntului, o armată a po
porului, o armată pusă în slujba 
idealurilor socialiste ale poporului.

Părtași ai vieții politice a statului, 
ostașii trăieso din plin efervescența 
realizărilor socialiste, beneficiază ei 
înșiși de aceste realizări., pe planul 
condițiilor de instruire și educare, al 
demnității umane și modului de trai.

Ferm atașată cauzei socialismului, 
armata noastră este în același timp 
animată de spirit internaționalist, ea 
este credincioasă prieteniei și frăției 
cu popoarele și armatele țărilor so
cialiste, solidară cu toate popoarele 
care luptă pentru pace, libertate și 
progres social. Patriotismul fierbinte

și internaționalismul consecvent — 
iată izvorul înaltei virtuți ostășești a 
forțelor noastre armate.

Mă tntîlneso frecvent cu generali 
și ofițeri, cu soldați. Ceea ce impre
sionează la armata de azi e buna 
pregătire a personalului, la nivelul 
deosebit de exigent al tehnicii mili
tare actuale. Un mare procent de 
ofițeri sînt absolvenți ai Academiei 
militare sau ai altor instituții de în
vățămînt superior, ingineri, doctori 
în științe tehnice, tehnicieni de 
înaltă clasă, iar toate acestga le.dau 
posibilitatea să abordeze și să re
zolve cu multă competență proble
mele complexe ale activității milita
re în contextul revoluției tehnico- 
științifice actuale și, implicit, al 
schimbărilor pe planul organizării 
militare. La rîndul lor. ostașii.sîni 
absolvenți ai școlii generale, foar
te mulți dintre ei au absolvit 
școli profesionale, liceul, sînt dețină
tori ai unei calificări ridicate ■ Țeea 
ce le permite să-și însușească repede 
și temeinic cunoștințele militare și 
tehnice de luptă. Și. ei fac aceasta 
cu un înalt elan, cu multă vrednicie 
ostășească.

De altfel, elanul militarilor, de 
la soldat la general, e legat de 
faptul că înseși perspectivele pe 
care socialismul le-a deschis Ro
mâniei sînt de natură să găsească 
un larg ecou în inima și conștiința 
maselor, și cu atît mai mult a tine
retului care va beneficia tot .mai 
larg de ele. Ca general, care de-a. 
lungul, unei vieți îndelungate am tre
cut prin multe, pot afirma că nici- 
cînd armata n-a avut de apărat lu- 
oruri mal de preț ca acum Tar a- 
cesta e pentru militari un înalt mo
bil în activitatea de instruire, în 
perfecționarea pregătirii lor de 
luptă.

Pe fondul înaltei conștiințe poli
tice, cunoștințele militare, alături de 
vitejia fără seamăn, fac din ostașul 
român de azi un apărător de nădejde 
al libertății poporului, al integrității 
patriei, al intereselor vitale ale Ro
mâniei socialiste, al cauzei socialis
mului și păcii în lume.

Peisonalitatea pic
torului Gheorghe Tatta- 
rescu — de la moartea 
căruia se împlinesc în 
acest sfîrșii de octom
brie 75 de ani — a in
trat definitiv în istoria 
irtei românești. Desti
nul sau ca artist, lupta 
sa continuă pentru a 
desluși sensurile a- 
dînci ale artei s-au 
împletit de-a lungul 
întregii sale vieți cu 
participarea la puterni
cele evenimente po
litice și sociale care au 
constituit momente e- 
sentiale ale luptei pen
tru progres social, pen
tru cucerirea indepen
denței și făurirea statu
lui român modem. A 
fost, martor al re
voluției de la 184S, 
prieten cu conducă
torii acesteia, mar
tor al frămîntărilor le
gate de Unirea Princi
patelor Pomâne, iar 
războiul pentru inde
pendență l-a tzăsit încă 
tn activitate.

Viața acestui artist 
patriot este așadar mar
cată de procesul de a- 
firmare a conștiinței is
torice a țării, după cum 
întreaga lui operă măr
turisește integrarea sa 
în efortul cărturarilor 
contemporani Ini pen
tru făurirea culturii ro
mânești moderne, lată o 
afirmație care se cere 
exemplificată pentru că 
de multe ori . în în
țelegerea contribuției 
artistice a acestui 
pictor se omit toc
mai condițiile speci
fice ale culturii ro
mânești din acea epo
că.

. Debutul artistic al 
pictorului Tâttarescu se 
producea în momentul 
în care arta plastică 
cultă românească era 
departe de a-și fi gă
sit dimensiunile proprii. 
Prezența în Principatele 
Române a unor pictori 
străini nu schimbă cu 
nimic situația. „'Zugra
vul de subțire* , Gh. 
Tattarescu — formulă 
care indica prin ea în
săși că nici măcar ter
menul de victor nu fu

sese împămîntenit — 
pleacă la studii la 
Roma. Contactul cu 
metropola artistică a 
Europei îi revelează tâ
nărului ucenic orizon
tul marii arte și în a- 
celași timp îi clarifică 
imperativele cărora tre
buia să le răspundă 
prin activitatea sa. 
Frecventarea ateliere
lor de tradiție aca
demică, preponde
rente ca număr și stil 
își va lăsa urma de ne
tăgăduit în opera lui 
viitoare, ca formație de 
meșteșug. Participarea 
intens afectivă a pic
torului la toate eve
nimentele cu rezonanță 
istorică din patrie, face 
ca în lucrările lui 
să se simtă direct 
sau filtrat ecoul 
acestora. Sub impulsul 
acestor. evenimente, 
Tattarescu •> realizează 
schițe în care zugră
vește alegoric România 
revoluționară, (anul 
1S48) schițe care 
converg spre reali? 
zarea unui tablou de 
mari dimensiuni, intitu
lat „Renașterea Româ
niei* sau „Deșteptarea 
României*.

In același timp, Tatta
rescu, aflat în străină
tate, a executat nume
roase copii după ta

blouri celebre care, o 
dată ajunse în țară, au 
ajutat la formarea unui 
public amator de artă, 
la înfiriparea ideii unui 
muzeu național.

Pictorul va desfășura o 
amplă activitate artistică 
familiarizînd publicul^ 
cu diversele genuri ale j 
artei, realizînd în con
tinuare compoziții ale
gorice, cum ar fi cele
bra lucrare „Un țăran 
de la Dunăre*, în care, 
sub pretextul legendar, 
pictorul afirmă ideile 
patriotice și progresis
te ale cărturarilor legați 
de aspirațiile poporu
lui, proiecte de compo
ziții inspirate din isto
ria patriei, portrete 
cum a fost acel vi
brant omagiu adus ma
relui Nicolae Bălcescu. 
Paralel se ocupă în ca- 
d-ruT Școlii de Belle 

■‘ Arte din București, pen- -1 
tru înființarea căreia a 
depus eforturi susținu- ■ 
te, de educarea tineret-- 
lot generații de art1 
români. §i în acest 'do
meniu meritele lui 
Tattarescu sînt mari, 
lată de ce acum, la "5 
de ani de la moarte, 
figura artistului cărtu
rar si patriot se îmbo
gățește cu noi semni
ficații.

Iulian MEREUȚA
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LA PHILADELPHIA

Retrospectiva 
Brâncuși

Muzeul de artă din 
Philadelphia găzduieș
te în aceste zile, „cea 
maî impresionantă re
trospectivă dedicată 
vreodată creației Iui 
Constantin Brâncuși — 
unul dintre sculptorii 
titani ai istoriei artelor 
moderne" (New York 
Times").

Tn trei mari săli sînt 
expuse unele dintre 
cele mai reprezentati
ve capodopere ale 
creației de o jumătate 
de secol a artistului 
român : 84 de sculpturi 
și 23 de picturi, schițe, 
desene și studii. îm
prumutate de la 61 de 
muzee de artă și colec
ționari din lumea în
treagă. La această re
trospectivă participă, 
pe lîneâ muzeele de 
ari.ă div România, .și 
Philadoinhl..*) muzeul 
,.C. iguonheim" din 
New York, Muzeul na
țional de artă din Pa
ris, Institutul de arte 
din Chicago etc.

„Participarea Ro
mâniei la această ex
poziție, ne declară u- 
nul dintre directorii 
muzeului din Phila
delphia, dl. Ralph Col
lier, este covîrșitoare. 
Operele aparținînd 
Muzeului de Artă 
al Republicii Socialis
te România și altor 
muzee din țâra 
dv. sînt expuse în 
prima sală. Dintre toa
te expozițiile văzute 
de mine în ultimii ani 
în întreaga lume, re
trospectiva Brâncuși 
este pe departe unică 
și inegalabilă, calități 
care le datorăm, cu 
mulțumiri și recunoș
tință profundă, guver
nului României"

Organizarea expozi
ției retrospective re
prezintă, totodată, în
cununarea cu succes a 
5 ani de cercetări 
perseverente ale sculp
torului și criticului de 
artă american Sidney 
Geist, autorul unei 
remarcabile monogra
fii despre Brâncuși 
Oficiul de presă al 
Muzeului din Phila
delphia ne informează

CORESPONDENȚA 
DE IA C. AI£- 
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că peste 300 de coti
diene și reviste, de pe 
tot cuprinsul Statelor 
Unite, au publicat pînă 
în prezent cronici elo
gioase despre expoziția 
sculptorului român, a- 
preciată drept unul 
dintre evenimentele 
culturale internaționa
le majore ale ultimi
lor ani, care oferă iu
bitorilor acestei arte o 
șansă unică de a ur
mări evoluția creației 
artistului. Tn sălile ex
poziției . sint prezenta
te, pentru prima dată 
in lume, mai multe 
„seriale sculpturale" 
sau „variațiuni pe a- 
ceeași temă". Din ex
ponate transpare cu 
claritate unicitatea cre
ației artistului român, 
îmbinarea măiastră a 
liniilor caracteristice 
folclorului românesc 
stilizat în viziunea 
nroprie a artistului.

cu formele sculpturale 
specifice creației mo
derne. „Serialele" ca 
„Sărutul", „Păsările". 
„Peștii", „Domnișoara 
Pbgany", „Muzele" 
etc. îngăduie urmări
rea evoluției marelui 
artist și, în același 
timp, relevante com
parații între piesele 
pe aceeași temă.

