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CENTRALA
INDUSTRIALĂ: 

nu verigă intermediară, 

ci organism dinamic 

în mecanismul economiei
Cu mai bine de un an in urmă 

a fast generalizată, in majoritatea 
ramurilor economice, organizarea 
centralelor industriale și a unități
lor cu statut de centrală. Cum își 
definesc noile organisme personalita
tea, cum s-au integrat ele în 
viața economică, în angrenajul com
plex al conducerii activității produc
tive din întreprinderile subordo
nate ? Ce neclarități au apărut, care 
eînt problemele ce se cer a fi solu
ționate acum ? Acestea sînt coordo
natele unui sondaj făcut de redacția 
ziarului nostru în 30 de centrale in
dustriale, combinate și grupuri de 
uzine din diferite ramuri ale econo
miei.

Concluzia dominantă ce se degajă din 
lectura răspunsurilor primite este că 
multe din noile organisme economice 
au depășit repede faza de acomodare, 
anoorindu-se puternic, de la început, 
în viața productivă, ocupîndu-se cu 
competență și răspundere de proble
mele pe care le ridică activitatea 
economică. Iată, pe scurt, cîteva 
exemple. După cum ne-a scris ing. 
Alexandru Necula, director general 
al Centralei industriale de mașini și. 
materiale electrotehnice din Bucu
rești, constituirea centralei a asigu
rat un cadru mai favorabil pentru 
îmbunătățirea profilării și speciali
zării producției. Așa, de pildă, în 
centrala sus-amintită s-au găsit solu
ții pentru producerea motoarelor de 
joasă tensiune în numai trei între
prinderi, creindu-se astfel posibilita
tea ca uzina „Electroprecizia" din

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste

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

Tovarășului ȘTEFAN VOITEC
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Scumpi tovarăși,
Vă mulțumim sincer, în numele nostru și, în același timp, al popu

lației Republicii Democrate Germane, penitru felicitările cordiale pe care 
ni le-ați transmis cu ocazia celei de-a XXI-a aniversări a întemeierii 
Republicii Democrate Germane.

împărtășim convingerea dumneavoastră că principiile marxism-lenl- 
nlsmului și internaționalismului socialist constituie o bază solidă pentru 
relațiile de prietenie dintre . Republica Democrată Germană și Republica 
Socialistă România și că colaborarea noastră multilaterală servește inte
reselor noastre, unității statelor socialiste, socialismului și păcii.

Vă urăm dumneavoastră și poporului român noi succese în construi
rea socialismului în țara dumneavoastră.

WALTER ULBRICHT
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit 

din Germania, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

GERALD GOTTING
Președintele Camerei Populare 
a Republicii Democrate Germane 

Săcele să se ocupe exclusiv de fabri
cația echipamentului electric auto. 
Concomitent, s-au asigurat condiții 
prielnice și pentru o programare mal 
rațională a producției de conductori 
Izolați in unitățile componente.

„Apare acum în mod dar dife
rența dintre activitatea fostei direcții 
generale a industriei de medica
mente care dispunea în fundamen
tarea planurilor unităților din sub
ordine de un număr mai restrîns de 
pîrghii și elemente în comparație cu 
centrala — apreciază ing. Filip Bucur, 
director general al Centralei indus
triale de medicamente și coloranți 
din Capitală. Centrala are un apa
rat organizat, cu atribuții strict de
limitate, ceea ce asigură adîncirea 
și soluționarea la nivel superior a 
problemelor activității productive de 
zi cu zi a întreprinderilor subordo
nate. Se asigură, în acest fel, o apro
piere a conducerii de producție și a 
producției de cerințele efective ale 
beneficiarilor".

Ne oprim, și asupra altui exemplu 
numai cu scopul de a arăta cit de 
complexă este activitatea noilor or
ganisme economice și cît de efi
cientă este munca lor acolo unde s-a 
înțeles necesitatea preluării efective 
a atribuțiilor cu care au fost inves
tite. Este vorba de preocuparea con
siliilor de administrație pentru rațio
nalizarea consumului de muncă In 
fiecare întreprindere și la nivelul 
centralei. Astfel, la Combinatul de 
confecții din Craiova schema perso
nalului tehnico-administrativ a fost

WILLI STOPH
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

prof. dr.
H. C. ERICH CORRENS

Președintele Consiliului Național 
al Frontului Național 
al Germaniei Democrate 

redusă Inițial cu 18 posturi. în con
tinuare, prin mal buna organizare a 
secțiilor de fabricație, prin preciza
rea sarcinilor pe fiecare om în parte, 
s-a ajuns să se creeze o nouă linie 
tehnologică cu peste 40 de salariați, 
fără a se angaja un om în plus.

Din sondaj au reieșit numeroasa 
alte fapte care atestă că, în majorita
tea cazurilor, centralele industriale 
și-au orientat, în principal, activitatea 
asupra problemelor stringente ale 
activității economice, elaborînd deci
zii judicioase, menite să asigure o 
înviorare generală a activității pro
ductive. Am pus, însă. întrebarea : 
„Există situații cind intervenția ope
rativă, eficientă, a centralei indus
triale este frinată datorită neatribui- 
rii unor competențe

Fără excepție, toate cele 30 de răs
punsuri au fost afirmative. Ne oprim 
pentru început asupra celui primit 
din partea ing. Virgil Ionescu, di
rector în Combinatul de pielărie și 
încălțăminte nr. 1 București : „Potri
vit sarcinilor trasate de Conferința 
națională a partidului, urma ca mi
nisterele să stabilească centralelor 
industriale un număr restrîns de in
dicatori, pe baza cărora noile orga
nisme vor putea adăuga o serie de 
indicatori suplirpentari, impuși de 
necesitățile conducerii și organizării 
procesului de producție în întreprin
deri. Or, felul în care s-a înțeles, 
deocamdată, acest lucru, cei puțin în 
ceea ce privește combinatul nostru, 
cred că este greșit Numărul de in
dicatori departamentali și de stat pe 
care îi primește și îi raportează com
binatul nostru se ridică azi la apro
ximativ 80, iar tendința lor este de 
creștere".

Nu este greu de imaginat că în 
asemenea condiții — situații simila
re au fost relatate în alte 12 răs
punsuri — conducerea centralei in
dustriale nu are posibilitatea de a 
decide în unele probleme vitale ale 
activității economice. în cel mai fe
ricit caz, cînd indicatorii sînt core
lați, centrala, conșiliul ei de admi
nistrație, se află în postura de sim
pli executanți care trebuie să urmă
rească realizarea matematică a fie
cărui indicator. Se apelează, însă, nu 
de puține ori, pentru a asigura rea
lizarea lor scriptică, la artificii de 
calcul, in loc ca — fiind mai aproa
pe de producție, de întreprinderi — 
centrala, conducerea ei, să facă totul 
pentru a optimiza indicatorii de plan, 
corelațiile dintre ei.

Viorel SALAGEAN

(Continuare în pag. a III-a)

ORDINUL

Ministrului Forțelor Armate 
ale

Republicii Socialiste România
La 25 octombrie sărbătorim, împreună cu întregul popor, Ziua Forțelor Ar

mate ale Republicii Socialiste România. Intrată în patrimoniul tradițiilor noas
tre naționale, ziua forțelor armate evocă vitejia și eroismul armatei române în 
luptele purtate, umăr la umăr, cu glorioasa armată sovietică, pentru izgonirea 
trupelor hitleristo-horthvste de pe ultima brazdă a pămî.ntului străbun, prile
juiește reliefarea contribuției aduse de țara noastră la înfrîngerea Germaniei 
naziste și încheierea victoriasă a războiului în Europa.

Împlinirea a 26 de ani de la istoricul eveniment al eliberă
rii întregului teritoriu al României de sub jugul fascist are loc in 
condițiile avîntului creator cu care oamenii muncii dau viață mă
rețului program de edificare a societății socialiste multilateral dez
voltate, elaborat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, în 
atmosfera entuziastă cu care întreaga noastră națiune intîmpină aniversarea 
semicentenarului gloriosului nostru partid.

La aniversarea, în acest an, a zilei forțelor armate, militarii de toate gra
dele. îndeplinind sarcinile trasate de comandantul suprem al urmatei — to
varășul Nicolae Ceaușescu — se prezintă cu un bilanț bogat de realizări în 
perfecționarea pregătirii lor de luptă și politice, în întărirea capacității com
bative a unităților și marilor unități.

Profund devotați patriei, poporului și partidului, militarii armatei noastre 
populare, împreună cu membrii gărzilor patriotice și ai detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, străjuiesc cu fermitate cuceri
rile revoluționare ale poporului, independența și suveranitatea de stat a Româ
niei socialiste. In același timp, forțele noastre armate sînt gata oricînd ca. 
alături de armatele celorlalte state membre ale Tratatului de la Varșovia, ale. 
tuturor țărilor socialiste, să apere cauza socialismului și păcii.

Cu prilejul zilei forțelor armate, adresez tuturor soldaților, gradaților, sub
ofițerilor, maiștrilor militari, ofițerilor și generalilor, întregului personal al 
armatei urări de noi succese în activitatea consacrată slujirii cu credință a 
patriei.

In cinstea celei de-a 26-a aniversări a Zilei Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România,

ORDON:
La 25 octombrie 1970, ora 21,00, la București se vor trage, în semn de salut, 

21 salve de artilerie.
★

Trăiască Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a socie
tății noastre !

Trăiască Forțele Armate ale Republicii Socialiste România !
Trăiască și Înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socialistă 

România 1
Ministrul Forțelor Armate 

General-colonel ION I0NIȚA
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In Editura politică 

a apărut: 

NICOLAE
CEAUȘESCU

Expunere la Asociația 
de politică externă 

din New York 
22 octombrie 1970

CU CINCINALUL 
ÎNDEPLINIT

• DEVA (corespondentul 
„Scinteii"). — Alte două între
prinderi din județul Hunedoara 
— fabrica „Vidra“-Orăștie și 
fabrica de fire și fibre artificia
le „Viscoza“-Lupeni — rapor
tează îndeplinirea înainte de ter
men a planului cincinal. In 
cursul actualului cincinal, fabri
ca „Vidra“-Orăștie a realizat 
peste prevederile planului 72 000 
articole de blănărie, 112 000 me
tri pătrați piei de ovine și 388 000 
perechi de mănuși.

La rindul lor, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii de la „Vîs- 
coza“-Lupeni au reușit ca în pri
mele 9 luni ale anului 1970 să dea 
în plus, față de prevederile la zi, 
aproape 15 tone fire de mătase 
artificială, ceea ce reprezintă o 
dublare a angajamentului luat 
pentru acest an.
• Din abatajele exploatărilor 

carbonifere ale întreprinderii 
miniere Anina au fost extrase, 
miercuri, ultimele cantități de 
cărbune înscrise în prevederile 
actualului 'plăh cincinal. Acest 
succes al minerilor bănățeni este 
rezultatul aplicării unor tehno
logii de mare randament, al ex
tinderii mecanizării lucrărilor de 
pregătire, înaintare și transport 
și al generalizării sistemului de 
armare metalică.

Potrivit calculelor economice, 
in perioada care a mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului, minerii 
din bazinul carbonifer al Aninei 
vor furniza peste prevederile 
cincinalului o producție globală 
valorînd peste 20 milioane lei.

• Colectivele de muncă ale 
fabricii de hîrtie și cartoane 
„Comuna din Paris" și ale între
prinderii de industrie locală „23 
August" din Piatra Neamț au 
realizat sarcinile planului cinci
nal cu aproape 70 de zile înainta 
de termen. Pînă la sfîrșitul anu
lui se estimează că cele două 
unități vor realiza o producție 
globală suplimentară In valoare 
de 28,4 milioane lei, ca urmare 
a livrării peste prevederi a 390 
tone hirtie. 1 660 tone cartoane și 
mucavale și a unui important 
volum de mobilă și materiale de 
construcții.

(Agerpres)

NEW YORK 24. — De la trimișii 
specialii : Sîmbătă. 24 octombrie, 
s-a încheiat ia New York sesiunea 
jubiliară consacrată celebrării unui 
sfert de secol de existentă a Orga
nizației Națiunilor Unite.

Sesiunea jubiliară s-a desfășu
rat, după cum se știe, timp de zece 
zile. între 14 și 24 octombrie, sub 
deviza „Pace, justiție, progres".

La ora 10,45 (ora New York- 
ului), cînd delegațiile celor 127 de 

• țări membre ale Organizației Na
țiunilor Unite au intrat în sala 
Adunării Generale, la pupitrul re
zervat României au luat loc 
NICOLAE CEAUȘESCU, pre
ședintele Consiliului de Stat al ță
rii noastre, DUMITRU POPESCU, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., deputat 
în Marea Adunare Națională 
CORNELIU MĂNESCU, ministrul 
afacerilor externe, NICOLAE 
ECOBESCU, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, GHEORGHE 
DIACONESCU, reprezentantul per
manent al României la O.N.U.

La ședința plenară au luat parte

Șl A SOȚIEI
In onoarea președintelui Consi

liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și a-soției sale, Elena Ceaușescu, 
reprezentantul țării noastre la 
Națiunile Unite, Gheorghe Diaco- 
nescu, a oferit vineri seara o re
cepție în saloanele Misiunii per
manente a României la O.N.U.

Au luat parte conducători de de
legații la sesiunea jubiliară a

PREȘEDIN TEL E 
NICOLAE CEAUȘESCU

A PARTICIPA T LA 
ȘEDINȚA FESTIVĂ DE 
ÎNCHEIERE A SESIUNII
JUBILIARE A 0. N. U.

In timpul ședinfei de încheiere a sesiunii jubiliare a O.N.U.

numeroși șefi de state și guverne, 
miniștri de externe, precum și 
alte personalități ale vieții politice 
internaționale prezente la New 
York cu ocazia jubileului Națiuni
lor Unite.

Deschizînd ședința, EDVARD 
HAMBRO, președintele actualei 
sesiuni a Adunării Generale, a 
prezentat cele patru documente 
finale supuse examinării și apro
bării sesiunii jubiliare. Adunarea 
Generală a aprobat în continuare 
aceste documente : Declarația so
lemnă de reafirmare a încrederii 
statelor în viabilitatea principiilor 
Cartei O.N.U., a angajamentului 
lor de a acționa pentru spo
rirea rolului și eficacității orga
nizației, în scopul de a deve
ni un instrument eficace în 
întărirea securității internațio
nale și promovarea progresului tu
turor popoarelor ; Declarația pri
vind strategia și metodele dezvol
tării și lansarea celui de-al doilea 
Deceniu al O.N.U. pentru dezvol
tare (1971—1980) ; Declarația cu 
privire la principiile relațiilor prie
tenești și cooperarea între state ;

RECEPȚIE ÎN ONOAREA PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUȘESCU

SALE, ELENA
O.N.U., miniștri ai afacerilor ex
terne, ambasadori și șefi de misiuni 
permanente acreditați la Națiunile 
Unite, senatori și alți reprezentanți 
ai vieții politice americane, precum 
și ai cercurilor de afaceri, ziariști.

Au fost prezenți Dumitru Popes
cu, membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., de
putat în Marea Adunare Națională, 

Cu prilejul recepției oferite la 23 octombrie de către reprezentantul țârii noastre la Națiunile Unite, Gheor
ghe Dioconescu, în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a soției sale, Elena Ceaușescu ; președintele Româ

niei întreținîndu-șe cu ministrul «facerilor externe al Italiei, Aldo Moro

un program de acțiune, sub forma 
unui document al O.N.U., conținînd 
o serie de măsuri eficiente pentru 
lichidarea definitivă și cît mai ur
gentă a ultimelor vestigii ale colo
nialismului.

Potrivit protocolului ședinței 
festive, s-a dat apoi cuvintul unor 
vorbitori din diverse zone geogra
fice ale globului. Au rostit scurta 
alocuțiuni OKOI ARIKPO, minis
trul afacerilor externe al Nigeriei, 
RANGA KITTIKACHORN, minis
trul afacerilor externe al Tailandel, 
STEFAN JEDRYCHOWSKI, mi
nistrul afacerilor externe ai Polo
niei, MARIO GIBSON BARBOZA, 
ministrul afacerilor externe al Bra
ziliei, YVON BEAULNE, reprezen
tantul permanent al Canadei la 
Națiunile Unite. Evooînd activita
tea Organizației Națiunilor Unite 
în cei 25 de ani, aspirațiile tuturor 
popoarelor spre o lume a păcii șl 
cooperării, rolul pe care acest for 
internațional II poate juca în dez
voltarea unor relații normale intra

(Continuare !n pag. aVI-a)

CEAUȘESCU
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, membri ai delega
ției României la lucrările Adună
rii Generale a O.N.U., precum și 
Corneliu Bogdan, ambasadorul ță
rii noastre la Washington.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cordial cu persona
litățile prezente la recepție.

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă mulțumesc pentru felicitările și urările de prosperitate transmise 

în numele guvernului și poporului român și îmi exprim dorința de a 
menține strînse legături de cooperare cu republica dumneavoastră so
cialistă.

General JUAN JOSE TORRES GONZALES
Președintele guvernului revoluționar al Boliviei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Vă mulțumesc pentru mesajul de felicitare și de bune urări pe care 
ați avut amabilitatea să mi-1 adresați cu prilejul alegerii mele în func
ția de președinte al Republicii Ghana.

Vă rog să acceptați urările mele cele mai bune de fericire personală 
Excelenței Voastre și de continuă prosperitate pentru poporul Repu
blicii Socialiste România.