Expoziția cuprinde, 
de asemenea, o im
presionantă colecție de 
sculpturi mari din 
lemn, care ocupă în 
creația brâncușianâ un 
loc esențial. Pie- 
destalurile, sculptate 
din lemn masiv, pia
tră sau marmură, con
stituie, prin ele înse
le, adevărate creații 
care ar putea, la rîn
dul lor, sta pe alte 
piedestaluri. Acestea, 
împreună cu o poartă 
în boltă și o bancă de 
la țară, ambele expu
se în sala a doua, fac 
dovada trăsăturilor i- 
nimitabile ale artei 
folclorice românești, 
din a cărei sevă s-a 
inspirat artistul.

La Philadelphia, re
trospectiva Brâncuși 
va poposi pînă la 30 
octombrie, după care 
va fi găzduită de re
numitul muzeu new- 
yorkez „Guggenheim" 
și apoi de Institutul de 
artă din Chicago. In 
primăvară, piesele îm
prumutate de la mu
zeele și colecționarii 
din România se vor 
reîntoarce în țară, îm
preună cu alte 20 de 
opere ale marelui ar
tist și vor fi expuse, 
toate, pentru prima 
dată, la Muzeul de 
Artă din București.
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CO PRILEJUI CELEI DE-A 25-A ANIVERSARI
A ZILEI FORȚELOR ARMATE

Sesiune de comunicări științifice
în aula Academiei Militare s-au 

desfășurat joi lucrările sesiunii de 
comunicări științifice organizate de 
Academia Militară, Academia Repu
blicii Socialiste România, Academia 
de științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu- și Institutul de studii 
istorice și social-politice, de pe lingă 
C.C. al P.C.R., cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a Zilei Forțelor Ar
mate.

La lucrările ședinței plenare au 
participat generali, academicieni și 
alți oameri de știință, veterani, foști 
comandanți de unități și mari unități 
participante la războiul antihitlerist 
oadre didactice din învățămîntul mi
litar.

Cuvîntul de deschidere a lucrărilor 
sesiunii a fost rostit de general-loco- 
tenent Ion Coman, adjunct al minis
trului forțelor armate, secretar al 
Consiliului politic superior. A urmat 
apoi prezentarea comunicărilor, în 
cadrul ședinței plenare.

Cuvîntul de închidere a lucrărilor 
a fost rostit de Ion Popescu-Pu- 
țuri, directorul Institutului de stu
dii istorice și social-politice.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la sesiune au 
adoptat textul unei telegrame adre-

în cinstea celei de-a 24-a aniver
sări a Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Socialisto România au loc 
în întreaga țară numeroase manifes
tări. în numeroase unități mili
tare au fost organizate expu
neri, conferințe și simpozioane, 
în care s-a relevat participarea ar
matei române la războiul antihitle
rist. Au fost organizate, de aseme
nea, gale de filme cu tematică mili
tară, montaje literare, concursuri de 
cultură generală pe aceeași temă, 
concerte de fanfară, foto-expoziții și 
stan' rl de cărți. în diferite între- 
pr d și instituții au fost ținute 
confe .nțe despre „Ziua Forțelor Ar
mate". Manifestările au fost urmate 
de programe artistice susținute de

Sosirea unei delegații 
militare sovietice

La invitația ministrului forțelor 
armate ale Republicii Socialiste’ Ho-' 
mânia,''joi a sosit în Capitală o dele-' 
gație militară sovietică, condusă de 
generalul de armată Serghei Leoni- 
dovief Sokolov, prim locțiitor al mi
niștri apărării al U.R.S.S., care 
va pan. pa la manifestările prile
juite de sărbătorirea celei de a 25-a 
aniversări a Zilei Forțelor noastre 
Armate.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de gene- 
ralul-colonel Ion Gheorghe, prim 
adjunct al ministrului forțelor arma
te și șef al Marelui Stat Major ge
nerali și ofițeri superiori.

Au fost de față ambsadorul Uniu
nii Sovietice la. București, A. V. Ba
sov, general-colonel G. P. Romanov, 
reprezentantul permanent al Coman
damentului forțelor armate unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, colonel A. F. Musatov, 
atașatul militar, aero șl naval al 
U.R.S.S. la București. (Agerpres)

(Urmare din pag. I-a)
producției materiale, cît și în sfera 
circulației mărfurilor. Ca urmare, 
folosirea cu maximum de eficacitate 
a acestor credite cere întreprinderi
lor, organizațiilor economice și uni
tăților bancare să vegheze ca acor
darea lor să se facă in strictă1 con
cordanță cu nevoile de plan, urmă- 
rindu-se utilizarea acestora în 
scopul pentru care au fost solicitate 
și rambursarea creditelor necondi
ționat, la scadență. Nerambursarea 
la termen a creditelor acordate do
vedește, în toate cazurile, existența 
unor abateri de la desfășurarea nor
mală a procesului de producție și 
desfacere. întîrzierile In aproviziona
rea tehnico-materială, insuficienta 
preocupare pentru realizarea ritmică 
a producției, calitatea necorespun
zătoare a produselor fabricate, ne- 
respectarea termenelor contractuale 
de expediere a mărfurilor — sînt, 
de cele mai multe ori, cauze ale 
nerambursării la termen a creditelor 
bancare.

De ce stăruie încă o seamâ de de
ficiențe în folosirea creditelor și cum 
se manifestă unele fenomene nega
tive care reduc eficiența acestora ? 
Mai întîi, din cauză că unele în
treprinderi și organizații economice 
utilizează un volum mai mare de 
credite decît cel justificat de înde
plinirea sarcinilor de plan și nu-și 
respectă obligațiile de rambursare la 
termen a creditului primit. Nu în- 
tîmplător, volumul creditelor res
tante continuă să se mențină la un 
nivel ridicat, prezentind chiar ten
dințe de creștere în unele sectoare 
economice. La întreprinderile din 
cadrul Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, de pildă, cre
ditele restante au sporit în acest an, 
pină la sfîrșitul lunii septembrie, 
cu 193 la sută ; la cele ale Ministe
rului Industriei Metalurgice cu 70 
la sută, la unitățile Ministerului In
dustriei Ușoare cu 40 la sută și la 
întreprinderile industriei locale cu 
50 la sută. Creșterea volumului aces
tor împrumuturi reflectă, în prin
cipal, formarea unor stocuri impor
tante de valori materiale peste ne
voile curente ale producției, înregis
trarea unor cheltuieli neproductive, 
nesincronizarea procesului de pro
ducție cu cel de aprovizionare, pre
lungirea nejustificată a procesului 
de producție și circulație și - în 
ultimă instanță — slăbiciunile unor 
comitete de direcție, ale forurilor de 
resort din ministere în gospodări
rea judicioasă a fondurilor mate
riale și bănești date spre adminis
trare.

Numai la întreprinderea „Trico- 
dava" din București, aparținînd Mi

sate Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU. „Par
ticipanții la sesiune — se spune prin
tre altele în telegramă — își rea
firmă cu acest prilej deplina adezi
une la politica internă și internațio
nală a Partidului Comunist Român, 
hotărîrea neabătută'de a-și consacra 
toate forțele înfăptuirii ei. Conside
răm ca o înaltă îndatorire patriotică 
cultivarea în rîndul tineretului a 
glorioaselor tradiții de luptă ale 
poporului nostru pentru libertate 
națională și progres social, a fapte
lor de armă și jertfelor ostașilor 
români în lupta pentru apărarea 
pămîntului strămoșesc, a eroismului 
și abnegației oamenilor muncii în 
activitatea lor revoluționară pentru 
cucerirea puterii și edificarea so
cialismului, în înfăptuirea mărețului 
program elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului, precum și a pro
blemelor întăririi capacității de a- 
părare a patriei. Asigurăm condu
cerea partidului nostru, pe dumnea
voastră, personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se spune în 
încheiere — că ne vom strădui să 
elaborăm în acest spirit lucrări de 
ținută cit mai înaltă, care să însu
flețească generațiile actuale în mun
ca lor creatoare și să le educe în 
spiritul nobilelor idei ale patriotis
mului și internaționalismului prole
tar, ale socialismului și comunismu
lui. (Agerpres)

*

echipe ale unor unități militare. Di
ferite cluburi ale tineretului au găz
duit întîlniri ale tinerilor cu ofițeri 
activi care au evocat fapte de vite
jie ale ostașilor români în războiul 
antihitlerist. întîlnirile s-au încheiat 
cu programe artistice, recitaluri de 
versuri patriotice și ostășești etc.

în cinstea celei de-a 25-a aniver
sări a Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, Editura 
Militară a tipărit lucrări cu subiecte 
din viața ostașilor care s-au jertfit 
pentru eliberarea patriei, precum și 
pagini de literatură, aparținînd unor 
scriitori clasici și contemporani, care 
vorbesc despre marile bătălii desfă
șurate de poporul român pentru apă
rarea gliei străbune.

0 delegația militară română 
a plecat in U. R. S. S.

Joi a plecat la Moscova o,delegație 
militară ‘condusă de generâl-colonel 
Țîrcă Sterian, adjunct al ministru
lui forțelor armate, care răs- 
punzînd invitației ministrului apă
rării al U.R.S.S., va participa la ma
nifestările ce se desfășoară în Uniu
nea Sovietică cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste Ro
mânia.

*

La sosire, pe aeroportul Șereme- 
tievo, delegația a fost întimpinată de 
mareșalul Uniunii Sovietice, Kirill 
Moskalenko, locțiitor al ministrului a- 
părării al U.R.S.S., și de alte per
soane oficiale. A fost prezent, de a- 
semenea. Teodor Marinescu, amba
sadorul României la Moscova.