EDWARD AKUFO-ADDO
Președintele Republicii Ghana
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te dau in judecată!"

re- 
te-a

pre- 
de 
a

in- 
mai

diferitele 
necores- 
contribui 

„Dacă

că m-ai 
ziar. Cine

bine, dar 
insultat, ci

reieșit că —

CAMPANIA ÎNSILOZĂRII

VASLUI Șl HUNEDOARA

foarte
„La 

gogo- 
stăm

de la Hărman, 
lucra de mm- 
cele mai eie- 
Cartofii erau

CETĂȚENESC
Recoltarea roadelor cîmpului se apropie de sfirșit, o dată cu aceasta 

șl insilozarea unor produse — cum sint cartofii, 'ceapa, rădăcinoasele, 
fructele — destinate aprovizionării pieței in timpul iernii și primăverii, 
pină la noua recoltă. Experiența anilor trecuți arată că de calitatea însi- 
lozării depind buna păstrare a produselor, reducerea la minimum a pe- 
risabilităților. Pentru a informa cititorii asupra stadiului acestor lucrări 
am întreprins un raid in citeva județe din (ară.

BRAȘOV : Anul trecut s-au în
registrat aici pierderi mari de pro
duse. Ce învățăminte s-au tras din 
această experiență nedorită ? Din 
discuțiile avute la consiliul popular 
județean, direcția _agricolă, direcția 

acomercială și I.L.F. 
din păcate — nu 
peste tot s-au tras 
învățămintele nece
sare. Stadiul tnsilo- 
zărilor nu este cu
noscut decît 
aproximativ : 
castraveți și 
nele murate 
foarte bine, planul 
a fost depășit. Bine 
stăm și la ceapă us
cată. planul se va 
realiza" — ni s-a 
spus pe un ton vă
dind o deplină mul
țumire. Care este 
însă situația însilo- 
zării la cartofi, la 
rădăcinoase, la me
re? „La cartofi — ne 
mărturisește tova
rășul Petre Teodo- 
rescu, directorul di
recției comerciale 
— situația nu poa
te fl considerată sa
tisfăcătoare. Pînă 
la 19 X abia s-a 
însilozat o treime 
din cantitatea pre
văzută. La rădăci
noase .s-au însilozat 
abia 25 tone. Se 
impune impulsio
nat ritmul acestei 
activități..." Da, așa 
este. Numai că 
principalul impuls 
ar trebui să vină 
tocmai din partea direcției comer
ciale.

Tovarășul Ion Bălteanu, directo
rul I.L.F., aruncă vina asupra rit
mului lent al livrărilor din unitățile 
agricole. „Este adevărat — ne-a de
clarat inginerul Stelian Vătafu, di
rectorul adjunct al direcției agrico
le — că producția este mai mică. 
Dar recoltarea cartofilor este răma
să In urmă și tocmai de aceea și 
livrările se desfășoară intr-un ritm 
nesatisfăcător". Considerăm totuși 
că nu numai ritmul, dar și intere
sul organelor agricole județene pen
tru acest aspect al campaniei de 
toamnă este nesațlisfăcător. Pînă la 
mijlocul lui octombrie nici măcar 
situația livrării cartofilor contrac
tați nu era urmărită la direcția 
agricolă județeană

Cum se desfășoară, practic, ac
țiunea de insilozare ? La Feldioara, 
cea mai mare parte din cele 1 100 
tone cartofi, cit s-a stabilit, au fost 
insilozați așa cum sarie la carte, 
în schimb, la centrul 
in ziua raidului, se 
tuială, ignorîndu-se 
mentare indicații.
descărcați alandala, direct în rigole. 
Sortarea se tăcea în grabă. Despie 
stropitul gropilor sau despre plan
tarea de scocuri de aerisire — nici 
vorbă. O parte din cartofii sorbiți 
nu erau acoperiți. Paiele aduse în 
acest scop se găsesc tot sub forma 
baloților. Pe scurt, lipsă crasă de 
spirit gospodăresc. Necorespunzător 
se prezintă situația și la mere : s-a 
însilozat abia un sfert din cantitatea 
prevăzută.

O bună parte din merele prevă
zute a fi conservate pentru iarnă 
vor fi păstrate în subsolul depozite
lor de la Bartolomeu. Pînă acum 
s-au însilozat aici doar 150 tone 
mere. Spațiul este, in bună parte, 
blocat cu cutii de conserve. Merele 
care sosesc sînt ținute un timp in 
lăzi, nesortate, la un loc cu produ
sele destinate desfacerii curente. 
Oare să nu se fi aflat aici prover
bul despre mărul stricat ?

VASLUI : în acest județ, rămî- 
nerile in urmă sînt relativ reduse. 
Aproape întreaga cantitate de car
tofi, ceapă și fasole a fost însilo- 
zată. O rămînere în urmă mai mare 
se înregistrează la fructe și rădăci
noase. „Cooperativele nu livrează 
marfă de bună calitate*  — ne infor
mează ing Gh. Teodorescu, directo
rul I.L.F.-ului județean „Mai sint de 
înfruntat unele greutăți organizato
rice. Deseori, șoferii de la autoba
zele din Vaslui și Huși întirzie la 
lucru. în multe locuri — de pildă 
la C.A.P. Codăiești. Văleni. Boțești 
și altele — produsele, așezate în 
grămezi pe cimp, ajung să se stri
ce pînă vin beneficiarii să le ridi
ce. Nici la centrele de legume ,și 
fructe nu s-au luat măsurile orga
nizatorice necesare pentru pregăti
rea silozurilor și a depozitelor de 
păstrare. încă n-a venit iarna și, 
intr-un depozit al C'.L.F.-Vaslui 
(responsabil Nicolae Ciobanu), vreo 
3,5 tone de mere piise la întimplare 
in lăzi începuseră să se strice. Tra
diționala scuză a lipsei de spațiu 
nu poate fi invocată : măcar spa
țiile și silozurile existente trebuia 
să fi fost amenajate la timpul po
trivit.

Sarcini însemnate revin unităților 
intercooperatiste. „Ne-am planificat 
inițial să terminăm insilozarea la 
data de 15 octombrie, dar nu vom 
putea încheia această campanie de- 
cit la sfirșitui lunii" — mărturisea 
directorul unității din Vaslui. Pe
tre Dudău. „Nu avem butoaie pen
tru murături, nu avem spații, nu 
avem oameni, nu avem..." Lipseau 
din enumerare doar inițiativa și 
spiritul gospodăresc. La fel stau lu
crurile și la magazinele I.A.S. din 
Birlad și Vaslui, unde însilozările 
sînt mult rămase In urmă.

HUNEDOARA : Pentru înlătura
rea dificultăților ce se iveau în fie
care an in legătură cu ritmicitatea 
desfacerii produselor ca urmare a 
insilozării unei bune părți a aces
tora la furnizorii din alte județe 
ale țării, începind cu acest an. în 
județul Hunedoara s-a mers pe li
nia preluării inițiale a întregii can-

titățl de produse contractate. Pen
tru reușita acțiunii, I.L.F. Hunedoa
ra a început încă din luna august 
pregătirile necesare — repararea, 
amenajarea, dezinfectarea și mai 
ales extinderea spațiilor de însilo- 
zare — in principalele centre din

DE LEGUME Șl FRUCTE 
E ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

lnsilozarea cepei. Prevederile la ca
pitolul semiiudustrializare au fost 
realizate și depășite. Din păcate, 
mult mai puțin spirit gospodăresc 
se manifestă la unii furnizori. Li
vrările din județele Suceava, Bra
șov, Arad se iac neritmic. Cartofii 
din Covasna se livrează cu un pro-, 
cent dublu de pămint față de cel 
admis. Pierderi însemnate s-au în
registrat la ceapa sosită din Dolj 
și Ialomița. Iar de la I.L.F.-Neamț 
s-au primit niște gogonele care in 
proporție de trei sferturi erau de
preciate. Este cazul ca vinovății să 
suporte pagubele produse prin ma

nevrarea necompe
tentă a produselor.

Pentru evitarea 
pierderilor la canti
tățile deja însiloza- 
te, sînt necesare și 
unele produse au
xiliare, cum șint 
„Cartofln“-ul și pra
ful de cretă. Multe 
unități nu știu, al
tele nu au de unde 
să le procure.

mourn
are o bună carte 
a obținut o men- 
intrecerea pentru 
și înfrumusețare a

Noul spital din Baia Mare, cu o capacitate de 1 300 patur.
Foto : M. Andreescu

//V COMPETIȚIA «/W

Dacă
insistă

clientul

Ce ați pus 
în cămară?

rămas 
pînă la 
campa

sus reiese că 
tot

C.V.L.F.. 
județene, 

sînt

RAIDUL NOSTRU LA BRAȘOV,

județ : Hunedoara, Petroșani, Deva. 
Brad și Orăștie. S-au asigurat con
diții bune și pentru insilozarea în 
gropi și bordeie a cartofilor și ră- 
aăcinoaselor.

Pînă acum, în unitățile l.L.F.-Hu- 
nedoara a fost conservată o bună 
pațte din necesarul de 6 000 tone 
cartofi, operațiunea desfășurindu-se 
intr-un ritm mediu zilnic de 300— 
400 tone. Este aproape terminată

*
Au mal 

puține zile 
încheierea
niei de insilozare. 
Din constatările de 
mai 
încă nu peste
s-au luat măsurile 
corespunzătoare. U- 
nitățile 
forurile
transporturile 
chemate să-și con
centreze atenția a- 
supra recoltării și 
transportării opera
tive a produselor 
spre centrele de in
silozare, asupra mo
dului de lucru la a- 
ceste centre, pentru 
a se evita pierderi

le și a se asigura populației întrea
ga cantitate de produse 
fi desfăcută Ia iarnă, in 
pînă la noua recoltă.

prevăzută a 
primăvară,

Raid-anchefd ____
de Nicolae MOCANU 
Vasile IANCU
Sabin IONESCU 
corespondenții „Seînteii
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La 12 august a.c., Învăță
torul Ion Gîrgel din comu
na Vădastra, satul Vișina 
Nouă, județul Olt, a sem
nalat redacției faptul că 
gestionarul magazinului să
tesc a refuzat să-î vîndă o 
anumită cantitate de ulei 
mineral necesar la dilua
rea vop'selei pentru tîmplă- 
rie, condiționînd vînzarea 
acestui produs de aducerea 
unui număr de ouă. De față 
erau și președintele coope
rativei de consum din co
mună, Florea Prioteasa, 
precum și contabilul coope
rativei, Bold Titi-Costel, 
care pe tonul cel mai cate
goric au întărit condiția 
pusă de gestionar. „Eu — 
ne scrie cel în cauză — 
le-am .explicat frumos că, 
avînd gospodărie nouă, 
n-am nici o pasăre și. în 
consecință, n-am de unde 
să aduc ouă. Dar președin
tele nici n-a vrut s-audă 
de acest lucru, trimițîn- 
du-mă la... piață să cumpăr 
ouă și să le aduc la maga
zin. In mod firesc, mi-am 
manifestat nedumerirea față 
de această bizară „metodă" 
de a tace comerț și am con
semnat faptul în condica de 
sugestii și reclamații a ma
gazinului. Acest lucru nu 
Ie-a convenit Insă celor vi
zați. care m-au bruscat și 
mi-au adresat tot felul de 
cuvinte. Spuneți, este oare 
just procedeul gestionaru
lui șl al conducerii coope
rativei ?“

Am citat din această scri
soare adresată redacției nu 

demonstra 
altminteri 

a acestui

unde l-a Informat pe cel în 
cauză, președintele coope
rativei, că a fost reclamat 
la „Scînteia". Apoi, tot con
trar prevederilor legale, i-a 
citit sesizarea “ contabilului 
cooperativei — reclamat și 
el în scrisoare. După ce 
s-au sfătuit între ei. au a- 
juns la concluzia că sesi
zarea este întemeiată și 
trebuie sancționat gestiona
rul cu pricina. Numai ges
tionarul ! împotriva pre
ședintelui și a contabilu
lui cooperativei, delegatul 
U.J.C.C. n-a propus nici 
o măsură.

încurajat de această „re-

atît pentru a 
ilegalitatea, de 
incontestabilă, 
procedeu de vînzare a măr
furilor. cit pentru a fi în
țelese de cititor — tn rân
durile de mai jos — conse
cințele pe care le-a avut de 
suportat ulterior autorul se
sizării.

Sesizarea a fost trimisă, 
pentru cercetări. Uniunii 
ludețene a cooperativelor 
de consum-OIt. fiind încre
dințată spre rezolvare revi- 
zorului-contabil Victor Cio- 
banu. Cum a procedat el ? 
S-a deplasat in comună.

Orașul Dorohoi 
de vizită: în 1963 
țiune pe țară în 
buna gospodărire 
orașelor. Un an mai tîrziu, hărnicia 
localnicilor a fost onorată cu un me
rituos premiu al doilea pe țară. 
Dintr-o situație întocmită la comi
tetul executiv al consiliului popu
lar orășenesc, reiese că angajamen
tele luate în întrecere au fost În
deplinite și depășite. Prin muncă 
patriotică s-au construit 120 000 mp 
străzi. 39 000 mp trotuare, drumuri 
pe o lungime de, 6 km. s-au ame
najat și extins spațiile și zonele 
verzi pe o suprafață de 3 hectare, 
plantindu-se peste 3 300 00C flori și 
aproape 90 000 de arbori și pomi.

Tn această vastă acțiune, de bună 
gospodărire și înfrumusețare a ora
șului. merită a fi subliniată colabo
rarea care a existat intre comitetul 
executiv al consiliului popular o-

rășenesc și organizațiile de masă : 
U.T.C., comitetele de sindicat, de 
femei. Dacă repartizăm valoarea 
lucrărilor patriotice executate In 
1970, la populația orașului revine 
in medie cîte 740 lei fiecărui locui
tor, realizare cu care cetățenii se 
pot mindri.

în obținerea acestor realizări un 
rol important au avut deputății. Ei 
desfășoară o muncă rodnică in cir
cumscripțiile electorale. Am remar
cat faptul că, preocupat de îndru
marea și sprijinirea efectivă a co
mitetelor de cetățeni, comitetul e- 
xecutiv a organizat cel puțin o dată 
pe lună — în general, ori de cite 
ori a fost nevoie — ședințe de lu
cru cu președinții, vicepreședinții și 
secretarii acestor comitete. Un 
sprijin prețios a primit consiliul 
popular orășenesc din partea in
tr-prinderilor republicane și loca
le din oraș. La întreprinderea de

industrie locală, de pildă, prin 
muncă patriotică, s-au fabricat că
rămizi, tuburi de beton. întreprin
derea de gospodărie orășenească a 
asigurat, în tot timpul, prezența In 
mijlocul cetățenilor a celor 8 echipe 
de zidari, care au lucrat în mod 
voluntar o zi și jumătate din fiecare 
lună. Ceea ce trebuie să remarcăm 
în mod deosebit este faptul că s-a 
creat o opinie a întregului oraș, 
favorabilă desfășurării permanente 
a muncii patriotice, că s-au atras 
in această acțiune specialiștii din 
întreprinderi.

La realizarea unor asemenea suc
cese un rol deosebit l-a avut comi
tetul orășenesc de partid, care a 
stimulat inițiativa consiliului popu
lar, a cetățenilor.

N. ZAMFIRESCU 
corespondentul „Seînteii
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NOTE ALTĂ

TREBUI

„MUSTĂRIE"

ÎNCHISĂ...
Ce-au făcut, ce n-au fă

cut mai marii alimentației 
publice din Capitală, că 
anul acesta au inchis 
mustăriile aproape înain
te de a le deschide. „Pla
nul" la deschiderea de u- 
nități a fost chiar depășit. 
In loc de 8 mustării, cite 
au funcționat anul trecut, 
s-au deschis 12 ! Apoi a 
fost deschisă și cea de-a 
13-a, dar, ghinionistă (1), a 
trebuit să fie închisă re
pede fiindcă s-a termi
nat... mustul.

Alimentația publică a 
început pregătirile pentru

ce s-a găsit în marea gră
dină a naturii (care-i dar
nică. e adevărat !). Dar 
una scria pe firma mus
tăriilor și alta găseai înă
untru. Intr-o zi nu găseai 
must, in alta — pastra
ma ; in cealaltă — mămă
ligă. tntotdeauna 
găseai din belșug 
rece, vin șl... țuică 1 
crezut că cine știe ce 
bleme de 
au făcut 
să treacă pe profil de.. 
„bombă la șosea*  
și-am întrebat merceologii 
de la T.A.P.L. București :

insă 
bere 
Am 

pro- 
aprovizionare 

ca mustăriile

Struguri sînt din belșug. 
Știința preparării mustu
lui n-a fost uitată. Aita-i 
„problema" : mustul a 
devenit... nerentabil. In 
goana după beneficii 
cu orice preț, Combinatul 
pentru industria băuturi
lor și „ Vinal coolul" au 
descoperit că 
pentru a fl rentabil, 
buie să aibă 153 
zahăr pe litru. Cei 
alimentația publică 
susținut că trebuie să : 
intre 160—-130 grame.

deschiderea „campaniei — Pastramă ați avut ?
mustăriilor" încă de la — Avut !
sfirșitui lunii... iulie. în- — Mălai pentru mămă-
tr-un plan de măsuri. vă- ligă ați avut 1
zut și aprobat și de — Avut !
Direcția 
Capitalei, 
aprovizionarea 
rantelor și bufetelor cu 
peste 16 vagoane de must. 
Ce 'el de mustării au a- 
părut în realitate, ați vă
suț : un fel de grădini- 
sorcovă, împodobite cu 
stuf, papură și brad, cu tot

comercială 
se

a
prevedea 

restau-
— Mici și batal ați 

avut ?
— Avut ! ,. .
— Must ați avut ?
— Cîte-o dată da, clte-o 

dată, ba.
N-au fo<st struguri anul 

acesta ? Nu mai știu meș
terii vinificației să facă 
must ? Nici una. nici aita.

mustul, 
tre- 
gr 

din 
au 

aibă 
O avalanșă de scrisori, hîr- 

tii și telefoane au încer
cat să scoată mustul din., 
încurcătură. Fiindcă ali
mentația publică n-a ce
dat un sfanț din rabatul 
comercial, (și mustul s-a 
vîndut la același rabat ca 
și vinul !), fiindcă „Vin- 
alcoolul" n-a cedat un 
gram de zahăr... in plus, 
mustăriile au fost închise 
In plină toamnă 1 (Dar altă 
„mustărie" — cea a biro
crației — se așteptau ce
tățenii să fie închisă in 
sectorul comercial). Poa

te pînă Ia anul. Sau, 
cine știe, dacă — cu 
o asemenea „colaborare" 
— nu ne așteaptă cum
va o „eclipsă" mai în
delungată ? O întrebare 
indiscretă se impune to
tuși : ce făceați, tova
răși de la Vinalcool, 
cu litrul de must care 
avea mai mult de 150 de 
grame 
justați" 
apei ?