(Agerpres)

nisterului Industriei Ușoare, din 
cauza imobilizărilor în materiale 
fără utilizare și produse finite fără 
desfacere. împrumuturile restante 
au ajuns, la sfîrșitul lunii septem
brie anul curent, la 37 milioane lei. 
Această întreprindere a plătit — de
sigur tot din fondurile statului — în 
primul semestru al anului, dobînzi 
penalizatoare în valoare de 840 000 
lei, ceea ce a constituit unul din 
factorii care au provocat nerealiza- 
rea beneficiului planificat. La fel, 
la uzina „Policolor" din București, 
din sistemul Ministerului Industriei 
Chimice, imobilizările în materii pri
me din import și semifabricate fără 
mișcare, precum și în produse fără

Creditul hear nu este donație filantropică
desfacere, au determinat creșterea 
împrumuturilor restante la circa 
17 milioane lei și plata de dobînzi 
majorate, numai în primul semestru, 
în valoare de circa 1 milion și ju
mătate lei. Uzina de vagoane Arad, 
ca urmare, în principal, a neajunsu
rilor în organizarea producției, a ră
mas in tot cursul trimestrului 111 
a.c. su credite nerambursate în 
sumă de peste 100 milioane lei — 
și aceasta sub privirea îngăduitoare 
a organelor bancare și a forurilor 
de resort din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

Creșterea eficienței utilizării cre
ditelor și, în general, a activității 
economice este strîns legată, după 
cum se știe, de realizarea unei ro
tații sporite a mijloacelor materiale 
și bănești puse la dispoziția între
prinderilor In acest sens, în Rapor
tul prezentat la Congresul al X-lea 
al P C.R de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se subli
nia : „Accelerarea rotației mijloace
lor materiale și bănești, includerea 
cît mai rapidă a tuturor mijloacelor 
în circuitul economic, realizarea cu 
viteză sporită a ciclului aprovizio- 
nare-producție-desfacere trebuie să 
constituie o preocupare permanentă 
a cadrelor din economie, pentru a 
se asigura creșterea sistematică a 
eficienței în toate domeniile de ac
tivitate". Realizarea unui asemenea 
imperativ impune, în principal, asi
gurarea unei dinamici și structuri a

TELEGRAMĂ

Președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, Ștefan Voitec, a trimis o te
legramă de felicitare președintelui 
Bundestag-ul'ui Republicii Federale 
a Germaniei, Kai-Uwe von Hassel, 
cu prilejul realegerii sale în această 
funcție.

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 25, 26 și 27 octombrie. în 
țară : vreme în general frumoa
să la Început, apoi devine schim
bătoare. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi slabe, izolate. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în scădere .ușoară la 
sfîrșitul intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse între 1 și 11 

'r> mai eoborîte, iar 
maximele vor oscila între 11 și 
19 grade. în București : vreme 
schimbătoare, cu cerul tempo
rar noros, favorabil ploii slabe. 
Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară.

Măsuța 
de radio 
telefon

COMPLEXUL DE INDUSTRIA
LIZARE A LEMNULUI DIN 
TÎRGU JIU realizează diverse 
piese de mobilier practice, fru
moase, cu linii moderne. în
tre acestea se numără măsuța 
de radio, telefon, cu calități 
îuncționale apreciate de bene
ficiari. în construcția ei intră 
elemente de fag masiv pre
lucrat prin aburire. Placa su
perioară este executată din 
plăci de fag rezistente. Fini
sată îngrijit, această măsuță 
— de culoarea nucului — se 
armonizează cu orice tip de 
mobilier.

t

Spectacolele Ansamblului j 
cubanez de dans modern Ia

>' Sub auspiciile Comitetului de
I Stat pentru Cultură fi Artă fi 
i ale O.S.T.A., Consiliul național 
i de cultură din Cuba prezintă pu- 
l blicului ANSAMBLUL CVBA- 
\ NEZ DE DANS MODERN, 
l care întreprinde un turneu în țara 
’ noastră. Conducerea artistică a 
) ansamblului aparține lui Ramiro 
i Guerra.
? In Capitală, spectacolele —
) pentru care s-au pus în vînzare 
i bilete la casa O.S.T.A. din Calea 
J Victoriei 68-70, telefon : 13.53.75 
I vor avea loc în sala Ansamblului 

U.G.S.R., în zilele de 30 fi 31
i octombrie. La primul spectacol, 
J programul va cuprinde „Cha- 

stocurilor corespunzătoare nevoilor 
reale ale producției și înlățurarea 
cauzelor care duc la formarea unor 
imobilizări de mijloace în stocuri su- 
pranormative de materiale și măr
furi. De aceea va trebui ca, în cursul 
acestui trimestru, comitetele de di
recție, centralele industriale, mi
nisterele și organele bancare să 
urmărească cu perseverență lichida
rea la termenele stabilite a supra- 
normativelor de materiale și produ
se, prin preluarea de către coordo
natori a stocurilor ce pot fi valorifi
cate și utilizarea lor în producția 
proprie. Este inadmisibil să se soli
cite pentru anul viitor materii pri
me și materiale, atita timp cît în 

depozitele întreprinderilor stau imo
bilizate importante valori în stocuri 
supranormative sau fără utilizare ; 
aceasta este o problemă care trebuie 
să preocupe tn cel mai Înalt grad 
și organele bancare

In alte cazuri, creditele restante 
reflectă depășiri ale prețului de 
cost, generate de nerespectarea nor
melor de consum, a celor de utili
zare a forței de muncă, de risipa 
care se manifestă încă în folosirea 
materialelor, de cheltuielile nepro
ductive. Anul acesta, întreprinderea 
de produse ceramice pentru con
strucții București a plătit locații în 
valoare de 3 356 000 lei, iar întreprin
derea „Combustibilul", tot din Capi
tală — în valoare de 1 211 000 lei — 
din care cauză s-a încetinit și viteza 
de rotație a mijloacelor circulante 
Realitatea a dovedit deci, încă o dată, 
cît de dăunător este slabul interes 
pentru folosirea judicioasă a resur
selor tehnice, materiale și bănești, 
date spre administrare întreprinderi
lor, cît de important este să se în
chidă toate canalele de irosire a efi
cienței creditelor acordate ■ de stat.

Dezbaterea sarcinilor de plan pe 
anul 1970 în adunările generale ale 
salariaților a constituit — în multe 
întreprinderi - un prilej de anali
ză multilaterală, sub aspect econo
mic și financiar, a activității lor. de 
descoperire și punere în valoare a 
rezervelor existente în producție. Cu 
acest prilej s au scos în evidență și 
cauzele pentru care, într-o serie de

VIZITELE DELEGAȚIEI
DE ACTIVIȘTI Al P. C. U. S.

Tovarășul Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C R., a primit delegația de acti
viști ai P.C.U.S., condusă de tovară
șul P. K. Sizov, membru supleant al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, șeful 
secției industrie ușoară și alimenta
ră a C.C al P.C.U.S., care face o vi
zită de schimb de experiență în 
țara noastră. Delegația a avut, de 
asemenea, convorbiri la Consiliul

Cronica zilei
Joi, a plecat la New Delhi delega

ția Grupului interparlamentar ro
mân, care va participa la lucrările 
celei de a 57-a Conferințe a Uniunii 
interparlamentare. Din delegație fac 
parte deputății prof. Tudor Dră- 
ganu, vicepreședinte al grupului, Ilie 
Rădulescu și Ion Mărgineanu, secre
tarii grupului.

★
La invitația conducerii Uniunii 

Centrale a Cooperativelor de Con
sum, joi a sosit în țară, pentru 
schimb de experiență, o delegație 
condusă de N. Supotnitki, prim-vice- 
președinte al „Centrosoiuz" Moscova. 
La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de ca
dre din conducerea Centrocoop, pre
cum și de reprezentanți ai ambasa
dei U.R.S.S. la București.

★
Joi seara a plecat în R.S.F. Iugo

slavia, pentru a efectua un turneu, 
la invitația Casei de cultură din 
Vrșeț, Ansamblul folclorio al Că
minului cultural din comuna Scorni- 
cești — Olt. Timp de o săptămînă, 
cîntăreții și dansatorii români vor 
prezenta în țara gazdă spectacole cu 
un program 1 reprezentativ, din care 
nu vor lipsi Suita de dansuri din 
Scornicești și Călușul pe două ge
nerații, creații tradiționale, remarca
bile prin virtuozitatea interpretă
rii.

★
Sub egida filialei Societății de 

științe filologice și a Facultății de 
filologie a Universității „Babeș- 
Bolyai" din Cluj, la Biblioteca cen
trală universitară din localitate a 
avut loc joi o seară de cultură fran
ceză. Cu acest prilej a vorbit prof. 
Philippe Michel Folch, care se află 

conna", „Pămintul" fi „Medea și l 
negustorii de sclavi" ; la cea de a ’ 
doua reprezentație, formația pre- ) 
zintă „Ceremonialul dansului", ( 
„Orfeul din Antile" fi suita „Toru- I 
ba". Va acompania un ansamblu i 
al orchestrei Operei române.

Ansamblul cubanez de dans i 
modern își începe azi seria spec- ’ 
tacolelor la Galați, în sala Teatru- ț 
lui muzical, unde va susține fi 
mîine un alt program. In conți- < 
nuare, în zilele de 27 fi 28 oc- ' 
tombrie, va fi oaspetele Teatrului i 
de Stat din Constanța unde, de 
asemenea, îfi va etala măiestria l 
în fața spectatorilor noștri. I 

întreprinderi, există un volum ridi
cat de imobilizări și de împrumuturi 
restante. Au fost însă și cazuri cînd 
asemenea aspecte nu au fost sufi
cient relevate, deși situația financia
ră a unităților respective impunea 
acest lucru. Așa, de exemplu, la 
Grupul petrochimic Borzești, exis
tența unor imobilizări de fonduri de 
peste 30 milioane lei nu a făcut 
obiectul unei analize adîncite în ca
drul adunării generale, deși acestea 
au înrăutățit situația financiară a 
grupului, printr-un volum de credi
te nerestituite la termen de peste 
25 milioane lei. Situații similare s-au 
depistat și la Combinatul de indus
trializarea lemnului Bacău. Fabrica 

de confecții Focșani șl altele. Oar» 
nu se știe să eficacitatea creditului 
depinde, în mare măsură, de felul în 
care comitetele de direcție ale între
prinderilor intervin pentru gospodă
rirea ®u chibzuință a fiecărui leu 
primit din bugetul statului, pentru 
combaterea imobilizării în circuitul 
economic a unor fonduri bănești 
peste cele planificate? Ce părere au 
despre răspunderea ce le revine în 
acest domeniu ministerele amintite, 
și centralele industriale care coor
donează și controlează activitatea 
economică și financiară a unităților 
citate pentru rezultatele financiare 
precare ?

La era actuală — In cadrul mă
surilor de îmbunătățire a conduce
rii și planificării economiei națio
nale — se experimentează aplicarea 
unor forme îmbunătățite de credita
re. menite să asigure o operativitate 
mai mare în acordarea lor pentru a 
răspunde cerințelor imediate ale pro
ducției și circulației mărfurilor 
Trebuie să arăt, însă, că un sistem 
de creditare, oricît. de perfecționat 
ar fi el, nu poate asigura o situație 
normală în economie, decît în con
dițiile în care întreprinderile și or
ganele centrale își vor îndrepta 
eforturile spre prevenirea lipsurilor 
și deficiențelor în procesul îndepli
nirii sarcinilor de plan și pentru sti
mularea cheltuirii cu înaltă eficien
ță'® mijloacelor materiale și bănești.

Un rol de »eamă în sreditarea 

Economic și la conducerile ministe
relor industriei ușoare și alimentare.

Oaspeții sovietici au vizitat Insti
tutul de proiectări pentru industria 
ușoară, Institutul de cercetări ali
mentare, Combinatul de confecții și 
tricotaje București, fabrica „Tricoda- 
va", fabrica de pîine „Titan", fabri
ca de produse zaharoase „București", 
Expoziția realizărilor economiei na
ționale „România ’69“, precum și 
Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare ți 
democratice din România.

in țara noastră în cadrul schimbu
rilor culturale dintre România și 
Franța, despre „Poeții și Parisul". 
A fost prezentat apoi filmul docu
mentar „Din frumusețile Parisului". 
Au luat parte cadre didactice uni
versitare, scriitori și alți oameni de 
cultură și artă.

*
în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii și UNESCO, Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii, Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, Uniunea Scriitorilor, 
Consiliul General A.R.L.U.S. au or
ganizat joi seara o manifestare con
sacrată împlinirii a 200 de ani de la 
nașterea scriitorului ucrainean Ivan 
Petrovici Kotlearevski. Despre viața 
și activitatea marelui clasic a vor
bit scriitorul Stelian Gruia. în con
tinuare, după o scurtă lectură din 
opera Iui I. P. Kotlearevski, a ur
mat un film artistic. Printre cel pre- 
zenți se aflau membri ai ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

★
Uzina de autoturisme-Pitești și 

reprezentanța din București a Re
giei naționale i uzinelor „Renault" 
au organizat joi după-amiază o con
ferință de presă cu ocazia prezentă
rii ultimelor lor creații : „Dacia-1300" 
și ,„Renault-12", automobile cu ca
racteristici tehnice și de exploatare 
asemănătoare. Reprezentanți ai con
ducerii firmelor constructoare, ing, 
Mihai Dumitru, director general al 
Grupului de uzine constructoare de 
autoturisme, și Michel Maison, di
rectorul comercial al Regiei națio
nale a uzinelor „Renault", au răspuns 
întrebărilor puse de ziariști asupra 
producției și parametrilor de ex
ploatare ai noilor tipuri de autotu
risme.

★
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de aniversarea a 100 de ani de la 
inaugurarea liniei ferate București 
Filaret — Giurgiu, joi dimineața s-a 
deschis în Capitală sesiunea de co
municări tehnico-știjnțifice, organiza
tă, (ie Institutul, de, studii și cercetări 
în domeniul transporturilor. Cuvîn
tul de deschidere a fost rostit de 
Cornel Burada, adjunct al ministru
lui transporturilor. în continuare, 
ing. Dumitru Călugăru, director ad
junct al Institutului de studii și cer
cetări în domeniul transporturilor, a 
prezentat comunicarea „Contribuția 
cercetării științifice la introducerea 
tehnicii noi în modernizarea trans
porturilor pe calea ferată".

★
Festivalul „Toamna muzicală clu

jeană" a continuat joi seara cu un 
concert al corului de cameră al Con
servatorului de muzică „George 
Dima", susținut în sala mare a Ca
sei universitarilor. A dirijat Dorin 
Pop.

(Agerpres)

justă a întreprinderilor și organiza
țiilor economice socialiste îl au uni
tățile bancare, cărora le revine sar
cina directă de a influența folosirea 
cit mai judicioasă a fondurilor aces
tor unități, proprii și împrumutate, 
de a preveni formarea stocurilor su
pranormative. Nu în toate unitățile 
bancare au fost luate măsurile ne
cesare în acest domeniu, în vederea 
utilizării creditului și a dobînzii ca 
mijloace de acționare economică, 
care să determine întreprinderile să 
folosească fondurile bănești în func
ție de, nevoile economiei naționale. 
Creditarea repetată a unor stocuri 
care se mențin în întreprinderi de 
un timp îndelungat, ca în cazul uzi
nei „Laminorul" Brăila, Combinatul 
siderurgic Galați, Uzina de vagoane 
Arad, întreprinderea „Solidaritatea" 
Oradea, nu este de natură să mo
bilizeze conducerile acestora pentru 
eliminarea neajunsurilor din activi
tatea lor. Unitățile bancare trebuie 
să folosească toate formele controlu
lui bancar în scopul cunoașterii mo
dului în care se realizează planul 
de producție și planul de desfacere 
a mărfurilor, al prevenirii oricăror 
neajunsuri în îndeplinirea imperati
vului privind gospodărirea mijloace
lor materiale și bănești.

Eficiența controlului bancar va fi 
cu atît mai ridicată, cu cît va reuși 
să preîntîmpine risipa de fonduri și 
materiale. De asemenea, controlului 
trebuie să 1 se imprime un caracter 
diferențiat, în funcție de situația 
economico-financiară a întreprinde
rilor, de natura și importanța pro
blemelor care ap,ar în desfășurarea 
activității productive. La exercita
rea controlului se cere, din partea 
organelor bancare, inițiativă și exi
gență. axate pe cunoașterea temeini
că a activității întreprinderilor și a 
organizațiilor economice. Creditul va 
lua o extindere din ce în ce mai 
mare, așa cum se prevede tn Direc
tivele Conferinței Naționale a P.C.R. 
pentru perfecționarea conducerii și 
planificării economiei naționale. Fo
losirea lui judicioasă și în scopuri 
rentabile constituie o cerință de na
tură să influențeze pozitiv sporirea 
eficienței economice la nivelul fiecă
rei întreprinderi, un imperativ de 
sare trebuie să țină seama atît co
mitetele de direcție, centralele in
dustriale și ministeriale, cît și toate 
unitățile bancare, tn condițiile noi 
de organizare și funcționare a unită
ților economice (centrale industriale, 
combinate, trusturi, grupuri de uzi
ne), organele bancare trebuie să ac
ționeze cu operativitate și compe
tență pentru sprijinirea acestor uni
tăți în desfășurarea neîntreruptă și 
cît mai eficientă a activității lor 
economioe și financiare.

DOUĂ DECENII DE IA STABILIREA
RELAȚIILOR DIPLOMATICE INTRE 
REPLIBIICA SOCIALISTA ROMANIA

Dr. C. GHEORGHE

La puține zile de la marea victo
rie obținută de forțele progresiste de
mocratice din Germania prin crearea 
Republicii Democrate Germane, pri
mul stat al muncitorilor și țăranilor 
pe pămînt german, a avut loc eve
nimentul stabilirii relațiilor diploma
tice între țara noastră și Republica 
Democrată Germană. Prin schimbul 
de scrisori efectuat între miniștrii de 
externe ai României și Republicii 
Democrate Germane la 22 octombrie 
și respectiv la 24 octombrie 1949 s-a 
concretizat acordul celor două state 
suverane pentru stabilirea de relații 
diplomatice, inaugurîndu-se astfel e- 
tapa unei strînse colaborări frățești 
în domeniile politic, economic, cul
tural și în alte domenii, care avea 
să se dezvolte continuu, pe linie as
cendentă, în cele două decenii.

Constituirea Republicii Democrate 
Germane a reprezentat un eveni
ment de însemnătate istorică în via
ța Europei și a lumii. Ea a dat expre
sie aspirațiilor fierbinți ale forțelor 
progresiste ale poporului german, în 
frunte cu comuniștii, care au militat 
împotriva reacțiunii, a fascismului 
hitlerist, pentru împlinirea idealuri
lor păcii, libertății, democrației și 
progresului social.

Recenta sărbătorire a celei de-a 
20-a aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Germane a 'scos 
pregnant în evidență marile realizări 
obținute de oamenii muncii din 
R.D.G. în cele două decenii de exis
tență în dezvoltarea economiei națio
nale, a științei și culturii, in ridicarea 
nivelului lor de trai, în opera de 
edificare, a socialismului. Pentru re
marcabilele progrese .obținute în eco
nomia țării este caracteristic că in
dustria R. D. Germane realizează, 
în prezent, în numai 10 luni o pro
ducție echivalentă cu aceea a între
gii Germanii în cursul anului 1936. 
Numai în perioada 1950—1969, veni
tul național a crescut de trei ori și 
jumătate. Succese importante au 
fost obținute în creșterea pro
ducției agricole, în înzestrarea 
tehnică a agriculturii. Șe extinde 
continuu comerțul exterior al R.D.G. 
atît cu țările socialiste, cît și cu țările 
capitaliste și cu statele în curs de 
dezvoltare. Aceste succese au contri
buit la extinderea relațiilor externe 
ale R.D.G.

Progresele Republicii Democrate 
Germane sînt urmărite cu cea mai 
profundă simpatie de către oamenii 
muncii din România, ca fiind succese 
ale unei țări socialiste frățești, de 
natură să contribuie la dezvoltarea 
și întărirea sistemului mondial so
cialist. ... :

Așa, cum . este . cunoscut, Republica 
Socialistă :România :manifestă o pre
ocupare constantă pentru dezvoltarea 
și adîncirea relațiilor de prietenie, 
alianță și colaborare cu toate țările 
socialiste, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului socialist. în acest context, o- 
pinia publică din țara noastră con
stată cu satisfacție că relațiile dintre 
România și Republica Democrată 
Germană, stabilite acum două de
cenii, au cunoscut o dezvoltare po
zitivă multilaterală pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cultural 
și în alte domenii.