Fără 
riile 
semenea Ioc în sfera de
servirii cetățenești, incit 
să spunem că dispariția 
lor ar diminua-o în vreun 
fel. Dar din moși-stră- 
moși, oamenii au fost 
obișnuiți ca venirea toam
nei să le aducă pe masă 
mustul dulce și pastrama 
cu mămălîguță. Nimănui 
nu 1 se poate îngădui să 
nesoootească și să desfi
gureze o asemenea tradi
ție.

de zahăr ? II „a- 
după STASUL...

îndoială, mustă- 
nu ocupă un a-

C. PRIESCU

NU BEȚI
5

Pentru a-și oferi produ
sele, industria alimentară 
a deschis magazinul 
„Miorița". Binecunoscut 
bucureștenilor — mai ales 
pentru laptele bătut pe 
care îl desfăcea - 
gazinul, cu un, bun 
comercial, . 
o clientelă permanentă 
formată din salariații in
stituțiilor din împreiu- 
riml. studenți și locatari 
alți consumatori ocazio-

și-a

ma- 
vad 

creat

o

LAPTE IN VĂZUL LUMII!
nalt. Toată lumea era mul 
țumită. De la o vreme 
insă, laptele bătut, mult a- 
preciat de clienți, a înce
put să apară tot mai rar 
in dozatoarele moderne ale 
magazinului, pină a dispă
rut cu ele cu tot. Lapte se 
vinde totuși. Ne adresăm 
unei vlnzătoare : „Un pa
har cu lapte, vă rog". „Vă 
dăm un litru — mai puțin 
nu se poate — cu condi
ția să-l beți acasă" .' Un

• anunț ne lămurește pc 
dată „misterul" atitudinii 
vînzătoarei : „In magazin 
se servește numai iaurt" 
De ce numai iaurt, cînd un 
cumpărător vrea lapte ?

— Știți — ne răspunde 
șeful magazinului, I. Ne- 
culce — așa avem dispo
ziție Dar oferim consu
matorilor o gamă largă de 
brinzeturi, înghețată și 
patiserie. Noi avem plan 
de desfacere, de beneficii,

de cheltuieli. Dacă băgăm 
la vinzare lapte — care 
are un preț mai mic — «e 
aglomerează magazinul .1 
nu se mai vtnd celelalte 
soi timente, se duce de 
ripă eficiența.

Că se duce de ripă fal-
a

nu
nia, atracția la public 
magazinului, pare să 
intereseze pe nimeni.

George POPESCU

data cînd s-a adresat comi
siei de judecată și 2) cine 
sînt martorii propuși de el ? 
Iată și răspunsurile aflate 
de noi la fața locului :

1) Incidentul a avut loc 
în ziua de 12 august a.c. în
tre 10 și 10,30 dimineața, 
iar plingerea către comisia 
de judecată a fost făcută 
abia la... 23 septembrie. E 
limpede că. dacă s-ar fi 
simțit cu adevărat insultat 
in timpul serviciului, pre
ședintele s-ar fi adresat 
imediat comisiei de jude
cată și nu după aproape o 
lună și jumătate de la pe
trecerea faptului. (De alt-

la sediul magazinelor ges
tionate de ei. Mai mult, din 
însăși declarația președinte
lui cooperativei reiese că 
unul dintre martori (un 
gestionar) se afla sub in
fluenta alcoolului. După 
cum se vede, o „țesătură" 
destul de străvezie. Pe 
deasupra, pretinsul insultat 
nici n-a catadixit măcar să 
se prezinte la cele două 
termene fixate de comisia 
de judecată, absență care, 
potrivit legii, ar fi trebuit 
să atragă după sine închi
derea dosarului. Cu toate 
acestea, contrar procedurii 
legale, comisia de judecată

Ai scris la „Dialog ,
u-

ce

zolvare" părtinitoare, pre
ședintele cooperativei (îm
potriva căruia existau șl 
alte reclamații) și-a făcut 
socoteala că este momentul 
prielnic de a trece la „con
tra ofensivă" pentru a-i re
duce Ia tăcere pe recla- 
manțl. Șl a apelat frumu
șel la sprijinul comisiei de 
judecată de pe lingă comi
tetul executiv ai consiliu
lui popular comunal, unde 
a depus o plîngere foarte 
sumară și in nici un fel ar
gumentată. solicitînd pedep
sirea „pentru insultă in 
timpul serviciului" a au
torului sesizării.

In legătură cu această 
plîngere au fost trecute în 
mod intenționat cu vederea 
două lucruri esențiale : 1)
data cînd pretinde petițio
narul că a fost insultat si

minterl, potrivit legii, cere
rea sa era târdivă și nu 
trebuia luată in considera
re de către comisia de ju
decată). Tot atît de lim
pede este și faptul că fdeea 
chemării in Judecată a au
torului scrisorii a Încolțit în 
mintea președintelui numai 
după ce a fost informat de 
către delegatul U.J.C.C. de 
reclamația făcută împotri
va sa la ziar. 2) Deși in 
magazin se aflau multe per
soane (cumpărători), toți 
martorii propuși în cerere 
sînt subalterni ai președin
telui : contabilul coopera
tivei și gestionarul unității 
in cauză — ambii vizați în 
sesizarea adresată redacției 
- precum și alti doi gestio
nari de unități care. In mod 
normal. în momentul Inci
dentului trebuiau să se afle

a fixat un al treilea ter
men.

Dar, ajungem la „cheia*  
problemei : l-a insultat, 
oare, cel în cauză pe pre
ședintele cooperativei T

Iată ce ne declară însuși 
președintele :

— Am avut. Intr-adevăr, 
o discuție cu tov. Gîrgel tn 
ziua respectivă (12 august 
— n.n.) și am dat dispozi
ție să nu i se vîndă produ
sul dacă nu aduce ouă. 
După care, acesta m-a fă
cut „absurd" și a cerut con
dica de sugestii și recla- 
mații. La o săptămînă după 
aceasta (sic), l-am dat în 
judecată pentru insultă a- 
dusă in timpul serviciului. 
(In realitate, actionarea in 
judecată n-a avut loc după 
o săptămînă. ci. așa cum 
am mai arătat, după

proape o lună $1 Jumătate 
— n.n.).

— Să admitem că lucru
rile stau exact cum le pre
zentați. Nu credeți însă că 
poziția pe care ați adop- 
tat-o față de cumpărător 
îl îndreptățea să considere 
anormal procedeul ca a- 
tare atitudinea manifestată 
față de el ? In ce ar consta 
„insulta" ?

— Să vedeți, nu asta m-a 
supărat cel mai mult, ci 
faptul că m-a reclamat la 
ziar că l-am îmbrîncit și 
dat afară din magazin.

— Dar de unde știți acest 
lucru ? Ați citit sesizarea 
adresată ziarului ?

— N-am citit-o. dar am 
aflat de la delegatul 
niunii județene.

Fapt pe care delegatul 
U.J.C.C. nu-1 recunoaște. 
L-am invitat pe președin
te să citească sesizarea. 
După ce s-a convins că era 
redactată în termeni foarte 
civilizați, fără nici o in
sultă sau acuzație neadevă
rată. a început să dea din 
colt în colt :

— De fapt nu oentru 
asta l-am dat In judecată, 
ci pentru că m-a insultat in 
timpul serviciului.

— Aveți martori ?
— Contabilul cooperati

vei, săteanul Petre Mincu- 
leasa, gestionarul cu pri
cina și alți gestionari de Ia 
alte unităti care se aflau la 
fața locului.

Stăm de vorbă cu unii din
tre acești martori, dar nici 
unul — nici măcar conta
bilul cooperativei — nu re
cunoaște că președintele ar 
fi fost insultat. Iată ce ne 
declară In scris și autorul 
sesizării : „Cînd am auzit 
că am fost dat în judecată 
l-am întrebat pe tovarășul 
președinte asupra motivu
lui :

— De ce m-ai dat tn 
ludecată. tovarășe președin
te ?

— Pentru 
clamat la 
pus ?

— Bine, 
nu te-am 
arătat în scrisoare cum 
Detrecut lucrurile.

eu 
am 

s-au 
cerînd

lămuriri. Atunci, pentru 
mă acuzi ?

— Pentru insultă 
timpul serviciului.

— Care insultă ?!
Constatările noastre fă

cute la fața locului dove
desc cu prisosință că acțiu
nea inițiată de președinte 
nu este decît o încercare 
grosolană de intimidare a 
autorului scrisorii și, impli
cit, a celor care îndrăznesc 
să sesizeze lipsuri din acti
vitatea cooperativei să
tești. Avem de- a face nu 
cu o simplă „poliță" plătită 
de un ins mînat de instinc
tul răfuielii, ci cu o prac
tică abuzivă și vicleană me
nită să reducă la tăcere 
critica.

Asemenea înscenări sau 
amenințări cu darea în ju
decată a autorilor scrisori
lor întemeiate adresate dife
ritelor foruri sînt cu atît 
mai dăunătoare cu cit ele 
ii descurajează pe petițio
nari, impietează asupra 
exercitării, de către cetă
țeni, a dreptului lor legal 
de a dezvălui i.........
stări de lucruri 
punzătoare, de a 
Ia înlăturarea lor. 
nu scriam la ziar cu inten
ția de a stirpi astfel de 
practici din cadrul coope
rativei noastre — ne-a de
clarat victima acestei 
tîmplări — era mult 
bine, eram liniștit".

Prin acțiunile sale, 
ședințele cooperativei 
consum Vișina-Vădastra _ 
săvîrșit un act profund imo
ral. nedemn, incompatibil 
cu funcția ce i-a fost în
credințată. Sînt.em de a- 
ceea convinși că pentru a- 
buzul săvîrșit iși va primi 
pedeapsa pe măsură, 
trlvit prevederilor 
sancționează 
fapte 
scrise 
duirii 
fată, 
sale, e menit să avertizeze 
asupra pericolului social al 
sugrumării criticii, să pre
întâmpine asemenea mani
festări străine democrației 
socialiste.

Alexandru STROE

in

po- 
care 

asemenea 
ce sfidează legile 
și nescrise ale orîn- 
noastre Iar cazul de 
prin învățămintele

Centrele de comandă ale coope
rației meșteșugărești atrag în ulti
mul timp tot mai mulți clienți. și 
este firesc să se intimple așa : 
populației li sint oferite aici — cel 
puțin în principiu — largi posibili
tăți de execuție a unor bunuri di
verse, realizate după preferințe in
dividuale și la un nivel calitativ su
perior. Ca urmare a sporirii solici
tărilor (in acest an ele sînt cu circa 
43 la sută mai mari ca în 1965 la 
confecții, cu 44 la sută — la încăl
țăminte, cu 69 la sută — la trico
taje, cu 83 la sută — la mobilă etc.), 
indicele privind numărul meseria
șilor din centrele de comandă la 
mia de locuitori depășește în pre
zent cu mult orice nivel anterior.

în cele mai multe cazuri, coope
ratorii fac dovada unor strădanii e- 
vidente de perfecționare a activi
tății ce o desfășoară. Aceasta este 
concluzia la care am ajuns urmărind 
zile la rînd activitatea a peste 30 de 
centre de comandă din Capitală șl 
din alte citeva orașe. Discuțiile pur
tate cu mai mulți clienți ai unită
ților cooperatiste ne-au oferit, de 
asemenea, prilejul să consemnăm 
opinii pozitive la adresa cooperato
rilor. Aceleași surse de informare 
au arătat însă că deservirea în cen
trele de comandă este încă departe 

. de nivelul cerințelor populației.
- Printre capitolele deficitare la ora 
.• actuală, ne-a reținut în mod deose- 
4 bit atenția termenele lungi stabilite 
i pentru executarea comenzilor.
1 ...Unitatea nr. 7 din Capitală, a- 
l părtinind cooperativei „Avintul Im- 
l brăcămintei".

— în cit timp na puteți confec- 
i ționa un costum ? — ne adresăm 
’ meșterului Popescu Vasile.
i — Știu eu, să zicem într-o lună.

— Cum stabiliți termenele ?
ț — După client — spune meșterul 
l serios, iar noi credeam că glumește. 
’ — Aveți un sistem de urmărire a
l gradului de solicitare a unității ?
i — Vă referiți cumva la vechile 
I grafice 1 Nu, nu le mai avem.
i — Simplificarea evidenței...
? — Și asta ; însă graficele te obll-
| gau să respecți termenele fixate. 
L — Pe cînd ‘acum...
J — Acum, de bine de rău, mal pu- 
| tem introduce, peste rînd, cite o co- 
l mandă — dacă clientul insistă mal 
’ mult.
i N-am prea înțeles ce vrea să ln- 
: semne acest „insistă mai mult", dar 
I un lucru ne-a părut limpede : prin 
I renunțarea la graficele de urmărire 
' a comenzilor, s-a oferit cîmp larg 
| pentru bunul plac al meșterilor care 
. planifică lucrările, Tn plus, totalita- 
I tea termenelor fixate rămâne ne-
- cunoscută pentru clienți. Aceștia nu 
' mai au la îndemînă un instrument 
| concret de control, cu ajutorul că- 
. tuia să, poată demonstra că lucră- 
I rile lor pot fi devansate. Singura 
I nădejde ce le rămine cetățenilor —

In aceste condiții — este să cîștige 
I bunăvoința meșterului, cu o „mică 

atenție". (Probabil la acest mod de 
a „insista mai mult" se referea și 

i meșterul P.V.). La Focșani și Iași, 
alte două orașe in care am desfă
șurat investigațiile de față, sistemul
— sau, mai bine zis, lipsa de sistem
— este aceeași.

Insistăm asupra fixării judicioase 
a termenului de execuție, nu din- 
tr-un capriciu formal, ci din nece
sitatea de a se garanta execuția la 
timp a lucrărilor comandate. Pentru 
că faptele dovedesc frecventa neres- 
pectare a termenelor, ceea ce In ul
timă instanță înseamnă nerespec- 
tarea cuvîntului asumat de coope
rativă față de cetățean, știrbirea 
prestigiului unității. Pe George Ba- 
diu din 
centrul nr. 
oară după 
nu fusese 
na. Un alt 
tru, bate drumurile din primăvară 
pentru o vestă. Mereu este rugat să 
vină peste citeva zile și „citeva zi
le" s-au făcut luni, trimestre, un 
semestru.

Termenul comenzilor suferă Insă 
șl de alte maladii. La unele centre 
(și ne referim, în special, la cele 
pentru articole din relon, marochi- 
nărie, lenjerie, încălțăminte, corse- 
tărle), durata comenzilor individuale 
se dilată artificial, ca urmare a dez
voltării nelimitate a producției de 
preîntîmpinare. Astfel, la centrul 
nr. 20 aparținînd cooperativei „îm
brăcămintea" din Capitală, deși con
fecționarea unui balonseide durează 
cel mult o zi — după explicațiile 
șefului de centru — termenul acor
dat comenzilor cetățenilor nu este 
mai mic de zece zile. De ce ? In 
intervalul a două săptămini s-au 
tansat aici 314 lucrări de prelntîm- 
pinare. în timp ce comenzile indivi
duale se pot număra pe degete. La 
Iași, la centrul de lenjerie nr. 5, 
deși executarea comenzilor s-ar pu
tea face tn maximum l—2 zile, ter
menul acordat este de 11 zile.

— Alături de cele 4—5 comenzi 
Individuale mai lansez zilnic și alte 
25—30 la preîntîmuinare — încearcă 
să ne explice șeful de centru Aurel 
Cernescu.

— Și de ce să-l amînațî pe cetă
țeanul care comandă ?

— La comanda individuală clien
tul este asigurat, așa că poate să 
mai aștepte. Pe mine mă interesea
ză preîntîmpinarea.

Nu vrem să minimalizăm însem
nătatea șf necesitatea producției In 
avans, numai că normal ar fl ca a- 
ceasta să se dezvolte fără a stînjeni 
activitatea de bază — comanda In
dividuală. în aceeași localitate, la 
centrul de încălțăminte nr. 11, In- 
tr-o singură jumătate de lună s-au 
produs — pentru preîntîmninare — 
100 de perechi de pantofi. Urma
rea ? Termenul de execuție la co
menzile făcute de cetățeni a fost 
umflat de la zece zile (cit ar fi tre
buit să fie conform nrocesului teh- 
noiogic), la trei săotămînl.