In cadrul schimburilor de bunuri 
materiale ale României, Republica 
Democrată Germană ocupă locul III 
între țările socialiste și locul V în 
întreg ansamblul comerțului nostru 
exterior. Tot mai adînc pătrunde în 
realitatea legăturilor dintre România 
și R. D. Germană cooperarea în pro
ducție, ca formă superioară de co
laborare bilaterală, contribuind la 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
a celor două țări pe calea construc
ției socialiste. Așa cum a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu — „se 
desfășoară în mod pozitiv rela
țiile frățești, pe plan politic, e- 
conomic, tehnico-științific și cultu
ral ale României cu Republica De
mocrată Germană — primul stat ger
man socialist — de caro sînteni le
gați prin comunitatea țelurilor și 
aspirațiilor fundamentale, prin lupta 
pentru cauza păcii și socialismului 
în lume. Sîntem încredințați că po
tențialul economic crescînd al țări
lor noastre creează condiții pentru 
dezvoltarea continuă a schimburilor 
și cooperării economice reciproc 
avantajoase, că se vor dezvolta con
tinuu relațiile dintre partidele noas
tre".

Referindu-se la relațiile dintre cele 
două țări, tovarășul Walter Ulbricht.

FOTBAL
A. C. Milan a ciștigat 

„Cupa intercontinentală"
BUENOS AIRES 23 (Agerpres — 

Deși învinsă cu 2—1 în meciul retur, 
echipa italiană A. C. Milan a cîștigat 
„Cupa intercontinentală" la fotbal, 
grație avantajului de trei goluri ob
ținute în primul joc, disputat în urmă 
cu două săptămîni la Milano. Astfel, 
după trei ani de victorii consecutive 
ale cluburilor sud-americane, este 
readus în Europa acest prestigios 
trofeu pe care îl mai cucerise (în 
1964 și 1965) tot o formație italiană 
— Internazionale Milano.

Cei 50 000 de spectatori prezenți 
miercuri seara în tribunele stadionu
lui „Boca Juniors" din Buenos Aires 
au asistat la un meci dur, presărat 
cu numeroase incidente și de un ni
vel tehnic spectacular redus. Trei 
italieni (Malatrasi, Combin și Prati) 
și argentineanui Bilardo au fost acci
dentați, iar doi din componenții 
echipei gazdă, A. Suarez și Manera, 
au fost eliminați de arbitrul Peru
vian Domingo Massaro, care a avut 
o sarcină extrem de dificilă.

Argentinenii au dominat teritorial 
timp de 80 de minute, dar s-au izbit 
de o apărare fermă în care au ex
celat Anquiletti și Schnelinger. Sco
rul a fost deschis de Rivera în mi
nutul 30. In minutul următor, Prati, 
lovit într-o ciocnire cu un fundaș 
advers, a părăsit terenul fiind în
locuit cu Ragnon. Gazdele au egalat 

în telegrama trimisă cu prilejul ce
lei de-a 25-a aniversări a eliberării 
României, arată : „Sîntem convinși 
că strînsele legături prietenești din
tre Republica Democrată Germană și 
Republica Socialistă România, baza
te pe principiile internaționalismului 
socialist și pe interesele noastre co
mune în construirea socialismului, se 
vor adinei și consolida și în viitor".

Acționînd pe arena internațională 
în spiritul coexistenței pașnice, Româ
nia duce, totodată, o politică de 
dezvoltare a relațiilor de colaborare 
cu toate statele, indiferent de orîn- 
duirea socială, inclusiv cu R. F. a 
Germaniei — în spiritul principiilor 
respectării independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne, deplinei egalități în 
drepturi a fiecărui stat.

în cursul celor 20 de ani de strînse 
legături multilaterale, România și 
Republica Democrată Germană au 
cooperat permanent nu numaj în 
domeniul dezvoltării și diversifi
cării relațiilor bilaterale, ci și 
pe plan internațional în direcția 
menținerii și întăririi păcii și secu
rității în Europa și în lume. Țara 
noastră sprijină cu consecvență drep
tul R. D. Germane de a participa 
nestingherit, ca stat liber și suveran, 
la viața politică mondială, la efortu
rile pentru pace și securitate în Eu
ropa și în lume. Partidul și 
statul nostru subliniază în per
manență că în abordarea efi
cientă a problemelor securității eu
ropene este esențial să se pornească 
de la luarea în considerare a reali
tăților postbelice, în primul rînd de 
la existența celor două state germane 
— Republica Democrată Germană, 
stat socialist, și Republica Federală 
a Germaniei — și dezvoltarea unor 
relații normale cu acestea, de la re
cunoașterea inviolabilității frontiere
lor existente, inclusiv a graniței 
Oder — Neisse. România se pro
nunță pentru primirea în O.N.U, 
a R.D.G. și R.F.G., așa cum a făcut 
și cu prilejul actualei sesiuni a Adu
nării Generale. Ca semnatară a 
Declarației de la București și a 
Apelului de la Budapesta al țărilor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, România militează pentru 
convocarea Conferinței europene care 
să marcheze un pas important pe 
calea înfăptuirii unei securități reale 
pe continentul nostru.

Opinia publică din România își 
exprimă convingerea că legăturile 
trainice de prietenie frățească, a- 
liaftța și colaborarea multilaterală 
statornicite de-a lungul celor două 
decenii între popoarele și țările 
noasțre, înțrd.. Partidul Comunist 
Român și .Partidul Socialist U- 
nit.'.'.diri .Gfeririamă, . vor cunoaș
te o evoluție ascendentă, cores
punzător intereselor generale ale 
celor două popoare și țări, 
întăririi unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, solidarității forțelor 
antiimperialiste, cauzei socialismului 
și păcii în lume.

★
Cu ocazia împlinirii a 20 de ani 

de la stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre Republica Socialistă România 
și R. D. Germană, între miniștrii a- 
facerilor externe ai celor două țări 
a avut loc un schimb de telegrame.

în telegrama sa, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, exprimă 
„convingerea că relațiile de prietenie 
frățească și colaborare multilaterală 
dintre țările noastre, care în decursul 
celor 20 de ani au cunoscut o evo
luție ascendentă, se vor dezvolta și 
în viitor, spre binele popoarelor 
noastre, în interesul păcii și socia
lismului in lume".

Ministru] afacerilor externe ăl 
R.D. Germane, Otto Winzer, în tele
grama sa, „constată cu satisfacție că 
statele noastre, în procesul extinde
rii și adîncirii relațiilor, sînt legate 
prin numeroase tratate, acorduri și 
înțelegeri, care corespund colaboră
rii și cooperării, precum și asigurării 
operei de construcție pașnică a popoa
relor noastre". De asemenea, minis
trul de externe al R. D .Germane 
menționează : „folosesc cu plăcere 
această ocazie pentru a vă mulțumi 
dv. și colaboratorilor dv. pentru 
sprijinul pe care ni l-ați acordat în 
repetate rînduri și-mi exprim spe
ranța că colaborarea multilaterală 
dintre statele noastre se va dezvolta 
în continuare".

In minutul 43, cînd Conigliaro a re
luat cu capul în plasa porții lui Cudi- 
cini. înainte de sfîrșitul primei re
prize, fundașul Aguire Suarez, venit 
în atac, cu un șut bombă, a ridicat 
scorul ia 2—1 în favoarea formației 
argentinene.

Presiunea gazdelor s-a menținut și 
în repriza secundă, dar ea a fost ste
rilă.

DE CE a FOST OESTflT 
COMBIN

Desfășurarea finalei „Cupei Inter
continentale" la fotbal între echipele 
Estudiantes la Plata și A. C. Milan 
a prilejuit un incident care a fost 
aplanat numai în urma intervenției 
personale a președintelui Argentinei, 
Juan Carlos Ongania. Autoritățile 
au anunțat că, miercuri seara, după 
încheierea partidei, jucătorul echi
pei italiene Nestor Combin a fost 
arestat, fiind învinuit de1 „violare a 
legilor serviciului militar", care cer 
oricărui bărbat născut in Argentina 
să servească în forțele armate aid 
acestei țări. Sesizată, Ambasada Fran
ței la Buenos Aires a anunțat că se' 
preocupă de acest caz, precizînd că 
Combin a părăsit Argentina la vîrsta 
de 18 ani și a căpătat cetățenia fran
ceză, efectuîndu-și serviciul militar 
în Franța în anii 1963 și 1964



viața internațională
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Situația din Liban, unde în ul
timele zile s-a înregistrat o as
cuțire bruscă a relațiilor 
forțele armate și grupurile 
mando palestinene, continuă să se 
agraveze. „La mai puțin de 24 de 
ore după retragerea guvernului 
Karame — transmite France 
Presse — criza libaneză prezintă 
riscul de a aluneca către violență. 
Incidentelor de miercuri li s-au a- 
dăugat altele în cursul zilei 
joi".

Un comunicat militar oficial 
publicității la Beirut anunță că 
grupuri înarmate, numărînd circa 
350 de oameni ce purtau unifor
me ale comandourilor palestine
ne, au atacat în cursul nopții de 
miercuri spre joi trei posturi va
male libaneze, situate la frontie
ra cu Siria. Forțele de ordine li
baneze au intervenit, respingînd u- 
nitățile de comando. Un număr de 
20 de militari libanezi au fost cap
turați de grupurile de comando, se 
precizează în comunicat.

După cum transmit agențiile de 
presă, în principalele orașe ale 
țării (Beirut, Tripoli, Saida), ten
siunea este în creștere. Pentru a 
preveni manifestațiile de stradă, 
forțele armate libaneze au luat po
ziție ieri la amiază în diferite 
puncte strategice ale capitalei.

■Ar
CAIRO — După cum relatează a- 

genția M.E.N., conducătorul Orga
nizației pentru eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, a declarat că gru-

egiptene și israelienc
CAIRO 23 (Agerpres). — Aviația 

R.A U. a atacat în noaptea de 
miercuri spre joi pozițiile israeliene 
din regiunea de nord a deșertului Sir 
nai, la aproximativ 160 km de Ca
nalul de Suez, a declarat un purtă
tor militar de cuvînt egiptean, citat 
de agenția Reuter. El a precizat că 
toate aparatele egiptene s-au întors 
la bazele lor după ce și-au îndepli
nit misiunea.

TEL AVIV 23 (Agerpres). — A- 
vioane militare egiptene au pătruns 
pe o adîncime de 80 de km în de
șertul Sinai, încercînd să bombar
deze pozițiile militare lsraeliene, a 
declarat un purtător de cuvînt al ar
matei israeliene, reluat de A.F.P. El 
a menționat că partea israeliană nu 
a suferit pierderi.

★
TEL AVIV 23 (Agerpres). — Avia

ția israeliană a efeotuat joi dimi
neața un raid asupra unor baze ale 
organizațiilor de comando palesti
nene situate pe teritoriul iordanian, 
în apropierea localității Oum El 
Amah — transmite agenția France 
Presse, care citează un comunicat 
oficial dat publicității la Tel Aviv.

AMMAN 23 (Agerpres). — După 
cum anunță un purtător de cuvînt 
militar iordanian, citat de agenția 
Reuter, mai multe avioane israeliene 
au atacat joi localitatea Oum El 
Amah, situată la 30 km sud de 
Amman. Artileria antiaeriană iorda
niană a intervenit, obligînd avioa
nele israeliene să se retragă.

agențiile de presă transmit
Ultimul sondaj efectuat în Marea Britanie în rîndul 

alegătorilor arată că Partidul laburist și Partidul conservator se află 
aproape la egalitate în ceea ce privește popularitatea lor în rîndul electoratului 
britanic. Potrivit datelor publicate de cotidianul londonez „The Daily Tele
graph", dacă în prezent ar avea loc alegeri pentru Camera Comunelor, con
servatorii ar obține 46,5 la sută, iar laburiștii 44,5 la sută. Cu cîteva luni în 
urmă, sondajele erau net defavorabile Partidului laburist. O analiză a rezul
tatelor ultimului sondaj arată că Partidul laburist a reușit în ultimul timp să 
recîștige marea majoritate a alegătorilor săi tradiționali.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, losip Broz Tito,8 vizi- 
tat în cursul zilei de joi orașul Șabaț, 
cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării acestei localități de sub ocu
pația fascistă. Președintele I. B. Tito 
a avut o convorbire cu activul U.C.I. 
din Șabaț și localitățile învecinate în 
legătură cu unele aspecte ale dezvol
tării viitoare a regiunii, precum și cu 
unele probleme privind relațiile exter
ne ale Iugoslaviei.

în saloane’e galerie! Baoca- 
che din Beirut a avut loc ver
nisajul expoziției „Prin Ro
mânia azi". ba deschiderea ex
poziției au fost prezenți Abou 
Khater. ministrul libanez al 
educației naționale atașați 
culturali și de presă ai 
ambasadelor din capitala Li
banului, oameni de cultură, re
prezentanți ai presei și tele
viziunii. Au luat parte, de ase
menea, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Liban, 
Ștefan Cleja, și membrii am
basadei. 

puri de comando palestinene au cap
turat soldați libanezi cu scopul de 
a demonstra guvernului libanez că 
mișcarea palestineană poate răs
punde prin forță atacurilor armatei 
libaneze.

BEIRUT 23 (Agerpres). — Răs- 
punzînd la mesajul ce i-a fost adre
sat de președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, în legătură cu ultime
le incidente dintre armata libaneză și 
comandourile palestinene, președinte
le Libanului, Charles Helou, și-a ex
primat regretul că evenimentele care 
s-au petrecut în ultimele zile în a- 
ceastă țară nu au fost expuse cu des
tulă claritate opiniei publice arabe. 
Libanul, conștient de justețea acte
lor sale — a subliniat Charles He
lou — dorește să expună poziția sa, 
cu scopul de a crea un climat de 
cooperare sinceră cu toate statele a- 
rabe pentru a se putea ajunge la so
luții care să garanteze interesele tu
turor acestor țări. Șeful statului li
banez relevă în mesajul său de răs
puns că în prezent continuă convor
birile cu organizațiile palestinene și 
că sînt luate toate măsurile în ve
derea aplanării tensiunii existente.

Ministrul de interne libanez, Adel 
Osseiran, a declarat reprezentanților 
presei „că pe teritoriul libanez nu au 
avut loc nici un fel de ciocniri între 
forțele de securitate și manifestanțî. 
.încercări de organizare a unor ma
nifestații în legătură 
ciocniri dintre 
comandourile 
loc la Beirut, 
măsurile luate 
piedicat desfășurarea acestora. Ase
menea mișcări nu sînt în avantajul 
nimănui", a arătat ministrul de in
terne libanez.

★
Intr-un comunicat al guvernului 

libanez difuzat de postul de radio 
Beirut se arată că au fost instituite 
pe o perioadă ne-îefinită restricții de 
circulație atît în capitala țării, cit și 
în alte orașe din nordul Libanului, 
printre care Tripoli și portul Sidon.

cu ultimele 
armata libaneză și 
palestinene au avut 
Tripoli și Saida, dar 
de autorități au îm-

Republicii Vietnamului 
de sud la Sofia

SOFIA 23 (Agerpres). — Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, a primit joi delegația Fron
tului Național de Eliberare și a Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud, con
dusă de Tran Buu Kiem, membru 
al Prezidiului Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare, mi
nistru la Președinția Consiliului Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud.

Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En- 
lai, a primit pe Hugh Fernando, mi
nistrul comerțului al Ceylonului, care 
se află la Pekin în fruntea unei de
legații comerciale. A fost semnat un 
protocol privind schimbul de măr
furi dintre China și Ceylon pe anul 
1970.

Un protocol Privincî colabora
rea tehnico-științifică și economică în
tre Ministerul Materialelor de Con
strucții din Republica Socialistă 
România și Ministerul Construcțiilor 
din Republica Democrată Germană, 
pe perioada 1969—1970 și 1971—1975, 
a fost semnat la 23 octombrie la 
Berlin.

Cea de-a doua întrevede
re între președintele Nixon 
și șahinșahul Iranului, Mo
hammed Reza Pahlavi,8 8vut 
loc joi, la Casa Albă. O dată cu aceas
tă întrevedere a luat sfârșit vizita 
suveranului iranian în S.U.A., în 
cursul căreia el a mai avut convor
biri cu vicepreședintele american, 
Spiro Agnew, secretarul de stat, Wil-

pentru
dezarmare

GENEVA 23 (Agerpres). — Co
mitetul pentru dezarmare de la 
Geneva a continuat joi dezbateri
le pe marginea proiectului de tra
tat comun sovieto-american pri
vind demilitarizarea teritoriilor sub
marine. Delegatul iugoslav, Milo- 
rad. Bozinovic, a considerat acest 
tratat ca fiind numai „o etapă li
mitată în direcția dezarmării". El 
a făcut, de asemenea, unele su
gestii privind îmbunătățirea proiec
tului. După ce a subliniat că, în 
prezent, „numai marile puteri sînt 
în măsură să îndeplinească opera
țiile de verificare și de inspectare 
a teritoriilor submarine", delega
tul iugoslav a sugerat ca țărilor 
mai puțin favorizate din punct de 
vedere tehnologic să li se ofere 
posibilitatea de a obține asistență 
din partea Națiunilor Unite, direct 
sau prin intermediul bunelor oficii 
ale secretarului general.

Au luat cuvîntul, de asemenea, 
delegații R.A.U., Marocului, Argen
tinei, Pakistanului, Nigeriei șl Bir- 
maniei, care au subliniat necesita
tea îmbunătățirii unor capitole ale 
proiectului de tratat.

MOMENT COMERCIAL ElffiOPEAN
© DEZBATERILE DIN COMITETUL PENTRU DEZ 
VOLTAREA COMERȚULUI DE LA GENEVA © IN 
TERVENȚII ALE

GENEVA 23. — Corespondentul
Agerpres H. Liman transmite: La 
Palatul Națiunilor din Geneva îșj 
continuă lucrările cea de-a 18-a se
siune a Comitetului pentru dezvolta
rea comerțului, organism al Comi
siei economice O.N.U, pentru Eu
ropa.

Dezbaterile generale au . fost pre
cedate de cuvîntul secretarului exe
cutiv al Comisiei economice pentru 
Europa, J. Stanovnik, care a subli
niat importanța deosebită a acestei 
sesiuni, în sensul că ea are loc in
tr-un moment în care posibilitățile 
și necesitatea unei acțiuni a state
lor membre ale comisiei în favoa
rea expansiunii comerțului sînt din 
ce în ce mai mari. Climatul de coo
perare comercială, a declarat vorbi
torul, pare azi mai favorabil decît cu 
ani în urmă, problemele relațiilor 
economice fiind privite dintr-un 
unghi nou, în special în ceea ce pri
vește posibilitățile practice de eli
minare a obstacolelor din calea co
merțului și de continuare a apli
cării unei politici de promovare a 
acestuia. La rîndul lor, pârtieipanții 
la discuții au exprimat interesul sta
telor pe care le reprezintă pentru gă
sirea de noi căi și mijloace care să 
ducă la creșterea și diversificarea 
schimburilor comerciale.

în cadrul discuției generale, șeful 
delegației române, Nistor Aldea, a 

liam Rogers, ministrul apărării, Mel
vin Laird, precum și cu unii membri 
ai Congresului.

Ministrul comerțului ex
terior al Uniunii Sovietice, 
Nikolai Patolicev, a sosit la Copenhaga 
la invitația guvernului danez, anunță 
agenția TASS. El se va întîlni cu 
membri ai guvernului și va semna a- 
cordul comercial pe termen lung din
tre Danemarca și U.R.S.S.

La Panmunjon a avut loc 
o nouă ședință a Comisiei 
militare pentru armistițiu !n 
Coreea, informează agenția A.C.T.C. 
Cu acest prilej, reprezentantul părții 
coreene a adresat un protest în legă
tură cu acțiunile din ultimul timp de 
încălcare a prevederilor acordului de 
armistițiu în Coreea de către militari 
americani și a cerut să se ia măsuri 
practice pentru ca asemenea incidente 
să nu se mai repete.

ROMA 23. —' Cores
pondentul Agerpres 
N. Puicea transmite : 
La sediul „Bibliotecii 
române din Roma" — 
Accademia di Romania 
— a avut loc miercuri 
seara festivitatea înmî- 
nării diplomei de doc
tor Honoris Causa al 
Universității din Bucu
rești cunoscutului ma
tematician italian 
prof.

membru al academiei 
„Dei Lincei".