Desigur, aspectele deservirii In 
centrele de comandă sint mult mai 
numeroase, tn rîndurile de față 
ne-am oprit doar la unul, ce ni 
s-a părut mai important. Invităm 
totuși — dat fiind largul interes 
cetățenesc de care se bucură acșst 
domeniu de activitate — pe repre
zentanții cooperației meșteșugărești 
să analizeze în amănunt situația 
actuală a rețelei de unități și să 
dispună măsurile corespunzătoare.

Focșani l-am întîlnit la 
16 venind pentru a treia 
costumul comandat. Ba 

gata pantalonul, ba hai- 
client, de la același cen-

Mihai IONESCU



SCÂNTEIA — duminică 25 octombrie 1970 PAGINA 3

pagina economica
>

0 IMPORTANTĂ PÎRGHIE ECONOMICĂ INSUFICIENT UTILIZATĂ:

PREMIEREA PENTRU ECONOMII DE MATERIALE

„AȘTEPTĂM NOI INSTRUCȚIUNI
CĂCI PE CELE IN VIGOARE

AM OMIS SĂ LE APLICĂM ■■■

acestor 
intere- 
națio- 
și ale

După cum este cunoscut, în contex
tul măsurilor pentru stimularea sala- 
riaților din întreprinderi in ridicarea 
eficienței țconomice, anul acesta au 
intrat în vigoare reglementările pri
vind acordarea de premii pentru eco
nomii de materii prime, materiale și 
forță de muncă obținute la locul de 
muncă, al căror cuantum poate fi, 
după caz, pină Ia 30 la sută, 40 la sută 
sau 50 la sută din valoarea economi
ilor nete realizate. Adoptarea 
reglementări corespunde atit 
•elor generale ale economiei 
nale, ale întreprinderilor, cît
fiecărui salariat in parte. Stimulind 
folosirea cît mai rațională a resurse
lor materiale la fiecare loc de muncă, 
prin reducerea consumurilor norma
te, a pierderilor și rebuturilor tehno
logice, a risipei de orice fel, se asi
gură, pe de o parte, economisirea 
unor însemnate cantități de materiale 
— ce pot fi utilizate pentru creșterea 
producției, a exportului — și dimi
nuarea pe această cale a prețului de 
cost al produselor. Iar pe de alta, spo
rirea veniturilor salariaților care ob
țin astfel de economii.

Cu toate aceste efecte economice 
favorabile, trebuie spus că In între
prinderi s-a apelat pină acum intr-o 
foarte mică măsură la această impor
tantă pîrghie de creștere a cointere
sării materiale a salariaților in vede
rea obținerii de economii, rezultatele 
situindu-se cu mult sub nivelul po
sibilităților existente. O atare con
cluzie s-a desprins dintr-o recentă 
analiză efectuată la centrala Băncii 
Naționale privind premiile plătite în 
acest an pentru economii de mate
riale pe fiecare județ și minister eco
nomic.

Din analiza amintită a reieșit că, In 
timp ce în municipiul București și în 
județele Cluj și Bihor s-au plătit pre
mii în valoare de ordinul sutelor de 
mii șl milioanelor de lei, în județul 
Arad s-au acordat pînă în prezent 
numai 12 000 de lei, Iar în alte județe, 
cum ar fi Iași, Ilfov și Dîmbovița, 
nici măcar un leu. Tot astfel. în timp 
ce unitățile subordonate Ministerului 
Industriei Chimice au plătit salariați
lor lor premii insumînd peste 900 000 
lei. cele din subordinea Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini și 
Ministerului Petrolului au acordat nu
mai 28 000 lei și. respectiv. 22 000 lei.

Ne-am oprit în cursul investigați
ilor noastre asupra modului concret 
In care diferite unități economice de 
pe raza municipiului București și a 
județului Arad au aplicat regle
mentările în acest domeniu. Pînă 
In prezent, din numărul mare de în
treprinderi existente în județul Arad, 
doar o singură unitate economică — 
Fabrica de confecții din cadrul Com
binatului textil din Arad — a acordat 
premii pentru economii de materiale, 
care se ridică la 12 000 lei. Conduce
rile celorlalte unități ale acestui com
binat. cum sînt Uzina textilă din 
Arad. întreprinderile „Teba“ și „Tri
cotajul roșu", ca și ale altoi uzine și 
fabrici din județ nu au manifestat 
pînă In prezent nici un Interes pen
tru trecerea la aplicarea noilor regle
mentări.

în secțiile întreprinderii de articole 
metalice pentru mobilier șl binale din 
Arad s-au economisit. In primul se
mestru al anului. 24 tone de diverse 
laminate și tablă. Comitetul de direc-

ție nici nu s-a gîndit măcar să vadă 
cine a contribuit la realizarea acestor 
economii pentru ca. stimulîndu-i, să 
intensifice acțiunea de utilizare gos
podărească a materialelor. Drept ar
gument pentru această pasivitate, pă
gubitoare prin consecințele pe care le 
generează, șeful serviciului plan al 
întreprinderii. Ștefan Mihăilescu, s-a 
referit la faptul că instrucțiunile de 
aplicare a hotăriril privitoare la a- 
cordarea de premii pentru economii 
de materiale nu ar fi suficient de 
clare și că așteaptă altele noi. Am 
cerut în legătură cu această proble
mă și părerea contabilului-șef al în
treprinderii. Petre Puicea, care ne-a 
spus : „Să vedeți, avem nevoie de 
prea mulți oameni-pentru a ține evi
dențele necesare urmăririi economii
lor".

Aceste argumente sînt nefunda
mentate. In primul rind, pentru că 
anexele la hotărîrea Consiliului de 
Miniștri cuprind toate elementele re
feritoare la acordarea acestor premii, 
fără a fi necesare instrucțiunile spe
ciale (și astfel de instrucțiuni în plus 
nici nu s-au mai elaborat), ceea ce 
arată că unii factori de conducere nu 
cunosc bine reglementările în vi
goare. Pe de altă parte, scuza lipsei 
de personal nu poate fi luată în con
siderare, pentru că nici contabilul- 
șef, nici compartimentul de organi
zare științifică a producției și a mun
cii nu au acționat concret pentru sta
bilirea unor instrumente precise des
tinate comensurării economiilor rea
lizate de salariați la locurile de 
muncă.

Fără îndoială, acordarea de premii 
pentru economii de materiale obținu
te la locul de muncă nu este o ope
rațiune ușoară, ce se rezolvă de la 
sine, ci ea presupune soluționarea de 
către specialiștii din întreprinderi a 
numeroase probleme organizatorice 
și de evidentă, respectarea unoi con
diții bine precizate. Trebuie avut in 
vedere ca economiile de materiale să 
nu afecteze cu nimic calitatea pro
duselor, să fie măsurabile, să fie rea
lizate față de normele de consum 
stabilite pentru locul de muncă res
pectiv, care să se încadreze în norma 
de consum pe produs sau pe între
prindere. Ceea ce înseamnă că tre
buie găsite soluțiile cele mai adec
vate pentru normarea corectă a con
sumurilor șl. în același timp, pentru 
urmărirea și evidenta reală a econo
miilor. Este inadmisibil însă ca în 
fața acestor greutăți, inerente orică
rui început, să nu se întreprindă ni
mic sau aproape nimic concret pen
tru găsirea celor mai eficiente forme 
și metode de stimulare a economisirii 
resurselor materiale.

Spunem aceasta Intrucît experien
ța pozitivă acumulată de numeroase 
întreprinderi dovedește că. acționîn- 
du-se cu Inițiativă, s-a reușit să se 
asigure cadrul favorabil aplicării în 
bune condiții a noilor 
iar rezultatele obținute 
constituie un argument 
La uzina de anvelope 
din Capitală, spre exemplu, numai 
în primele șase luni ale acestui an 
s-au economisit peste 250 tone cau
ciuc și aproape 10 tone’rețele cord, 
materii prime de bază In valoare de

(Urmare din pag. I)

Procedee moderne

in domeniul

construcțiilor

Un «grup de specialiști de la 
Institutul de cercetări în con
strucții și economia construcții
lor — ÎNCERC - au defini
tivat un procedeu de finisare a 
suprafețelor interioare ale pe
reților cu ajutorul unui material 
obținut dintr-un amestec de ip
sos, polimeri sintetici, plasti- 
fianți și substanțe care întârzie 
priza. Pasta are o mare ade
rență la suprafața de beton, ea 
puțind fi aplicată direct într-un 
strat subțire pe pereți sau pe 
tavan fără a mal fi nevoie de 
acoperirea denivelărilor aces
tora. Totodată, ea constituie un 
suport neted, nealcalir. pentru 
vopsele de ulei sau alchidal in 
încăperile cu un grad mai mare 
de umiditate : băi, bucătării, 
spălătorii etc.

în cadrul aceluiași institut, se 
fac In prezent cercetări privind 
aplicarea plăcilor de faianță cu 
ajutorul unei paste subțiri din
tr-un mortar pe bază de poli
meri sintetici, precum și aplica
rea plăcilor din polistiren stan
dard sau șoc cu adezivi sintetici._______

reglementări, 
tn acest sens 
convingător. 
„Danubiana"

peste 4 milioane lei. Ca urmare, în- 
trucît economiile nete de materii pri
me realizate față de normele de con
sum cane au stat la baza întocmirii 
planului prețului de cost au putut fi 
evidențiate pe locurile de muncă, 
suma premiilor acordate în afara 
fondului de salarii se ridică la peste 
1 700 000 lei, din care pină acum au 
și fost plătite muncitorilor aproape 
860 000 lei.

Premii pentru economii de mate
riale. în valoare de peste 400 000 lei, 
au fost acordate și muncitorilor de Ia 
Fabrica de țigarete din București. 
Aici însă, spre deosebire de Uzina 
de anvelope, cele peste 11 tone tutun, 
aproape 8 tone hirtie metalizată 5,5 
tone hirtie fină pentru țigarete, in 
valoare de peste 2 milioane lei, ne- 
fiind incluse în lista materialelor 
pentru economisirea cărora premiile 
se acordă djntr-un fond eliberat de 
bancă peste fondul de salarii planifi
cat, plățile s-au efectuat din econo
miile realizate la fondul de salarii. 
Acest lucru a fost posiUîl prin rea
lizarea întregului spor de producție 
pe seama creșterii productivității 
muncii. Am discutat cu ing. Constan
tin Teodoru, directorul fabricii de ți
garete, cerîndu-i o serie de lămuriri 
în legătură cu modul concret de ur
mărire a economiilor pe fiecare loc 
de muncă :

— încă din anul trecut, comitetul 
de direcție a introdus o evidență zil
nică a consumurilor de materiale pe 
mașină, astfel incit fiecare muncitor 
să poată cunoaște tn orice moment 
dacă s-a încadrat în normele de con
sum prevăzute și ce economii a rea
lizat Din acest punct de vedere, ho- 
tărîrea privind acordarea de premii 
pentru economii de materiale ne-a 
găsit pregătit și am putut trece ime
diat la aplicares ei

Am . reținut, de asemenea, că de a- 
ceste premf a beneficiat peste două 
treim’ din număru’ de salariaț1 ai în
treprinderi*  și că unii din muncitori 
au primit echivalentul a două pină 
la tre' salarii Stimulat’ de aceste 
prime rezultate muncitorii și maiștri) 
de aici s-au angajai ca pină la sfirși- 
tul anului să economisească materii 
prime în valoare de peste 2 milioane 
lei.

Din situațiile citate, ca și din altele 
care au reieșit pe parcursul investi
gațiilor. se desprinde că există sufi- 

• ciente posibilități pentru ca regle
mentările privind acordarea premii
lor pentru sconomii de materiale 
să-și găsească o ’argă aplicabilitate 
in practică. Fără a minimaliza spri
jinul ce se impune să fie acordat de 
ministere și centrale Industriale, ca 
și de organele financiar-bancare. nu 
trebuie scăpat din vedere că centrul 
de greutate al reușitei acestei impor
tante măsuri se află in înseși unită
țile economice. Este de datoria comi
tetelor de direcție din unități de a 
acționa mai hotărît în acest domeniu, 
pentru că aceasta constituie o puter
nică pîrghie pentru diminuarea con
sumurilor de materii prime și mate
riale. pentru sporirea eficienței În
tregii activități economice.

Constantin DUMITRU 
Gabriel GOIA

Aproape unanim, în răspunsurile 
primite la redacție s-a subliniat 
necesitatea restringerll numărului de 
indicatori departamentali și de stat 
pe baza unor fundamentări riguroa
se a sarcinilor de producție, lăsîn- 
du-se centralelor industriale un grad 
suficient de autonomie, in așa fel 
incit ele să-și poată pune cu adevărat 
In valoare intregul potențial de or
ganizare șl conducere, iar capacita
tea cadrelor de specialiști să nu se 
consume in bună parte cu întocmirea 
de statistici, situații și rapoarte, ci să 
fie fructificată, așa cum s-a cerut de 
către conducerea partidului, tn mun
ca de concepție. In acest sens, nu 
facem decît să transcriem părerea 
unanimă exprimată în cadrul sondaju
lui nostru, de a se examina posibili
tățile de generalizare a rezultatelor 
bune care s-au obținut cu doi ani în 
urmă în cadrul experimentării unor 
măsuri privind perfecționarea organi
zării. conducerii, planificării și credi
tării producției. Și anume ie a se in
troduce un sistem restrâns de Indica
tori esențiali: producția-marfâ vîndu- 
tă și încasată, livrările la fondul pie
ței, volumul investițiilor și volumul 
reparațiilor capitale, fondul de salarii 
(pentru total salariați), productivita
tea muncii, cheltuielie maxime la 
1 000 lei producție marfă și livrările 
la export.

Conducătorii de centrale Industriale 
și combinate care au răspuns la son
dajul nostru s-au referit 
modul de exercitare a 
competențe acordate prin 
organizare.

— tn statutul (cadru) i 
clar care sînt atribuțiile 
industriale 
proiectului 
încheierea 
furnizorii 
precizează 
rectorul general al Centralei indus
triale de petrochimie din Pitești. Or,

la ora actuală, în ciuda unor aseme
nea sublinieri, continuă să se mani
feste tendințele de tutelare birocra
tică, sesizate și în activitatea foste
lor direcții generale.

Iată un singur exemplu din ce'e 
furnizate de directorul general Cos- 
tache Sava. în loc să coordoneze și 
să vină cu propuneri serioase la fun
damentarea planului de Import din 
punct de vedere organizatoric. Cen
trala de petrochimie din Pitești ră- 
mîne tn afara orbitei relațiilor cu 
piața externă. Importul fiind un atri
but al întreprinderilor specializate 
care, adeseori, din cauza necunoas-

pe larg la 
diferitelor 

statutul de

se prevede 
> centralei 

în legătură cu elaborarea 
planului de aprovizionare 
contractelor economice cu 
interni și externi ș.a. - 

ing. Costache Sava, di-
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internațional 
din București
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al activității comerciale
Prima ediție a 

jBȚn Tirgului interna-
Mr țional din Bucu-

cești și-a închis 
aseară porțile. A 

«HgZ fost momentul fi-
nai al unei mani- 
festări comerciale 
pe deplin reușite, 
care a trezit un 
imens interes in 

rîndurile specialiștilor și ale ce
lorlalți vizitatori, a prilejuit o 
serie de discuții tehnice și co
merciale intre diferite firme și 
— mai ales — perfectarea 
numeroase tranzacții.

La ora cînd am încredințat ti
parului aceste rînduri, valoarea 
totală a contractelor semnate în 
cadrul târgului de întreprinde
rile românești de comerț exte
rior se prefigura a fi de apro
ximativ 1 miliard de lei valută, 
din care circa 60 la sută expor
turi. Este un bilanț pozitiv, care 
depășește previziunile organiza
torilor și vorbește prin el însuși 
despre reușita tirgului.

Opinii ale unor 
participant și oaspeți 

de peste hotare
leri am făcut o ultimă vizită 

prin cîteva pavilioane. „Sintem 
foarte mulțumiți de Tîrgul in
ternațional din București, de at
mosfera sa cît se poate de priel
nică contactelor și tranzacțiilor 
comerciale — ne-a spus P. A. 
Cerviakov, directorul pavilionu
lui U.R.S.S Sintem bucuroși că 
pînă la ora actuală intre între
prinderile de comerț exterior 
din țările noastre au fost sem
nate tranzacții reciproc avanta
joase in valoare de circa 40 de 
milioane ruble că astăzi se duc. 
in continuare, tratative în ve
derea perfectării altor contracte 
importante Cred insă că prin
cipalul ciștig al tîrguluj .11 con
stituie fap'.ul că specialiștii 
sovietici și ce: români au avut 
prileju.’ să-ș: prezinte reciproc 
cele ma recente realizări să 
punf astfe.' bazele unoi schim
buri comerciale și ale une: coo
perări in producție tot mai am
ple".

Dl. Constant Helssen, pre
ședintele Comisiei mixte belgo- 
române director general al So
cietății „Devetra", ne-a declarat: 
„Primul Tîrg internațional din 
București este o reușită deplină. 
Am remarcat că țările cu o pu
ternică industrie constructoare 
de mașini sint prezente într-un 
număr impresionant, prin cele 
mâi reprezentative firme ale lor. 
La rindul său. Belgia este pre
zentă cu o gamă variată de ma
șini și instalații de înalt nivel 
tehnic. Este o nouă dovadă a 
faptului că Belgia este intere
sată in dezvoltarea relațiilor 
sale economice cu România".