Luînd cuvîntul In 
cadrul acestei ceremo
nii, ambasadorul Româ
niei la Roma, Iacob Io- 
nașcu, a subliniat sem
nificația acestui mo
ment în dezvoltarea 
fructuoasă și continuă 
a relațiilor tradiționa
le, de stimă și priete
nie, dintre cele două 
țări și popoare, legă-Mauro Piccone,

MOSCOVA 23. — Corespondentul 
Agerpres L. Duță transmite: In 
sala de festivități a Casei Centrale 
a Armatei Sovietice din Moscova a 
avut loo joi după-amiază o adunare 
festivă a oamenilor muncii și a gar
nizoanei Moscova, consacrată celei 
de-a 25-a aniversări a Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste Româ
nia.

In prezidiu au luat loo mareșalii 
Uniunii Sovietice I. Iakubovski, 
prim-locțiitor al ministrului apără
rii al Uniunii Sovietice, comandant 
suprem al Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, N. Zaharov, prim- 
locțiitor al ministrului apărării, 
K. Moskalenko, locțiitor al ministru
lui apărării, amiralul S. Gorșkov, 
prim-locțiitor al ministrului apărării, 
generalii de armată S. Mareahin, 
I. Pavlovski, V. Kutahov, locțiitori 
ai ministrului apărării, generalul de 
armată A. Epișev, șeful Direcției Po
litice Superioare a Armatei Sovieti
ce și a flotei maritime militare, ma
reșali, amirali, generali, reprezen
tanți ai conducerii centrale a Asocia
ției de prietenie sovieto-română, re
prezentanți ai oamenilor muncii din 
capitala U.R.S.S.

Din prezidiu au făcut parte Teo
dor Marinescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Uniunea 
Sovietică, membrii delegației milita
re române, condusă de generalul co
lonel Sterian Țîrca, adjunct al mi
nistrului Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, atașatul 
militar, aero și naval al României la 
Moscova, colonelul Cornel Berar.

In sală se aflau atașați militari ai 
țărilor socialiste acreditați la Mos
cova.

Deschizînd adunarea, generalul de 
armată A. Epișev a vorbit despre 
semnificația celei de-a 25-a aniver
sări a Forțelor Armate Române. 
A luat, apoi, cuvîntul amiralul S.

REPREZENTANȚILOR ȚĂRII 
NOASTRE

nivelul 
relevat 
cadrul 
pentru 

eon- 
ob-

subliniat atenția deosebită pe care o 
acordă țara noastră dezvoltării 
schimburilor comerciale , cu țările 
membre ale Comisiei economice pen
tru Europa. Referindu-se la faptul 
că schimburile comerciale între ță
rile europene cu sisteme social-eco- 
notnice diferite se află sub 
posibilităților existente, el a 
însemnătatea elaborării în 
Comisiei economice O.N.U. 
Europa de recomandări 
crete în vederea eliminării 
stacolelor care se mai mențin încă. 
In acest sens, delegatul român a re
levat necesitatea eliminării complete 
a restricțiilor comerciale, discrimi
nărilor și a scos în evidență impor
tanța pe care o prezintă utilizarea 
acordurilor și contractelor comer
ciale pe termen lung, cooperarea in
dustrială și tehnico-științifică, nece
sitatea perfecționării și îmbunătăți
rii structurii schimburilor.

Intervenind în dezbaterile asupra 
rolului cooperării industriale și teh- 
nico-științifice în promovarea co
merțului, delegata română, Floren
tina Vanghelie, a relevat 'experiența 
pozitivă a țării noastre în acest do
meniu. Totodată, ea a subliniat uti
litatea continuării studierii de către 
comitet a programelor cooperării 
industriale și tehnico-științifice și 
adoptării de măsuri vizînd încuraja
rea inițiativelor în acest domeniu.

0 DECLARAȚIE
A M.A.E.

AL R.D. VIETNAM
HANOI 23 (Agerpres). — Un purtă

tor de cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care ara
tă că în ultimele zile avioane ame
ricane au bombardat și mitraliat o 
serie de centre populate din regiu
nile sudice ale R.D. Vietnam, acțiuni 
care au dus la pierderi de vieți o- 
menești și pagube materiale. Printre 
regiunile atacate se numără Nghe 
An, Quang Binh și Ha Tinh, precum 
și localitatea Muong Xen din provin
cia Nghe An.

Ministerul Afacerilor Externe ai 
R.D. Vietnam, se arată în declarație, 
condamnă în mod energio aceste ac
țiuni ale S.U.A. și cere încetarea 
imediată a tuturor actelor îndrepta
te împotriva R.D. Vietnam.

turile active dintre oa
menii de știință italieni 
și români și rolul lor în 
promovarea idealurilor 
păcii și prieteniei în 
lume. împuternicit de 
Senatul academic al 
Universității din Bucu
rești, prof. dr. Alexan
dru Bălăci, directorul 
„Bibliotecii române", a 
înmînat înaltul titlu 
distinsului savant ita
lian.

Gorșkov, oare a evocat lupta ostași
lor români alături de ostașii sovie
tici, pentru eliberarea totală a teri
toriului României și pentru înfrîn- 
gerea definitivă a hitlerismului. Vor
bitorul a subliniat însemnătatea in
surecției armate din august 1944_, 
după care România a declarat război 
Germaniei hitlerisțe. „Eliberarea o- 
rașelor României, participarea la 
luptele pentru eliberarea capitalei 
Ungariei, ourățirea de fasciști a 
multor orașe și sate ungurești și ceho
slovace, a spus el, iată principalele 
jaloane ale drumului de luptă de 
peste 1 000 kilometri parcurs de osta
șii români. Memoria curajoșilor os
tași români — a subliniat el — care 
și-au dat viața pentru libertatea și 
independența patriei lor, pentru 
zdrobirea fascismului va rămîne 
veșnic vie.

Vorbitorul a evocat succesele obți
nute de poporul român în ultimii 25 
de ani, arătînd că, paralel cu dez
voltarea cu succes a țării, s-au în
tărit și forțele ei armate. „Succesele 
tovarășilor noștri de arme români, 
a spus el, sînt primite cu multă sa
tisfacție de către ostașii sovietici, de 
către toți oamenii sovietici". în în
cheiere, vorbitorul a urat poporului 
român, ostașilor săi noi succese în 
îndeplinirea cu succes a mărețelor 
sarcini trasate de Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român pen
tru construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Republica 
Socialistă România, pentru întărirea 
capacității ei de apărare.

Au rostit, de asemenea, cuvîntări 
de salut muncitorul A. Viniuhin, de 
la Uzina de aliaje speciale, și ostașul 
N. Sertiuhov, din divizia „Taman", 

. garnizoana Moscova.
Primit cu aplauze de cei prezenți, 

a luat cuvîntul generalul colonel Ste
rian Țîrca, adjunct al ministrului 
Forțelor Armate'ale Republicii Socia
liste România, care a mulțumit pen
tru organizarea acestei adunări. 
După ce a trecut în revistă drumul 
parcurs de forțele armate ale țării 
noastre, vorbitorul a subliniat remar
cabilele victorii obținute în țara noas
tră, sub conducerea încercată a 
Partidului Comunist Român. El a a- 
rătat că armata Republicii Socialiste 
România, făurită și condusă de Parti
dul Comunist Român, este gata ori- 
cînd să apere cuceririle revoluțio
nare ale poporului român, indepen
dența și suveranitatea patriei și, în 
colaborare cu armatele statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, 
cu armatele celorlalte țări socialiste 
— cauza socialismului și a păcii.

El a exprimat sentimentele de 
prietenie ale militarilor armatei 
noastre față de tovarășii lor de arme 
sovietici și le-a urat noi succese în 
întărirea capacității combative a for
țelor armate ale U.R.S.S.

SOFIA
SOFIA 23 — Corespondentul 

gerpres Gh. leva transmite : 
Casa Centrală a Armatei din

A- 
La 

__r_ __ .. ______ So
fia, Ministerul Apărării Naționale al 
R.P. Bulgaria a organizat joi sea
ra o adunare festivă consacrată celei 
de-a 25-a aniversări a Zilei Forțe
lor Armate ale Republicii Socialiste 
România.

Au participat ofițeri superiori și 
ostași din armata bulgară, atașații 
militari ai țărilor socialiste acreditați 
la Sofia, precum și numeroși oameni 
ai muncii.

Au fost prezenți Nicolae Blejan, 
ambasadorul României la Sofia, și 
membri ai ambasadei noastre.

Despre semnificația acestei zile 
au vorbit gen. col. Zahari Zahariev, 
adjunct al ministrului apărării popu
lare al R.P. Bulgaria, și col. Con
stantin Darroon, atașatul militar, 
aero și naval al țării noastre în R.P. 
Bulgaria.

BELGRAD
BELGRAD 23. — Corespondentul

Agerpres N. Plopeanu transmite: 
La Casa Armatei din Belgrad s-a 
deschis joi expoziția „25 Octombrie 
— Ziua Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România". Despre 
semnificația și însemnătatea zilei de 
25 Octombrie, precum și despre pri
etenia care leagă popoarele român 
și iugoslav și forțele lor armate, a 
vorbit colonel Voislav Maricici, șeful 
Casei Armatei. Colonel Marin Pan- 
cea. atașatul militar român la Bel
grad, a vorbit în continuare despre 
Ziua Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România.

La manifestările de la Casa Arma
tei din Belgrad au participat general- 
locotenent Ivan Dolniciar, adjunct al 
secretarului de stat pentru proble
mele apărării naționale, generali și 
ofițeri ai Armatei Populare Iugosla
ve. A fost de față Vasile Șandru, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Belgrad.

VARȘOVIA
V.ARȘOVIA 23 — Corespondentul 

Agerpres L Dumitrașcu transmite: 
Cu prilejul celei de-a 25-a aniver
sări a Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, șeful 
Casei Armatei din Varșovia, col. W. 
Kosciuszko, a organizat o Seară fes
tivă. Artiștii militari polonezi au sus
ținut cu acest prilej un program ar
tistic la care a asistat un public nu
meros Au fost, prezenți ambasado
rul României la Varșovia, Tiberiu 
Petrescus și colonel Nicolae Manda- 
che. atașat militar, aero și naval al 
României.