La rindul său, Karel Svoboda, 
directorul general adjunct al 
Tirgului internațional de la 
Brno. ne-a declarat : ,Am întîl- 
nit aici o organizare excelentă. 
Sînt uimit de dezvoltarea impe
tuoasă a 
Am mai 
urmă cu 
de atunci 
sat mult, . ____
inaltă productivitate".

A. PRODAN

industriei românești, 
fost în România în 
9 ani. Pot spune că 
industria dv. a progre- 
produce mașini
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In acest timp a staționat pe 
ore, reprezentînd 8 zile șl 
navigind numai 6 zile și 
14 octombrie au mai eo-

213 
ore,
La
Turnu-Severin alte două șle-

In județul Mehedinți, din situația 
operativă existentă la direcția 
colă județeană reiese că pînă 
octombrie, porumbul a fost 
tat de pe 68 008 
ce reprezintă peste 

suprafață : au 
arături pe 57 732 
peste 77 la sută din prevederi, 
însămînțările s-au efectuat pe 

48 598 hectare. E cît se poate de clar 
decalajul mare care 
ritmul de recoltare a 
însămînțarea culturilor 
ceasta se datorește și 
județul Mehedinți, exceptând ultimele 
zile, n-a mai plouat din luna iulie, 
terenul fiind foarte tare, incit lucră
rile de pregătire se fac cu greutate. 
Dar să fie aceasta singura cauză ?

Datorită neajunsurilor care există 
In organizarea muncii, în unele locuri 
utilajele nu sînt folosite cu randa
ment, ceea ce duce la întârzierea lu
crărilor. Că se puteau însămînța su
prafețe mai mari o dovedește ex
periența unităților fruntașe. Dacă 
multe cooperative agricole, cum sînt 
cele de la Gîrla Mare, Salcia. Dăn- 
ceu. Izvoare, 
Pădina Mare, 
au reușit să 
punctul de a 
tele, cum sînt cele din Crivina. Burila 
Mare, Batoți, Gvardenița, Orevița, 
Nicolae Bălcescu, Petra, Ilovăț, Șo- 
varna, abia au însămînțat 25 la 
sută din suprafața destinată cul
turilor de toamnă. Pe alocuri se 
acreditează ideea că intîrzierea s-ar 
datora exclusiv unui factor obiec
tiv. Adevărul este că în uni
tățile rămase în urmă s-au mani
festat o serie de deficiențe organiza
torice, de folosire a forței de muncă 
și mai ales a mașinilor șl tractoare
lor. Bunăoară, la cooperativa agri
colă Sov^rna pînă d; curînd nu s-au 
însămînțat nici jumătate din cele 
200 hectare planificate. Și aceasta 
pentru că terenurile nu au fost eli-

agri- 
la 22 
recol- 

ceea 
sută 

execu- 
a-

berate la timp, mașinile neputînd să 
intre pe ogor pentru a executa lucră
rile respective. Nu în puține cazuri, 
conducerea acestei cooperative a ce
rut mecanizatorilor să fie prezenți la 
cîmp la ora 6. Tractoriștii s-au pre
zentat, dar sămînță a fost adusă abia 
după ora 10, pierzindu-se, astfel, ore 
prețioase. Din păcate, nu e singurul 
exemplu de acest fel. Situații asemă
nătoare se întîlnesc și la cooperati
vele agricole din Broșteni, Corcova, 
Albuleț, Ghelmegioaia etc.

Unele rămîneri in urmă la în- 
sămînțări se datoresc și defecțiu
nilor egne există în aproviziona
rea cu "semințe. Printr-un telex, 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii a făcut cunoscut direcției a- 
gricole județene că încă de la 12 
septembrie a fost expediată cu șle
pul cantitatea de 3556 tone grîu 
pentru bazele de recepție din Turnu-

hectare,
88,2 la 

fost 
hectare.

există intre 
porumbului și 
de toamnă. A- 
faptului că in

Plop. Peri. Zegujanl, 
Gogoșu. Valea Anilor, 
termine sau sînt pe 
încheia semănatul, al-

a

Vedere generalâ a fabricii de confecții din Focșani
Foto : AGERPRES

Severin și Girla Mare. Transportul a 
întîrziat mult. De exemplu, la 10 
octombrie a sosit la baza din Gîrla 
Mare șlepul nr. 12 609 cu cantitatea 
de 562 tone sămînță, dar care a fost 
pus la dispoziție pentru descărcare da 
către NAVROM abia la 12 octom
brie. Din jurnalul de bord al șlepu
lui rezultă că acesta a fost încărcat în 
ziua de 23 septembrie și a plecat din 
Galați la 25 septembrie, ora 14, par- 
curgînd distanța Galați—Gîrla Mare 
tn... 15 zile, 
traseu 
21 de
3 ore. 
cit in
puri, iar al treilea — la 16 octom
brie, dar care nici la 18 octombrie 
nu a fost descărcat. Or, cind grîul so
sește la 18 octombrie, cum se poate 
încheia semănatul la 20 octombrie, 
dată stabilită ca limită optimă de că
tre Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii 1

Timpul optim destinat tnsămînță- 
rilor de toamnă a expirat. Ploile că
zute în ultimele zile favorizează in 
mare măsură realizarea vitezei nor
male de pregătire și însămînțare a 
terenurilor. Iată de oe se impune 
luarea tuturor măsurilor pentru ter
minarea acestor lucrări. Așa cum 
ne-au încredințat specialiștii direcției 
agricole județene, sînt condiții ca 
în cîteva zile să se încheie campania 
de toamnă. Rămine de văzut dacă vor 
ști să le șl folosească.

Constantin COTOȘPAN 
corespondentul „Scînteii'
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în județul Dîmbovița specialiștii 
direcției agricole și-au mutat locul de 
muncă în cîmp. Se depun eforturi 
susținute pentru accelerarea ritmului 
de pregătire a terenurilor și însămîn- 
țărilor. De altfel, ultima „operativă" 
consemnează că, pină la 22 octombrie, 
cooperativele agricole au însămîntat 
31 800 hectare cu griu și orz. ceea ce 
reprezintă 75 la sută din prevederi la 
aceste culturi. „Accelerarea ritmului 
de recoltare și de eliberare a terenu
rilor ne-a dat posibilitatea să concen-

DÎMBOVIȚA
9

bare de fond a solicitării întreprin
derii.

tn cadrul sondajului nostru, 12 
directori de centrale au adus în dis
cuție următoarea problemă : In pre
zent, are sau nu centrala competențe 
reale, bine delimitate, In stabilirea 
structurii sale organizatorice. care 
să răspundă cerințelor concrete ale 
producției 7

— Am înțeles prețioasa Indicație 
cuprinsă In Directivele Congresului 
al X-lea al partidului de a raționaliza 
consumul de muncă tn fiecare între
prindere și la scara întregii societăți

partimente și funcții noi prin asi
milare cu acele prevăzute in nomen
clatoarele anexă la H.C.M. nr. 914 
din 1968.

Să constituie situația relatată de 
către directorul general al Centralei 
cărbunelui din Petroșani o excepție ? 
Nicidecum ! Nu de mult, organele lo
cale de partid au ajuns la concluzia 
că este necesară întărirea comparti
mentului tehnic al Combinatului de 
industrie alimentară din Bacău. Tn 
principiu, Ministerul Industriei Ali
mentare a fost de acord cu aplicarea 
neînttrzlată a unor măsuri fără să 
facă Insă ceva concret in această di-

Centrala industrială
terii urgențelor reale pe care le re
clamă producția, aduce la întâmplare 
unele materiale și cu mari intîrzieri.

Pe scurt. In relațiile de Import
export, in loc ca centrala industrială 
să fie ..vioara Intîi", așa cum se 
desprinde din statutul de funcțio' 
nare, transferul de atribuții de la 
minister spre centrală se face ex
trem de timid, apar suprapuneri de 
sarcini și răspunderi. Edificator este 
in acest sens faptul că. in Industria 
chimică, de pildă, o fișă tehnică ie 
import întocmită de întreprindere 
trece la centrala Industrială, de a'C 
este trimisă la direcția generală de 
aprovizionare și desfacere din minis
ter și apoi la Ministerul Comerțului 
Exterior. Un lanț în 
rate și semnături, se 
supraverificări, fără 
cu elemente care să

care se pun pa- 
fac verificări și 
să se intervină 
vizeze o schim-

— scria dr. lng. Petru Roman, direc
tor general al Centralei cărbunelui 
Petroșani. Și prin tot ceea ce am fă
cut pină acum am căutat să satisfa
cem acest deziderat. Ne-am gind t, 
de pildă, să preluăm de la Întreprin
deri o serie de activități, cum sînt : 
fundamentarea normelor, contabili
tatea, topografia de suprafață. Scon
tam că printr-0 concentrare a perso
nalului tehnico-administrativ la ni
velul centralei se vor crea condiții ca 
să folosim aceste cadre la adevăratul 
lor potențial. Din păcate, mare lucru 
nu am putut face in această direcția 
deoarece sînt necesare o serie d" 
aprobări, de avizări din partea mi
nisterului nostru, a Ministerului 
Muncii. Consider că ar fi de un rea) 
folos elaborarea unor norme genera
le de structuri organizatorice, la care 
se referă și statutul (cadru), pentru 
ea centrala să poată înființa com-

recție. Nici de această dată combina
tul nu a putut să-și adapteze opera
tiv schema de funcțiuni la condițiile 
reale de organizare, reclamate de li
nele necesități ale producției. Apro
barea trebuie să vină, deopotrivă, de 
la ministerul de resort și de la Mi
nisterul Muncii.

Firește, nu trebuie să se înțeleagă 
că pledăm pentru promovarea unor 
criterii arbitrare in stabilirea sche
melor organizatorice. Tocmai pentru 
a preîntîmpina apariția unor aseme
nea fenomene negative considerăm 
că este bine ca organele centrale de 
specialitate să stabilească normeie 
generale de care trebuie să se țină 
seama la elaborarea structurii orga
nizatorice, dar, în același timp, așa 
cum a rezultat din opiniile exprima 
te de către majoritatea celor chestio
nați In sondajul nostru, adaptarea

acestor norme la specificul local tre
buie să cadă in sarcina consiliilor de 
administrație, ele fiind acelea care 
pot aprecia cel mai bine cum tre
buie să se procedeze în practică.

Concluziile sondajului nostru re
levă că, deși centralele industriale 
s-au afirmat ca organisme economice 
puternice, în stare să rezolve într-un 
mod operativ și eficace o serie de 
probleme esențiale ale activității pro
ductive, exercitarea efectivă a atri
buțiilor cu care au fost investite, pu
terea de intervenție autoritară și 
promptă sînt diminuate fie de Im- 
preciziunea delimitării unor compe
tențe, fie de o insuficientă înțelegere 
a propriilor sarcini pe care le au de 
rezolvat. Sînt situații cînd anumite 
ministere ezită să transfere din 
mina lor unele atribuții conferite 
prin statut centralelor : în alte ca
zuri, în virtutea obișnuinței, se aș
teaptă să se rezolve „de la centru", 
de la minister {rină și chestiuni mă
runte de aprovizionare sau desfacere, 
de programare a producției, cînd în 
fond asemenea probleme trebuie so
luționate de centrale.

Cu deosebită pregnanță s-a subli
niat la Congresul al X-lea al parti
dului să se urmărească cu atenție ca 
noile organisme din economie să 
constituie nu verigi intermediare 
intre întreprinderi șt ministere, ci 
complexe de unități productive orga
nic integrate, direct răspunzătoare de 
realizarea pianului. In lumina acestor 
indicații deosebit de importante, ni
mic nu trebuie precupețit pentru ca 
activitatea centralelor industriale să 
marcheze progrese vizibile, să asigu
re condiții mai favorabile pentru or
ganizarea superioară a producției și 
circulației bunurilor materiale, apro
pierea organelor de conducere de ac
tivitatea economică concretă, folosi
rea rațională a cadrelor, mai buna 
fundamentare a deciziilor și creșterea 
operativității în dirijarea proceselor 
economice, toate avînd ca țel final 
sporirea accentuată a eficienței între
gii activități productiva.

trăm la Insămînțări atit mijloacele 
mecanizate, cit și forțele proprii ale 
cooperativelor agricole — ne spune 
tov. Laurențiu Stroe. directorul direc
ției agricole.

Intr-adevăr, prezența pe teren a 
specialiștilor direcției agricole și a 
instructorilor uniunii cooperatiste ju
dețene se face simțită. împreună cu 
inginerii din cooperative, ei au anali
zat volumul de lucrări ce a rămas 
de executat, starea terenurilor și au 
luat măsuri operative de concentrare 
sau de orientare a unor importante 
forțe manuale și mecanice spre uni
tățile rămase în urmă. Cooperativa a- 
gricolă din Mănești. situată în zona 
de deal, de pildă, a avut de însămîn
tat in această toamnă numai 60 ha cu 
grîu, iar lucrările in pomicultură sînt 
pe terminate. în aceste condiții, o 
parte din mijloacele mecanice de care 
dispune au devenit disponibile pentru 
o anumită perioadă de timp. Așa că 
s-au luat imediat măsuri pentru miș
carea mașinilor în unitățile care mai 
au de executat un volum mare de 
lucrări. De la Mănești, două tractoare 
au fost trimise la cooperativa agri
colă din Tîrgoviște. iar alte patru 
tractoare de la secția Fito-Voinești 
s-au repartizat la cooperativa agri
colă din Băleni Români. De aseme
nea. de la cooperativa agricolă din 
Brătești, două tractoare, împreună cu 
utilajele aferente, au fost puse urgent 
in brazdă la cooperativa agricolă din 
Comișani, care are de însămînțat cu 
grîu în această toamnă peste 600 ha. 
în total, peste 50 de tractoare cu ma
șinile agricole aferente au fost redis
tribuite în scopul recuperării rămîne- 
ril în urmă și al sporirii vitezei zil
nice de lucru planificate. Tot în acest 
scop au fost împrumutate opt semă
nători de la Întreprinderile agricole 
de stat. Se poate aprecia că mașinile 
agricole și tractoarele din dotarea ce
lor patru I.M.A. sînt folosite rațional, 
depășindu-se viteza medie zilnică de 
lucru planificată.

De reținut că Instrucțiunile Ministe
rului Agriculturii și Silviculturii pri
vind elaborarea unor norme locale la 
arat și stimularea tractoriștilor frun
tași cu premii între 75—100 lei zilnio 
se soldează cu bune rezultate In mun
că . Există aproape in toate secțiile 
de mecanizare grija ca aceste stimu
lente să fie acordate într-adevăr celor 
mai buni tractoriști.

Se acordă o atenție deosebită cali
tății lucrărilor. La cooperativa agri
colă din Mortenl, care are de însămîn
țat în această toamnă 993 ha cu grîu, 
întreaga suprafață a fost discuită de 
două și chiar de trei ori pentru a 
se asigura un pat germinativ bun. 
Lipsa precipitațiilor a impus ca, în 
unele unități să se ia măsuri speciale. 
La cooperativele agricole din Perșl- 
nari. Văcărești, Ungureni-Titu s-a 
mărit norma de sămînță administrată 
la hectar cu 5—8 la sută.

Comparînd Insă suprafețele Insă- 
mlnțate de diferite cooperative se ob
servă mari decalaje Intre unități în
vecinate sau cu condiții pedoclima
tice asemănătoare. Cooperatorii din 
Valea Mare, spre exemplu, au însă
mînțat cu grîu numai 225 ha din cele 
581 ha prevăzute, în timp ce vecinii 
lor de la cooperativa agricolă din 
Hulubeștl au tnsămînțat Întreaga su
prafață. Un asemenea decalaj, cu ni
mic justificat, se constată și Intre 
cooperativa agricolă din Cornățelu, 
unde din 1058 ha au fost Insămînțate 
cu grîu 580 ha, în timp ce cooperati
vele agricole din Bllciureștl. Dobra șl 
Sălcioara au însămînțat peste 80 la 
sută din suprafața prevăzută. în a- 
ceastă situație se află multe alte coo
perative agricole. In majoritatea ca
zurilor, însămînțarea griului Intîrzie 
deoarece terenurile nu sînt eliberate 
la timp. Este cazul cooperativelor a- 
gricole din Speriețeni, Fierbinți, Hă- 
benl și Răscăieți, care mai au de re
coltat suprafețe însemnate cu po
rumb.

în județul Dîmbovița trebuie să se 
concentreze toate forțele manuale șl 
mecanice pentru accelerarea ritmului 
de lucru, astfel ca eliberarea terenu
rilor și insâmințarea griului să fie 
terminate într-un timp cît mal scurt.

Conslantin SOCI 
corespondenți „Scînteii*
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cinema

• Departe de lumea dezlănțuită
(ambele serii) : PATRIA — 9; 12,45; 
16,30; 20,15, SALA PALATULUI — 
" '...............................................— 3519),

16,30; 20. 
LUCEA- 
16; 18,30; 
13,30; 16;

10; 12,30;

DE INSPIRAȚIE ISTORICĂ?
„Fanar", „întoarcerea în deșert", 

Taina stolnicesei”, „Pașala", „Mă- 
ura vulpii", „Vornicul Boldur", re
nane tipărite în trecutul apropiat, 
Vlad, Fiul Dracului" al Georginei 
Horica Rogoz, „Hangița Tudora" și 
Burduja Vodă" — componentele na
ivului tom ce poartă semnătura lui 
ilexandru Ștefanopol, „Domnița Ru- 
andra" de Elvira Bogdan, „Inorogul 
u moare" al prozatorului Constan- 
n Cuza — cărți recente în rafturile 
brăriilor (și — dacă am arunca o pri- 
ire cît de succintă asupra planurilor 
ditoriale — am vedea că viitorul ne 
szervă alte numeroase narațiuni) sînt 
tluri ce constituie grăitoare argu- 
îente pentru a conchide că momentul 
ctual poartă însemnele unui reviri- 
nent al prozei de inspirație istorică, 
le unui interes susținut din partea 
editorilor pentru momentele de cru- 
iale confruntări ale istoriei noastre, 
>entru acele fapte și evenimente e- 
oice care înfruntă timpul pentru a 
luce mesajul creativității robuste a 
mul popor cu străveche dăinuire și 
ivilizație.
Epoca noastră de înfăptuiri cuteză- 

oare, desfășurate sub zodia împlini- 
ilor și certitudinilor, își reclamă, fi- 
sște, o optică a sa asupra trecutului, 
ptică fundamentată pe materialismul 
storic. Literatura contemporană are 
loslbilltatea să evoce istoria, să o 
escrie, privind-o de pe piedestalul 
eali zărilor celei mai profunde re- 
oluții pe care a înregistrat-o vre- 
dată societatea românească.
Oferă proza de coloratură istorică 

flată acum în librării și biblioteci 
cele sinteze epice apte să evoce tre- 
utul poporului nostru și, prin aceas- 
a, să inrîurească hotărîtor conștiințe, 
ă modeleze convingeri etice ? Sînt 
oate aceste cărți învestite cu a- 
ributele unor responsabilități majo- 
e ? Cunoscută fiind receptivitatea 
lublicului față de astfel de scri- 
rl, circulația lor largă în mii și 
ecl de mii de exemplare, este firesc 
ă ne întrebăm cum înrîuresc ele for- 
nația ideologică și estetică a ci'tito- 
ilor, mai ales a celor tineri cu gus- 
ul artistic în formare ? Cum este du- 
■ată puntea continuității între trecut 
i prezent ? O radiografie a cărților 
■u tentă istorică poate oferi descope
rii surprinzătoare.
Cronicarii au așternut pe răbojul 

Impului faptele de vitejie și cultură 
le lui Mihai Viteazul, Vasile Lupu, 
Jimitrie Cantemir. Acești eroi legen- 
lari nu pot fi înfățișați ca niște oa- 
aeni stăpîniți de intrigi de alcov și 
le iatac, ca amatori de picante aven- 
uri de serai, din cauza unui comod 
onconformism ce postulează „desa- 
ralizarea", pentru a cobori de la eroic 
ntr-un omenesc discutabil, dominat 
le fiziologicul neogoit, cum se obser- 
ă în unele cărți apărute în ultimul 
imp. Alteori se literaturizează istoria 
î se scriu hagiografii de personaje 
ierindate fulgeros pe scena veacuri- 
or. Momentul actual nu reclamă, cre- 
tem, nici idilizarea dulceag-sentimen- 
alistă in genul trecutelor „vieți de 
toamne și domnițe", stereotipiile pa- 
riotarde, clișeele istorizante în vogă 
o anumită bucată de timp, dar nici 
ies-eroizarea dusă pînă la efecte gro
tești.

S-a susținut cîteodată că fenomenul 
Insuficientei realizări artistice, al lip
ici de pătrundere în substanța mo- 
nentulul istoric s-ar datora inexisten- 
ei unei școli românești a genului. A- 
erțiune discutabilă, pentru că nu 
jutem să nu observăm — în opoziție 
:u această afirmație perenita- 
ea unei tradiționale orientări in li- 
eratura noastră modernă de la în- 
.'eputurile ei și pînă la izbinzile 
omanești de dată mai recentă. Să 
ie amintim cuvintele lui Mihail Ko- 
fălniceanu : „Istoria noastră are 
iestule fapte eroice... pentru ca 
să putem găsi și noi sujeturi de scris", 
frază ale cărei reverberații pot fi ur
mărite în timp. Să amintim spusele 
iul G. Coșbuc și Al. Vlahuță din ar- 
cicolul-program „Primele vorbe" al 
„Semănătorului" : „Strîngeți-vă la
olaltă... umpleți-vă sufletele de cea 
mai adîncă evlavie pentru trecutul 
glorios al neamului acestuia, pentru 
faptele nespus de mărețe ale stră
moșilor voștri, Incălziți-vă de cea mai 
entuziastă iubire pentru patria voas
tră, apărată cu atitea jertfe, pentru 
frumusețile acestui pămînt frămîntat 
cu sîngele ătîtor viteji și faceți ca 
flecare gînd și pas al vostru să fie 
pentru binele și Înălțarea neamului 
românesc". Dar mai ales să ne gin- 
dim la scrierile lui Negruzzi și Odo- 
bescu, Camil Petrescu, Mihail Sado- 
veanu, Duiliu Zarnflrescu, Liviu Re- 
breanu, Oscar Walter Cisek, pentru a 
avea Imaginea vie, proba artistică 
concretă. Prin profunzimea și vibra
ția mesajului lor patriotic, prin intu
irea de profunzime a problematicii 
esențiale a veacurilor evocate, scrie
rile clasicilor noștri și-au perpetuat 
nealterată capacitatea de a influența 
în bine formarea tinerel generații, 
dăruind — nu o dată — culturii româ
ne capodopere.

Supunind ilustrările recente ale ge
nului unui examen exigent, am ve
dea însă că numeroase dintre 
ele nu se ridică la înălțimea cerin
țelor literaturii noastre.

„Vlad, Fiul Dracului" al Georginei 
Viorica Rogoz își propune programa
tic să releve în dimensiuni mai exac
te personalitatea justițiară și neguroa
să a voievodului care. în fruntea pu
ținilor săi oșteni, l-a înfrînt pe cuce
ritorul Constantinopolulul. Intriga e 
condusă cu abilitate, lipsește abuzul de 
arhaisme (poate că o culoare istorică 
și locală mal marcată ar fi fost to
tuși necesară), colbul de pe cronici 
este înlăturat de o mină minuțioasă. 
Singurul lucru ce lipsește (esenția
lul 1) este neonorarea promisiunii din 
titlu. în economia cărții. Vlad Tepeș 
e un personaj episodic, ceea ce ni se 
relatează fiind biografia romanțată a 
aventurosului Stepan Harefta, omul 
de încredere al domnitorului (mai 
toți autorii pomeniți recurg la acest 
artificiu pentru a evita dificultățile 
conturării unui personaj de propor
ții statuate). Intrigi de harem, spio
naj medieval, lupte rapide, o mare 
fantezie combinativă care complinește 
penuria documentară, în timp ce rea
litățile românești și studiul lor sînt 
cvasi-inexistente, indisolubila legătu
ri erou-colectivitate, nu-i intuită în

mecanismele el. Vlad, deși schițat per
tinent din perspectiva unei ipoteze 
seducătoare („un posedat lucid, ce a- 
vea un singur țel : să-și apere hota
rele, libertatea, mîndria") nu-i un se
mizeu justițiar ca Nicoară Potcoavă, 
ci mai degrabă un coleric. Ro
manul e văduvit de necesarul 
suflu tensional și dramatic, de patina 
istorică; el trăiește mai mult din in
trigi colaterale, de pe urma elemen
tului anecdotic pe care autoarea nu 
știe să-l completeze și să-l ampli
fice, inzestrindu-1 cu sensuri majore.

„Domnița Ruxandra", romanul in
suficient șlefuit stilistic al Elvirei 
Bogdan, cu expresii rebarbative, cu 
inadvertențe lexicale și cu repetiții 
obositoare la lectură, reprezintă în 
contextul general al acestor apariții 
editoriale genul de scriere care idili
zează dulceag în sintagme feministe. 
Ceea ce ar fi putut fi o frescă a Mol

dovei secolului XVII, a unui1 voievo
dat aflat la punctul de confluență a 
culturii renascentiste cu cea bizantină, 
se transformă (datorită lirismului ex
cesiv, divagațiilor edulcorate) într-o 
povestire vag atemporală, desfășurată 
pe mult prea multe pagini. Debutînd 
cu un descriptivism sec în care fi
rul epic e insesizabil și culminînd 
printr-un tragism compromis de 
„poetizare", volumul se resimte din 
cauza insuficientei analize și investi
gații psihologice. E un exemplu tipic 
de hagiografie.

„Hangița Tudora" șl „Burduja 
Vodă", romanele ce alcătuiesc masi
vul op al lui Alexandru Ștefanopol, 
refac, prin intermediul unui limbaj 
cronicăresc, cu calofilii de cro
nograf bizantin, tot niște vieți ro
manțate : a mamei lui Mihai Viteazul 
și rea a voievodului Gheorghe Ștefan. 
Influența sadoveniană receptată ne
selectiv, vizibilă în turnura frazelor, 
în lexic, în tipologia personajelor, du
ce la o pastișă caligrafică, dar nevia
bilă. Structurile anecdotice împrumu
tate cronicilor și documentelor nu sînt 
incorporate unei viziuni integratoare, 
încercările de a colora și a înviora 
prin punctare etnografică și lexicală 
diluția narațiunii se soldează uneori 
cu efecte bufe. Mihal Viteazul vorbeș
te excesiv la perfectul simplu și în ter
meni regionali, iar pletora limbajului 
paremiologic răpește scrierii chiar și 
acele valențe dăruite de subiectul ge
neros și de capacitatea autorului de a 
intui exact 
rii unui 
culturală, 
rat și el 
coperirea trăsăturilor celor mai puțin 
relevante ale personajelor istorice, 
compunînd, la adăpostul formulei „de- 
sacralizării", scene penibile, ca aceea 
în care Vodă Lupu îmbrățișează 
beție pe logofătul său, crezindu-1 
meie, izbucnind apoi în colorate 
precații orientale.

„Inorogul nu moare", romanul 
Constantin Cuza, reface dezinvolt 
viața luminatului domnitor Dimitrie 
Cantemir. Eroul e dăruit cu atribu
tele reflexivității, excesele in această 
direcție ducînd chiar la o simbolis
tică facilă (vezi momentul cind Can
temir, privindu-se în oglindă, vede

epoca. In locul evocă- 
moment de strălucire 

Al. Ștefanopol a prete- 
intrigile de alcov, des-

la 
fe- 
im-

lui

un inorog — personificarea înțelep
ciunii — de unde cititorul trebuie 
să înțeleagă că personajul a fost un 
înțelept). Demitizarea rău aplicată, 
coborîrea eroului la dimensiunile co
mune îl transformă pe vizionar in
tr-un „dandy" cînd volubil, cînd disi
mulat și abscons, veșnic atras de vra
ja grațiilor feminine.

Desacralizarea, — literatura univer
sală o dovedește — este adesea o pre
misă fecundă ce înlătură viziunile idi- 
lizante. Ioana d’Arc a lui Bernard 
Shaw, deși desprinsă de dimensiunile 
mitice, este configurată totuși ca o 
siluetă nobilă de vizionar. Cantemir, 
sub pana lui Constantin Cuza. își 
pierde însă contururile eroice pen
tru a deveni un personaj arid sufle
tește. Preluarea unei mase amorfe 
de fapte istorice, absența reconsti
tuirii epocii, tenta descriptivistă, 
colajele in transcripție impersona
lă din cronici fac în parte și din a? 
cest roman (altminteri destul de 
captivant, cu o scriitură nervoasă) 
o carte fără un tîlc superior.

Epica de inspirație Istorică — așa 
cum o ilustrează recentele apariții
— se cantonează încă pe terenul cău
tării unor formule apte să facă mai 
vizibile sensurile istoriei. Reușitele ei 
nu se vor înălța insă nici din per
spectiva hagiografică, nici din demi
tizarea simplistă, ci dintr-o viziune 
materialist-dialectică asupra istoriei : 
„Ca să descrii trecutul în materie de 
literatură — afirma G. Călinescu — 
trebuie să introduci in succesiunea In
diferentă a faptelor un sens, o struc
tură, altfel nu există istorie". Bineîn
țeles, acestui deziderat — să-i spunem
— de natură teoretică va trebui să i se 
adauge cu obligativitate existența 
unui puternic talent, pentru că despre 
marile personalități ale vremurilor 
nu se pot pronunța literar cu șansa 
viabilității decit scriitori de reală va
loare.

Proza noastră Istorică, cu o puter
nică tradiție în literatura română, 
cu o adeziune largă la publicul citi
tor, necesită veghea mereu trează • 
criticii literare și a editorilor.

Tradițiile prozei noastre nu sînt 
compatibile cu obturarea și mistifica
rea adevărului, cu incursiunile în fi
ziologic și supralicitarea însușirilor 
nereleyante ale personalităților Istori
ce, fenomene (identificabile in mă
suri diferite în unele din scrierile re
cente) ce contrazic prin optica lor de
formantă însuși spiritul acestei lite
raturi. Însuși mesajul ei educativ, 
patriotic. Abandonarea ei In brațele 
senzaționalului, ale gustului pentru 
„culisele" Istoriei este simflară cu vă- 
duvirea generațiilor de azi și viitoare 
de evocarea expresivă, nemuritoare, a 
marilor figuri ale trecutului patriei, 
de însăși imaginea actuală a acestuia. 
De aceea, tn eforturile lor de promo
vare a unei literaturi de calitate, edi
turilor le incumbă 
cu discernămint și 
neîmplinite, de a 
înzestrați creatori,
crări de un vibrant patriotism, opere 
menite să înfrunte timpul.

datoria de a evita 
fermitate lucrările 
apela la cei mai 
care să ofere lu-

loan ADAM

*
*
*

V

10,30 (seria de bilete 
BUCUREȘTI - 9; 12,30;
• De șapte ori șapte :
JARUL — 9; 11,15; 13,30;
21, FESTIVAL — 8,30; 11; 
13,30; 21 FAVORIT — 
15,30; 18; 20,30.
• In arșița nopții i CAPITOL — 
3,30; 10,45; 13,15; 16; 18,30, FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, MODERN — 9; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.
• Omul ras în cap : CAPITOL 
- 21.
• Vă place Brahms 7 : VICTORIA
- 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Impostorii : CENTRAL — »,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Noile aventuri ale răzbunători
lor : LUMINA — 9,30—16,30 în con
tinuare; 18,45; 20,45.
• 100 de carabine : EXCELSIOR
- 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Program pentru copil — 10;
Frumoasa Varvara — 11,30; 13,45;
16; Blow-up — 18,15; 20,30 : DOI
NA.
• Hatarl — 8,30—16 tn continua
re ; Program de documentare în 
premieră — 19; 20,45 : TIMPURI 
NOI.
• Regele jazzulul — 14,15; 16,30; 
18,45; Timp tn soare — 21 : CINE
MATECA (sala Union).
• Patricia $1 muzica I GRIVIȚA
- 10,30; 16; 18,15; 20,30. ARTA — 
15,30; 18; 20.
• Jandarmul se însoară : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 
13,30; 17,45; 20, COSMOS - 15,30; 
18; 20,15.
SMayerling (ambele serii) : BU- 

EȘTI — 15,30; 19, VOLGA — 15,30;
19, MOȘILOR — 17; 20,15.
• Flacăra
- 15.
• Degetul de fier : 
8,45—20,30 ---- “
GREȘUL

(laie*  (sala Comedia) : Coana Chl- 
rița — 10,30 , Fanny — 15,30 ; Tra
gedia optimista — 20 ; (sala Stu
dio) : Părinții teribili — 10,30 ;
Moartea ultimului golan — 15,30 ; 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitul Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
10,30 ; Iubire pentru Iubire — 20 ; 
(sala din str. A!ex. Sahia) : Viraj 
periculos — 10,30 ; Transplantarea 
inimii necunoscute — 20.
• Teatrul Mic : Doi pe un balan
soar — 10,30 ; Prețul — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste — 
15,30; 19,30, (sala Studio) : O lună la 
țară — 10,30 ; Năzdrăvanul occi
dentului — 16 ; Cercul morțli — 20.
• Teatrul Giulești : Tango la Nisa 
— 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Lum- 
pacius Vagabundue — 11 ; Mazel- 
tOV I — 19,30.
? Teatrul „Țăndărică" (sala din 

alea Victoriei) : Gultver în țara 
păpușilor — 11 ; (sala din str. Aca
demiei) ; Strop de Rouă — brotă- 
eelul — 11.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
gtale" : Divertisment '70 — 10 ;
Caraglale... dar nu teatru — 20.
• Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Ca
lea Victoriei nț. 174) ; Sonatui lu
nii — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" ; Viața... o come
die — 10 ; 19,30.

tv

PROGRAMUL I

olimpică : MOȘILOR

; DACIA - 
în continuare, PRO- 
- 15,30; 18; 20.