ULAN BATOR
ULAN BATOR 23 (Agerpres). — 

In cadrul acțiunilor consacrate celei 
de-a XXV-a aniversări a Zilei For
țelor Armate ale Republicii Socialiste 
România, ambasadorul țării noastre 
în R. P. Mongolă, loan Sandu, a 
organizat o gală de filme. Au parti
cipat D, Bavuu, adjhnct al minis
trului apărării, generali și ofițeri 
superiori ai armatei mongole, repre
zentanți ai M.A.E., atașați militari, 
ziariști și corespondenți de presă 
străini

Cu aceeași ocazie, la Casa ofițe
rilor din Ulan Bator a avut loc o 
adunare festivă.

In fiecare an, la 24 octombrie, o- 
piriia publică mondială aniversează 
„Ziua Națiunilor Unite". în această 
zi, în urmă cu 24 de ani, a intrat in 
vigoare Carta Organizației Națiuni
lor Unite. Sărbătorirea din acest an 
prefigurează, într-un fel, jubileul de 
un sfert de . veac de existență a 
O.N.U., pe care organizația îl va mar
ca în 1970 și care va prilejui un 
important moment de bilanț al dru
mului străbătut de O.N.U. și de scru
tare a perspectivelor ei.

Crearea O.N.U. în perioada imediat 
următoare încheierii celui mai greu 
și mai cumplit război din istorie a 
izvorît din dorința popoarelor de „a 
izbăvi generațiile viitoare de flagelul 
războiului", a echivalat cu un act de 
încredere în capacitatea națiunilor și 
statelor de a realiza o lume a pă
cii, înțelegerii, echității și justiției 
internaționale.

Document fundamental al cooperă
rii internaționale, Carta Națiunilor U- 
nite, ce fusese adoptată încă de la 
Conferința de Ia San Francisco din 
iunie .1945, stabilește principalele a- 
tribuții și sarcini cu care a fost în
vestită Organizația Națiunilor Unite : 
menținerea păcii și securității inter
naționale, dezvoltarea de relații prie
tenești între state, bazate pe drep
tul fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta, stimularea colaborării in
ternaționale pe plan economic, so
cial. cultural și umanitar, promova
rea și dezvoltarea respectului pen
tru drepturile și libertățile fundamen
tale ale tuturor oamenilor, fără deo
sebire de rasă, sex, naționalitate și 
religie.

In scopul promovării acestor țe
luri, documentul care stă la te
melia O.N.U. a înscris cele mai 
importante norme de relații in
terstatale și principii ale dreptului 
internațional contemporan : egalita
tea în drepturi a tuturor statelor, 
respectarea independenței, suverani
tății și integrității lor teritoriale, ne
amestecul în afacerile interne ale 
altor state, abținerea de Ia amenin
țarea cu forța și folosirea ei, regle
mentarea prin mijloace pașnice a di
ferendelor internaționale. Promova
rea în viață a acestor principii, asi
gurarea preponderenței dreptului a- 
supra forței reprezintă principala 
rațiune de a fi a O.N.U. Mersul eve
nimentelor internaționale, oa și dez
baterile care au loc în cadrul actua
lei sesiuni scot cu putere în evidență 
faptul că aceste principii, departe de 
a se învechi, sînt în prezent mai va
labile decît orieînd. „Indiferent de 
schimbările care au avut loo în lu
mea ultimului sfert de veac — sub
linia recent reprezentantul perma
nent al Suediei, la O.N.U., Astrom — 
Carta rămîne un document viabil de 
principii care trebuie să guverneze 
atitudinea internațională a statelor 
dacă se dorește evitarea conflictelor 
și menținerea păcii".

In decursul existenței sale, O.N.U. 
și-a demonstrat însemnătatea și utili
tatea în diferite domenii ale colabo
rării internaționale. Este știut că 
dacă acum 24 de ani organizația nu
măra doar 51 de state, astăzi a ajuns 
la 126 de state—creștere care reflectă 
marele proces de emancipare a po
poarelor și de eliberare a lor de sub 
jugul colonial. Declarația pentru eli
berarea tuturor țărilor și popoarelor 
coloniale, declarațiile și conven
țiile drepturilor omului, asistența 
economică și tehnică acordată mul
tor țări . aflate în curs de dez
voltare, dezbaterile în proble
ma dezarmării și_ alte probleme 
majore care confi untă comunitatea 
internațională nu sînt decît cîteva 
din realizările O.N.U. Este un fapt 
că în decursul acestui aproape un 
sfert de secol, organizația a devenit 
cel mai important forum internațio
nal în care reprezentanții statelor 
au posibilitatea de a se întîlni și 
a dezbate anual, în sesiuni1 și în afara Radu BOGDAN

Astăzi, Zambia sărbătorește al 5-lea an de independență. In fotografie : 
vedere din capitala țării, Lusaka

SAMUEL BECKETT — PREMIUL NOBEL

PENTRU LITERATURĂ PE 1969
In cadrul unei reuniuni care 

a avut loc joi la Stockholm, cei 
18 membri ăi Academiei suedeze 
de științe au atribuit premiul 
Nobel pentru literatură pe anul 
2969 scriitorului irlandez Sa
muel Beckett.

Premiul, in valoare de 375 000 
de coroane, va fi remis laurea
tului de regele Gustav VI 
Adolf al Suediei, cu prilejul u- 
nei ceremonii oficiale care va 
avea loc la Palatul concertelor 
din Stockholm la 10 decembrie. 

lor, în cadrul întrevederilor bj eaB 
multilaterale, probleme care preo
cupă astăzi omenirea.

Experiența a arătat că numai ve
ghind la stricta respectare a Cartei 
sale, O.N.U. îți poate îndeplini rolul 
ce îi revine ea instrument de pro
movare a păcii și colaborării. In ca
zurile cînd O.N.U. nu a reușit să im
pună respectarea principiilor Cartei 
sau cînd, departe de a se ridica la 
înălțimea așteptărilor popoarelor, 
le-a deziluzionat prin servirea unor 
scopuri care nu aveau nimic comun 
cu aceste principii, autoritatea orga
nizației a fost subminată. Iată de ce 
se pune cu toată acuitatea problema 
eforturilor din partea tuturor sta
telor membre pentru traducerea în 
viață a principiilor Cartei. In această 
privință, secretarul genera! al O.N.U., 
U Thant, vorbind despre cea de-a 

24-a aniversare a O.N.U., sublinia 
printre altele : „Mă tem foarte mult 
căj deși am fost în stare să ajungem 
în Lună, noi deseori arătăm o incre
dibilă miopie egoistă, automulțumire 
și indiferență cînd trebuie să facem 
față marilor probleme de aici, de 
pe PămînL Fie ca în această zi de 
aniversare’a 24 de ani a Națiuni
lor Unite să ne reamintim că necesi
tățile profunde și urgente care ne-au 
condus la crearea organizației acum 
aproape o generație în urmă sînt 
mult mai viabile în ziua de azi".

Fără îndoială, șansele O.N.U. de 
a acționa ou eficacitate sînt strîns 
legate de atingerea unuia din obiec
tivele esențiale propuse chiar de la 
început — universalitatea — de reflec
tarea fidelă în structura sa a reali
tăților lumii contemporane, a trans
formărilor progresiste care au avut 
loc pe harta lumii în două decenii, 
în această ordine de idei rămîne o 
cerință imperioasă restabilirea drep
turilor legitime ale Republicii Popu
lare Chineze, stat fondator \al orga
nizației, care continuă să fi.e. împie
dicată să-și ocupe locul ce i ' cu
vine în această organizație. P . za
rea acestei probleme, ca și ce. & Pri
mirii altor state aflate încă în afara 
O.N.U., într-un cuvînt realizarea uni
versalității organizației, ar contribui 
incontestabil la mai buna soluțio
nare a problemelor internaționale 
ce-și așteaptă rezolvarea.

Pornind de la considerentul că este 
de datoria fiecărui stat, mare sau mic, 
de a-.și aduce contribuția la cauza 
preîntîmpinării unei noi conflagrații 
mondiale, la slăbirea încordării in
ternaționale, România a desfășurat în 
cei aproape 14 ani de cînd este mem
bră a organizației o vie și bogată 
activitate. Țara noastră pornește în 
mod constant de la convingerea că 
O.N.U reprezintă un cadru prielnia 
pentru dezvoltarea cooperării inter
naționale, menit să contribuie la asi
gurarea păcii și securității interna
ționale. Alături de alte state, țara 
noastră a depus eforturi j-enJ-u ca 
organizația să fie la înă7 Atolu
lui conferit de Cartă șizT ..^prinde
rii ce îi revine în fața popoarelor 
pentru promovarea relațiilor de prie
tenie și a cooperării între state. Ne
număratele propuneri și rezoluții ini
țiate de România în decursul anilor, 
ca și poziția constructivă a reprezen
tanților noștri în dezbaterile din 
Adunarea Generală și din comitete, 
s-au bucurat de o largă apreciere in
ternațională, au contribuit la spori
rea continuă a prestigiului de cara 
se bucură în prezent politica externă 
a tării noastre.

Consecventă politicii sale de pac» 
și colaborare cu toate statele lumii, 
România va continua și de acum îna
inte să-și aducă contribuția la cauza 
destinderii internaționale, la stator
nicirea unui climat de pace și secu
ritate internațională, va acționa pen
tru ca O.N.U. să corespundă înaltei 
misiuni pentru care a fost creată.

Samuel Beckett s-a născut la 
Foxrock, in apropiere de Du
blin, in 1906. In 1938 el s-a sta
bilit definitiv in Franța. Cea 
mai mare parte a operei sale 
este scrisă, in limba franceză ; 
el s-a afirmat totodată ca un 
promotor al vieții teatrale fran
ceze din ultimii 20 de ani. Din
tre creațiile sale se remarcă ce
lebrul roman „Molloy" (1951), 
precum și piesele sale de tea
tru „In așteptarea lui Godot" ți 
„Frumoasele zile", care sînt ju
cate în numeroase țări europene.
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