• Hlberiiatus s BUCEGI — 10; 16;
18,15; 20,30, FLOREASCA — 11;
15,30; 18; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA
- 11; 16; 18,15; 20,30.
• Străinii : UNIREA — 18; 20,
• Numai mortul v> răspund*  i 
UNIREA — 15,30.
• Aurul i LIRA — 15,30, RAHOVA
— 15,30.
• Inttlnirea : RAHOVA — 18;
20.30, FLACĂRA — 15; 17,30; 20.
• Via Malla î LIRA — 18; 20.
• Ambuscada ; DRUMUL SĂRII
— 14,30.
• Dragoste $1 viteză : DRUMUL 
SĂRII — 16,30; 18,30; 20,30, MUN
CA — 16; 18; 20.
• Păsările : GIULEȘTI - 15,30;
18; 20,30, MIORIȚA - 10; 12,15; 
15; 17,30; 20.
• Petrecerea I COTROCENI — 
13,30; 17,45; “
• Canarul
- 16.
• Cum se
VIITORUL
• Ultimul
15.30.
• A trăi pentru ■ trăi i POPU
LAR — 18; 20,15.
• Luana : VITAN — 15,30; 18;
20,15.
B Profesioniștii : FERENTARI - 
15,30; 17,45; 20.
B La dolce vitta : PACEA 
19.
B Omul, orgoliul, vendetta : 
CRINGAȘI — 16; 13: 20.

20.
șl viscolul 1 VIITORUL

reușește tu dragost*  t 
— 18; 20.
arum : POPULAR —

teatre

li.

9,00 Deschiderea emisiunii. Mati
neu duminical pentru copii și șco
lari • „Noile aventuri ale echipa
jului Val-Vîrtej" : „Pe urmele ar
gonauților". 9,45 Desene animate ; 
„Regele Junglei". 10,00 Viața satu
lui. Din cuprins : * Calendarul 
lucrărilor agricole — strînsul re
coltelor tîrzii — efectuarea ogoa
relor de toamnă * „La casa cu 
multi feciori" a Pămînturi din nou 
roditoare • Bilanț de toamnă Ia 
Păucești • Muzică populară ro
mânească. Cîntă o formație in
strumentală dirijată de Nicu Stă
nescu. 11,15 Amfiteatru muzical : 
Din creația Iul W. A. Mozart. 12,00 
De strajă patriei. Emisiune festi
vă, consacrată Zilei Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România. 13,00 In reluare, la cere
rea telespectatorilor. Interpret! în
drăgiți de muzică ușoară : Rita 
Pavone, Cliff Richard, Luigi lo- 
nescu, Hanja Pazeltova, Jacques 
Hustin, Florin Bogardo. 13,30 Emi
siune în limba . maghiară. 15.00 
Fotbal : Dinamo București — 
Steaua. Transmisiune de la sta
dionul „23 August" (realizată în 
colaborare cu A. S. Loto-Prono- 
sport). 17.00 Redacția Sport vă pre
zintă medalioanele filmate , Jochen 
Rindt" și „Cassius Clay". 17,30 
Campionatul mondial de ciclobal 
(imagini înregistrate de la Praga). 
13,00 Patrium Carmen. Cîntare pa
triei — concurs coral interjude- 
țean. Participă coruri din județul 
Brașov, municipiul București și 
județul Suceava. Prezentator : Mi
hai Florea. 19,lâ Desene animate : 
„Istoria Invențiilor". 19.30 Telejur
nalul de seară. 20,00 Baletul „La 
piață". 20,30 Telex-varietăți. 21,20 
Reportaj TV : „80 de bărbați" — 
realizat de George Ar.tohi si lila 
Ehrenkranz. 21,35 Telex-varietăți 
(partea a Il-a). 22,45 Telejurnalul 
de noapte. 23,05 Campionatele 
mondiale de gimnastică. Exerciți! 
libere alese femei. (înregistrare de 
la Ljubljana). Comentează Gabriel 
Bădescu.

PROGRAMUL tl

• Filarmonica de stat „George 
Enescu” (la Ateneul Român) : 
Recital de muzică de orgă susți
nut de Joseph Gerstenengst — 20.
• Opera Română ; Prinț și cerșe
tor — 11 ; “
• Teatrul 
lui Marco
- 19.30.
• Teatrul

Bal mascat — 
de operetă : 

Polo. — 10,30 ;

Național „I.

19.30.
Secretul 
Suzana

L. Cara-

20,06 Filmul artistic : „De unul 
singur". Scenariul și regia Dou
glas Heyes. 21,30 Campionatele 
mondiale de gimnastică. Exerciții 
liber alese femei. Transmisiune de 
la Ljubljana. Crainic comentator : 
Gabriel Bădescu. 21,50 Buletin de 
știri. 21,55 Arte frumoase. „Cana
da '70" — Congresul internațional 
de Istorie șl critică de artă. Pre
zintă Ton Frunzetti și Dan Hăulică 
22,25 Reluarea serialului de sîm- 
bătă seara. „Incoruptibili!" — epi
sodul „Prăbușirea".
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Un exemplu de dăruire
pentru cauza

clasei muncitoare
50 DE ANI DE LA ASASINAREA MILITANTULUI
REVOLUȚIONAR DR. H. ARONEANU (1880-1920)

Aniversarea semicentenarului Par
tidului Comunist Român constituie 
un prilej de evocare a glorioaselor 
tradiții revoluționare ale mișcării 
noastre muncitorești, a clocotitoarei 
istorii de lupte și victorii a partidu
lui. Poporul nostru omagiază în ace
lași timp memoria tuturor militanți- 
lor revoluționari care au luptat eroic 
în rîndurile partidului, ale vechii miș
cări muncitorești, au înfruntat cu 
abnegație greutățile luptei împo
triva regimului burghezo-moșieresc, 
au plătit de multe ori cu prețul vie
ții devotamentul lor față de cauza 
socialismului și a libertății patriei.

Intre aceștia se înscrie și numele 
dr. H. Aroneanu, militant de frunte 
al mișcării noastre muncitorești, asa
sinat mișelește de către zbirii orga
nelor de represiune acum 50 de ani. 
Nu este o coincidență calendaristică 
faptul că comemorarea dr. Aroneanu 
are loc concomitent cu sărbătorirea 
a 50 de ani de la marea bătălie pro
letară care a marcat un jalon impor
tant In prooesul de constituire a par
tidului comunist — greva generală 
din octombrie 1920. Participînd activ 
la pregătirea grevei generale în Mol
dova, dr. Aroneanu a căzut pe bari
cadele ei, victimă a represiunii săl
batice prin care autoritățile au încer
cat să împiedice greva, să înăbuș*  
lupta proletariatului.

Născut in 1880. in comuna Cleja 
din județul Bacău, dintr-o familie de 
oameni nevoiași, dr. H. Aroneanu a 
izbutit, în pofida unor mari lipsuri 
materiale, să urmeze liceul la Bacău 
și apoi cursurile Facultății de medi
cină din București. Ca student a luat 
contact cu ideile socialiste și a în
ceput să activeze cu însuflețire în 
mișcarea muncitorească. In 1906, pe 
cind era încă student, a organizat la 
Bacău, împreună cu un grup de mun
citori și de colegi, cercul „România 
muncitoare". La terminarea studiilor, 
se întoarce la Bacău, unde contribuie 
la organizarea mai multor sindicate 
din oraș și din împrejurimi și co
laborează activ la presa muncitoare. 
Primul război mondial — în timpul 
căruia a fost mobilizat și trimis pe 
front — a avut o mare influență a- 
supra sa. în acei ani el a devenit 
„un soldat ce intră cu trup și suflet 
în viitoarea luptei 
după cum aprecia 
mul".

In anii de după 
ciitorimea din țara 
alte țări s-a ridicat

de emancipare" — 
ziarul „Social ie

război, cind mun- 
noastră, ca și din 

__ _ __ ___ ___ t cu vigoare la 
lupta revoluționară împotriva ex
ploatării și asupririi, pentru o viață 
mai bună, decianșînd greve de o am
ploare necunoscută.. încă în România, 
dr. Aroneanu, aflat în conducerea 
secțiunii din Bacău a partidului so
cialist, a fost mereu in mijlocul 
muncitorilor, îmbărbătindu-i, îndem- 
nindu-i să se organizeze în partid și 
in sindicatele revoluționare. In 1919 
el a condus greva muncitorilor de la 
fabrica „Letca", fapt pentru care a 
fost arestat, fiind supus maltratărilor 
organelor de represiune. Dar din nou, 
după scurt timp, în februarie 1920. 
dr. H. Aroneanu, aflat în fruntea gre
viștilor textUiști de la Buhuși, a con
dus delegația lor în tratativele cu pa
tronii. Datorită hotărîrii neclintite da 
luptă a muncitorilor. greva d« la

Buhușl s-a încheiat cu o victorie de- 
plițiă.

Dr. Aroneanu s-a numărat printre 
acei militanți înaintați ai partidului 
socialist care au înțeles de timpuriu 
că noile condiții în care se desfășura 
lupta revoluționară a proletariatului 
reclamau imperios crearea unui par
tid de tip nou, construit pe baza 
principiilor marxist-leniniste — par
tidul comunist Reprezentînd secțiu
nea din Bacău a partidului la diferi
te reuniuni pe plan regional și na
țional, el s-a pronunțat pentru trans
formarea partidului socialist în partid 
comunist și afilierea lui la Interna
ționala a IlI-a făurită de Lenin. 
„Comunismul — aprecia el într-o 
scrisoare din iulie 1920 — este esența 
și adevărata mișcare socialistă și nu
mai acest caracter trebuie imprimat 
tuturor mișcărilor socialiste din în
treaga lume".

Cind în octombrie 1920 muncito
rimea. hotărită să-și impună reven
dicările printr-o viguroasă acțiune pe 
țară, a trecut la pregătirea grevei ge
nerale, dr. H. Aroneanu a activat 
cu toate forțele 6ale pentru antrena
rea în această grevă a muncitorimii 
din Bacău. „Tovarăși lucrători, me
seriași și muncitori, — spunea el 
într-o cuvîntare ținută la 4 octombrie 
— în unire să facem o mare grevă 
în toată România și, dacă nu ne vor 
da ceea ce cerem noi, să ținem greva 
înainte, pină ce se va face totul după 
cererea noastră !" In acele zile au 
ieșit cu deosebire în relief voința sa 
neclintită de luptă, însușirile sale de 
înflăcărat propagandist și organizator 
al maselor muncitoare.

Organele represive ale regimului 
burghezo-moșieresc urmăreau însă 
pas cu pas activitatea curajosului 
militant.. La 21 octombrie, cind greva 
generală se întindea în întreaga 
țară, cuprinzînd și văile Trotușului 
și Bistriței, dr. H. Aroneanu a fost 
arestat, împreună cu alți socialiști din 
Bacău, și dus la închisoarea garnizoa
nei. Aci a fost supus unor torturi 
groaznice și în cele din urmă asasi
nat în mod bestial. De teama furiei 
muncitorilor, autoritățile au luat mă- 
sqra ca dr. H. Aroneanu să fie în- 
mormîntat sub pază militară. Vestea 
despre asasinarea sa mișelească s-a 
aflat abia la 31 octombrie 1920, din 
ziarul „Luptătorul", care, recurgînd la 
un subterfugiu pentru a înșela cen
zura, a publicat știrea sub un titlu 
fals. Scoțînd în relief trăsăturile de 
militant activ pentru cauza clasei 
muncitoare ale dr. H. Aroneanu, zia
rul „Socialismul" din 3 noiembrie 
1920 scria : „EI moare in floarea 
virsteî, lăsind în urmă... o neștearsă 
amintire în rîndurile proletariatului 
băcăuan, ea și ale celui din întreaga 
țară".

Figura luminoasă a militantului re
voluționar dr. H. Aroneariu, ca și a 
tuturor celor ce s-au jertfit în lupta 
de eliberare socială și națională, va 
rămîne mereu vie în memoria popo
rului nostru care înfăptuiește azi, 
sub conducerea partidului, năzuin
țele cele mai înaripate ale Înaintași
lor.

M. C. STÂNESCU,
cercetător principal la Institutul 
de studii istorice și social-politico 
de pe lingă C.C. al P.C.R.
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O inițiativă a

„Revistei de pedagogie"
„Revlsta de pedagogie*  

oferă cititorilor un supli
ment — nr. 1 pe anul 1970 
— dedicat în exclusivitate 
problemelor pedagogice 
specifice învățămîntului 
preșcolar. Inițiativa este 
lăudabilă dacă ne gîndim 
că mai multe mii de ca
dre didactice care lucrea
ză in acest sector al in- 
vățămîntului, 
care se ocupă 
tele științifice 
tații viitorilor 
rinții, nu au la dispoziție 
nici o altă publicație pe
riodică de profil. „Supli
mentul pentru învățămin- 
tul preșcolar" se remarcă, 
în primul rînd, prin In
serarea unor articole cu 
o tematică deosebit de ac
tuală privind îndrumarea 
copiilor aflați la vîrsta 
grădiniței, semnate de 
specialiști de prestigiu
din domeniul pedagogiei 
preșcolare, de cadre di
dactice etc. Dintre aces
tea amintim : „Copilul 
preșcolar în societatea 
contemporană" de prof, 
univ. dr. Ursula Șchiopu ;

cercetătorii 
de aspec- 
ale activi- 

școlari, pa

„O nouă orientare a acti
vității instructiv-educati- . 
ve din grădiniță" și „Uni
tatea de acțiune a grădi
niței și școlii în educarea 
copiilor", semnate de Flo
rica Andreescu și. respec
tiv, Cornelia Marinescu 
— cercetătoare științifice 
prirtcipale la Institutul de 
științe pedagogice, pre
cum și articolele despre 
contribuția jocului la dez
voltarea și educarea co
piilor, relevînd experien
ța concretă a unor cadre 
didactice etc. In același 
număr sînt publicate con
sultații pentru cadrele di
dactice care lucrează în 
grădinițe, sfatul medicu
lui, o seamă de producții 
literare și artistice ce pot 
fi utilizate in grădinițe, 
sub titlul „Cîntec-teatru- 
joc-poveste" și vitrina cu 
cărți. Problematica In
teresantă a învățămfntu- 
lui preșcolar, oglindită și 
In acest număr. îndreptă
țește continuarea inițiati
vei.

vire la om și operă. Sem
nalăm, de asemenea, a- 
mintirile lui Demostene 
Botez și D. I. Suchianu 
despre anii de viață lite
rară alături de conu Mi
hai".

Alături de ele e publicat 
un fragment din scenariul 
lui Lucian Pint.ilie după 
Baltagul, a cărui calitate 
cinematografică e eviden
tă.

Un loc însemnat e a- 
cordat contribuțiilor cri
tice. Articolele semnate de 
Paul Georgescu. Al. Pa- 
leologu, de pildă, impun 
prin originalitatea punc
telor de vedere exprima
te, prin argumentația 
convingătoare. Sînt însă 
și altele, mai puțin consis
tente decit ne-am aș
tepta citind sumarul. In 
unele dintre ele se insis
tă excesiv asupra elemen
telor de ocultism prezenta 
in proza sadoveniană, â- 
jungindu-se nu la o adân
cire a analizei ci, mai de-

grabă, la o unilateralizare 
a ei. Se reiau teme mai 
vechi ale exegezei fără 
simțitoare îmbogățiri. Alte 
contribuții sînt neînsem
nate și nu-și justifică prin 
nimic prezența în sumar : 
Un poet al prozei de An
drei Roman, Legendarul 
Sacloveanu de Iulia 
Schwartz ș.a. E greu de 
presupus că teme atit de 
importante ca Un poet al 
prozei se pot rezolva pe 
două păginuțe în care, pri
cit am căuta fraza reve
latoare pentru care au 
fost reținute, n-o vom 
găsi. Revista a pără
sit, în parte, o tradiție de 
durată, aceea de a solici
ta condeiele critice cele 
mai reputate și cele mai 
competente pentru astfel 
de comemorări, limitîn- 
du-și prea mult — după 
cum arată sumarele mai 
multor numere — sfera 
colaboratorilor.

poetului. Asemenea selec
ții realizate cu grijă, în 
spiritul unei sporite exi
gențe, pot constitui un 
prim test artistic al editu-

rt i în vederea cunoașterii 
și călăuzirii unor viitoare 
debuturi independente.

N. SARIN

Sinteza utilă a

comunicărilor științifice

Florica DINULESCU

Lacunele unui omagiu
Cultivarea scriitorilor 

noștri clasici a rămas una 
din preocupările constan
te ale revistelor noastre de 
cultură. Comemorările au 
fost, și sînt, prilejul unor 
numere omagiale în care 
scriitorul comemorat este 
evocat și supus unei noi 
priviri critice. Adeseori 
aceste comemorări reu
șesc să pună în valoare 
laturi noi ale activității 
și operei lui.

Un recent număr al 
Vieții românești e închi
nat în întregime lui Mi
hail Sadqveanu. Viața ro
mânească nu e la prima 
inițiativă de acest fel. A-

mințim numerele închina
te lui G. Călinescu, M. 
Ralea, Ibrăileanu etc. Ele 
s-au distins prin prestigiul 
semnăturilor, prin bogăția 
materialului cuprins.

Din numărul de față — 
apreciind In mod deose
bit inițiativa cu atît mai 
mult cu cît despre M. Sa- 
doveanu s-a scris mai rar 
in ultimul timp în presă, 
deși acest autor impune 
permanente raportări și 
investigații — desprindem 
paginile inedite (aforisme 
și jurnal de călătorie) ale 
lui Mihail Sadoveanu, pre
țioase prin adausul de iți- 
formație și sugestii cu pri-

I. DINU

Semnificația unei

antologii
Antologia poetică „Ce

rul in apă", publicată de 
curind in editura ieșană 
Junimea, constituie o ini
țiativă destinată valorifi
cării creațiilor celor mal 
semnificative ale tinerilor 
poeți, care nu au reușit 
pină în momentul de față 
să alcătuiască un volum. 
Asupra valențelor litera
re cuprinse în cartea de 
față ca și a utilității im
presiilor de lectură și a 
notelor biobibliografice ce 
însoțesc, ca succinte pre
zentări, grupajul liric al 
fiecărui autor, nu vom in
sista (autorii înșiși sînt 
de-abia Ia începutul ma
terializării vocației Iw) 
mulțumindu-ne să subli
niem doar noutatea și, 
sperăm, eficiența soluției 
editoriale propuse.

Inițiativa ni se pare 
lăudabilă din cel puțin 
trei motive : primul are 
in vedere rațiuni de or-

din artistic lntrucît facili
tează unor poeți tineri, 
prezențe mai mult sau 
mai puțin remarcabile In 
presa literară, dar a căror 
creație nu justifică încă 
cerințele unui volum per
sonal, posibilitatea de a 
vedea tipărite într-o an
tologie cele mai reușite 
producții ; în al doilea 
rind, poate ajuta la evi
tarea unei abundențe de 
volume de debut discuta
bile atît în ce privește 
substanța lor, cît și în 
aceea a unității și cali
tății artistice; în al treilea 
rind, asemenea culegeri 
întocmite prin grija unor 
redactori de recunoscută 
competență (în cazul de 
față criticul Gheorghe 
Drăgan) poartă, de la în
ceput, însemnele unei 
pertinente selecții, capa
bilă să oprească accesul 
mediocrității și să orien
teze creația viitoare a

Propuntndu-și să pună 
fn valoare contribuțiile 
aduse de oamenii de ști
ință români în diverse 
sectoare ale cercetării 
umaniste, editurile noas
tre și-au făcut un bun o- 
bicei din tipărirea unor 
volume în sumarul căro
ra sînt reunite cele mai 
importante comunicări 
prezentate în cadrul unor 
reuniuni și sesiuni știin
țifice internaționale și 
naționale. Tntr-un aseme
nea context se cuvine să 
consemnăm și publicarea 
volumului Probleme de 
literatură comparată și 
sociologie literară, apărut 
nu cu mult timp în urmă 
în Editura Academiei, sub 
egida Institutului de isto
rie și teorie literară 
„George Călinescu" al A- 
cademiei de științe sociale 
și politice. Sînt cuprinse 
în acest volum comunică
rile susținute anul trecut 
la cea de-ă Il-a Consfă
tuire națională de litera
tură comparată. Așa cum 
arăta prof. univ. Al. Dfma 
în paginile care deschid

volumul, obiectivul prin
cipal al comparatismului 
românesc îl constituie 
„fixarea locului literatu
rii naționale în context 
european in domeniul re
lațiilor, al problemelor și 
al specificului național", 
depășind faza caracteri
zării trăsăturilor defini
torii ale acestui specific 
ca un scop în sine, deter- 
minîndu-le prin compara
rea cu valorile create In 
alte literaturi. Dincolo de 
inerentele inegalități va
lorice, diversitatea proble
maticii abordate, ținuta 
științifică a comunicărilor 
semnate de specialiști din 
întreaga țară — printre a- 
ceștia se numără Liviu 
Rusu, I.C. Chițimia, Nina 
Fațon, Vera Călin, Iosif 
Pervain, Paul Cornea. Ăi. 
Duțu. Ion Brăescu, Mihat 
Novicov. Heinz Stănescu. 
Stan Velea și multi alții 
— exprimă in mod eloc
vent posibilitățile de care 
dispune în momentul de 
față comparatismul ro
mânesc.

Gh. DAN

ideilor și a rezolvărilor. 
Anul acesta, situația nu 
s-a ameliorat, chiar dacă 
numărul filmelor de artă 
aparent este mulțumitor ; 
tema pe marginea căreia 
se execută variațiuni pare 
a ti una singură : opera 
Iui Brâncuși. Desigur, ne 
lipsește uri bun și com
plet film despre opera 
genialului cioplitor, un 
film de autentică rigoare 
și probitate științifică, 
susținut de idei filo
zofice și estetice so
lide și obiective, în 

, care să putem regăsi cu 
ajutorul lucrărilor uni
versul spiritual care le-a 
generat. Dar șase filme 
(patru terminate, două in 
faza de finisare) care ur
măresc mai curind latura 
spectaculoasă nu pot con
stitui o justificare pentru 
lipsa de pe ecrane a altor 
filme de artă cu teme in
teresante, care cer o reală 
angajare artistică, in con
textul valorilor etice și 
estetice autentice. Poate 
fi o explicație și faptul ci 
numai studioul „Al. Sa- 
hia“ realizează acest gen

de filme, la care se a- 
daugă doar un număr re
dus de autori care au po
sibilitatea să abordeze 
filmul de artă (de fapt 
patru sau cinci). Astfel, 
sărăciei tematice generate 
de un plan mai mult de- 
cît modest i 6e alătură 
treptat monotonizarea de- 
curgînd firesc din lipsa 
stimulentului competițio- 
nal, ca și din existența 
unui cîmp preferențial 
care face ca fiecare autor 
să se limiteze la un anu
mit domeniu, să înguste
ze astfel aria reperto
rială.

Toate aceste considera
ții nu pornesc în nici un 
caz de la intenția de a 
minimaliza creația de pînă 
acum, unele reușite din 
domeniul documentarului 
de artă — ci izvorăsc din 
necesitatea semnalării u- 
nor evidente rămînerl în 
urmă, care reclamă din 
partea forurilor în drept 
o analiză atentă și soluțio
nări în consecință.

Virgil MOCANU

„Jurnal de editor" $

Documentarul de artă

sub amenințarea

banalității
Riscând să reluăm o 

constatare devenită aproa
pe loc comun, semnalăm 
evidenta scădere calitati
vă a documentarului ue 
artă.

Remarcam, altădată, re
ducerea numărului de fil
me dedicate fenomenului 
artelor plastice, dar ji o 
depreciere a ținutei lor, 
vizibilă în platitudinea

Eforturile editurilor 
noastre de a asigura o cit 
mai mare varietate te
matică, precum și o înal
tă ținută literară și știin
țifică volumelor încredin
țate tiparului se cuvin a 
fi puse în valoare prin 
modalități cit mai efi
ciente de popularizare a 
cărții, prin informarea 
competentă și operativă a 
publicului. „Jurnalul de 
editor" inițiat de Editura 
Eminescu — un bu
letin informativ care 
urmează să apară tri
mestrial — își propune 
să răspundă tocmai unui 
asemenea deziderat. Cu- 
prinzînd o listă completă 
a lucrărilor tipărite în a- 
cest an, numeroase citate 
menite să reflecte ecoul 
pe care oele mai semni
ficative dintre ele l-au a- 
vut în landul criticilor de 
specialitate, succinte pre-

zentări ale volumelor in
trate de curind in libră
rii, primul număr al a- 
cestui „Jurnal" se impune 
ca un ghid folositor in a- 
legerea cărții de proză, 
poezie sau oritică lite
rară care ne interesează. 
Alături de unele acțiuni 
similare, dar sporadice, 
ale altor edituri — ne gin- 
dim, de pildă, la catalogul 
„Bibliotecii pentru toți" 
publicat de Editura Mi
nerva cu ocazia împlinirii 
a 75 de ani de apariție ai 
colecției sau la pliantul 
tipărit de Editura Juni
mea cu prilejul lansării 
primelor sale cărți — bu
letinul informativ al Edi
turii Eminescu 6e dove
dește astfel o inițiativă 
binevenită, de o incontes
tabilă utilitate.

M. GEORGESCU
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ZIUA FORȚELOR ARMATE 
ALE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Adunarea festivă din Capitală

viața internațională______

Simbătă seara a avut loc, In sala 
Teatrului Uniunii Generale a Sindi
catelor din Capitală, adunarea festi
vă consacrată celei de-a 26-a aniver
sări a Zilei Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România.

La adunare au luat parte tovarășii 
Emil Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv al 
C C. al P.C.R., general-oolonel Ion 
Ioniță, ministrul forțelor armate, Ion 
Stănescu, președintele Consiliului 
Securității Statului, membri al C.C. 
ăl P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, reprezentanți ai unor in
stituții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri activi și in rezervă, 
veterani din războiul antifascist, re
prezentanți ai gărzilor patriotice și 
al detașamentelor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei, oa
meni de știință și cultură, oameni ai 
muncii din Întreprinderile și institu
țiile bucureștene, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, atașați 
militari ai misiunilor diplomatice a- 
creditate la București.

Despre ziua forțelor armate a 
vorbit general-colonel Sterian Țîrcă, 
adjunct al ministrului forțelor arma
te. Evoclnd semnificația zilei de 25 
Octombrie, vorbitorul a relevat că 
ea este înscrisă la loc de cin9te in 
cronica eroicelor lupte purtate de po
porul român pentru libertate socială 
și națională. Continuatoare a glorioa
selor tradiții de luptă ale poporului 
pentru libertate și progres social, ar
mata României socialiste constituie o 
realizare de seamă a politicii parti
dului șl statului nostru, o parte inte
grantă a marilor transformări revolu
ționare, a edificării noii ortnduiri so
ciale In patria noastră. Vorbitorul a 
evocat anpi pe larg acțiun’le armatei 
române in timpul insurecției din au
gust 1944. participarea el, Împreună 
cu formațiunile de luptă patriotice, la 
zdrobirea forțelor hitleriste din Ca
pitală și din partea centrală, de sud 
si de sud-vest a tării, vltelia dovedi
tă de ostașii români In lupta pentru 
eliberarea întregului teritoriu al 
Românie! șl, aooi. dincolo de hotarele 
patriei, in Ungaria. Cehoslovacia și 
Austria, pină la înfrlngerea defini
tivă a armatelor fasciste și Încheierea 
victorioasă a războiului în Europa.

în luptele purtate de ostașii români 
și sovietici împotriva celui mai peri
culos dușman al civilizației și pro
gresului, prin sîngele vărsat în comun 
s-a cimentat frăția de arme româno- 
sovietică, s-au pus temelii trainice 
relațiilor de prietenie între popoarele 
român și sovietic, relații care s-au 
dezvoltat și consolidat continuu în zi
lele noastre. O dată cu trecerea la 
construirea socialismului, partidul — 
exercitînd nemijlocit conducerea ar
matei — a dirijat construcția militară 
în așa fel încît armata, rolul și func
ția ei să corespundă noii orinduiri 
sort die și de stat a țării.

La cea de-a 26-a aniversare, ar
mata României socialiste, legată prin 
toate fibrele ființei sale de viața și 
aspirațiile oamenilor muncii, ale în

Concert consacrat împlinirii a 25 de ani 
de la înființarea Organizației Națiunilor Unite

în sala Radioteleviziunii române a 
avut loc simbătă seară un concert 
consacrat împlinirii a 25 de ani de 
la Înființarea Organizației Națiunilor 
Unite. ,

La concert au participat Leonte 
Răutu. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, miniștri, reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne. oameni de artă și cultură.

Au fost de față Sayed Abbas Che- 
did. directorul Centrului de infor

•
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ASTĂZI LA ROVIGO

MECIUL DE RUGBI
ROMA (corespondență specială de 

la Eugenio Bomboni).
Echipa națională de rugbi a Româ

niei a ajuns vineri la ora 10,30 la 
Roma, pe aeroportul Fiumicino, și cu 
un autobuz special și-a continuat că
lătoria spre Rovigo, orașul unde du
minică va întîlni selecționata Italiei 
(și unde printre primii veniți să-l în- 
tîmpine a fost și fastul căpitan al 
echipei României, Alexandru Penciu, 
care activează de cîtva timp ca an
trenor și jucător la echipa Tosimobili 
din seria A a campionatului italian), 
întîlnirea contează pentru „Cupa Na
țiunilor", mai precis pentru locul se
cund al acestei competiții. Miza, după 
cum lesne se vede, nu este deloc de 
neglijat.

Antrenorul „squadrei azzura", Ser
gio Barilari, s-a aflat cu destul de 
puțin timp înaintea meciului in fața 
unei absențe fortuite : din cauza îm
bolnăvirii, unul dintre cei mai valo
roși componenți ai echipei, este vorba 
de Ricci, nu va evolua duminică. 
După toate probabilitățile, echipa 
Italiei va începe jocul in următoarea

ÎN CÎTEVA
• Ieri în Capitală s-a disputat 

derbiul campionatului masculin de 
handbal, tn care s-au intîlnit echipe
le bucureștene Steaua și Dinamo. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate (5—5).

• Campionatele mondiale de tir 
au continuat la Phoenix (Arizona). 
Proba feminină de pistol standard 
3X20 focuri a fost cîștigată de aus- 
tralianca Judy Trim, cu 554 puncte.

• Cunoscutul atlet grec Papanico- 
lau a stabilit un nou record mon
dial la săritura cu prăjina (5.49 m) 
cu prilejul meciului atletic Atena— 
Belgrad desfășurat în capitala Gre
ciei.

• Ion Țiriac a repurtat un nou 
succes internațional, ciștigînd tur
neul internațional de tenis de la 
Manchester, dotat cu cupa ,.Dewar", 
în finala competiției, care s-a dispu
tat pe teren acoperit, Ion Țiriac l-a

tregului popor, se prezintă strîns u- 
nită în jurul partidului, în a cărui 
politică vede întruchiparea interese
lor și aspirațiilor supreme ale națiu
nii noastre socialiste, ca o armată 
puternică, în stare să îndeplinească 
orice misiune de luptă. De ziua ar
matei, a arătat vorbitorul, ostașii ță
rii raportează că unitățile și marile 
unități sînt angajate cu toate forțele 
pentru îndeplinirea obiectivului pus 
în fața armatei de comandantul său 
suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ca în acest an să obțină rezultate 
superioare la toate categoriile de 
pregătire. Concomitent cu îndeplini
rea îndatoririlor ostășești, militarii 
forțelor noastre armate își aduc con
tribuția, alături de oamenii muncii, 
la construirea unor obiective econo
mice ale socialismului, lucrează pe 
mari șantiere industriale, la amena
jări pentru irigații, la construcția de 
șosele și căi ferate.

Partidul nostru acordă o atenție 
deosebită gărzilor patriotice, pregă
tirii tineretului, întregului popor, în 
vederea apărării cuceririlor revolu
ționare. independenței și suveranită
ții patriei noastre.

Vorbitorul a subliniat că politica 
externă a partidului și guvernului 
țării, politică în centrul căreia se si
tuează prietenia și alianța frățească 
cu toate țările socialiste, politică de 
prietenie, colaborare și cooperare în 
spiritul'principiilor dreptului inter
național cu toate țările lumii, întru
nește aprobarea unanimă, totală, a 
militarilor noștri. Adjunctul minis
trului forțelor armate a relevat apoi 
principalele tendințe pozitive ce se 
manifestă în Europa pentru așeza-

Depuneri d
Cu prilejul celei de-a 26-a aniver

sări a Zilei Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, sim- 
bătă dimineața, la Monumentul Eroi
lor Patriei, la cimitirul militar 
Ghenceaț' la Monumentul Eroilor So
vietici din Capitală au fost depuse 
coroane de flori din partea Ministe
rului Forțelor Armate, Ministerului 
Afacerilor Interne, Consiliului Secu
rității Statului și Comitetului orga
nizatoric al veteranilor din războiul 
antifascist.

La solemnități au participat gene
ral-colonel Sterian Țîrcă și general
colonel Marin Nicolescu, adjuncți ai

Manifestări
Peste hotare au continuat manifes

tările prilejuite de aniversarea Zilei 
Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România, informează cores
pondenții Agerpres. La Pekin a avut 
loc o serată festivă la care au luat 
cuvîntul Siao Cin-kuan, adjunct al 
ministrului apărării naționale, și co
lonelul Virgil Gheorghiu, atașatul 
militar al țării noastre. în încheiere 
au fost prezentate filme documentare 
românești eu aspecte din pregătirea 
de luptă a militarilor și gărzilor pa
triotice. De asemenea, un miting ur-

mare al O.N.U. la București, precum 
și șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București Si alți membri 
ai corpului diplomatic.

Au fost prezentate lucrările „Trei 
dansuri românești", de Theodor Ro- 
galski, și Concertul pentru pian și 
orchestră în la minor, de Eduard 
Grieg. Concertul a avut ca solist pe 
Valentin Gheorghiu, iar ca dirijor pe 
Emanuel Elenescu.

(Agerpres)

ROMÂNIA - ITALIA 
formație : Modonesi, Ambron, Fi- 
nocchi, Cailuzzi, Pacifici, Cecchin, Vi- 
sentin, Valier (Boccaletto), Bollesan. 
Gioni, Quaglio, Bernabd, Gini, Ge
rardo, Abbiati.

în ultima întilnlre cu românii, la 
București în 1967, italienii au fost 
învinși net (24—3). Memoria rugbiș- 
tilor italieni reține însă nu numai a- 
ceastă înfrîngere, ci și faptul că. un 
an înainte, i-au întrecut pe români 
(la L’Aquila) cu 3—0. Iată de ce se 
presupune că rugbiștii români nu vor 
face marea greșeală de a aborda me
ciul în chip de „ciștigători dinainte"...

Stadionul din Rovigo, ce va fi inau
gurat cu acest meci, contează la a- 
ceastă oră pe aproximativ 15 000 de 
spectatori, care și-au reținut biletele 
de intrare. Dacă vremea va fi bună 
(în această zonă timpul este cam 
rece), afluxul de public ar putea de
păși orice așteptări. Acest lucru este 
cu atit mai posibil cu cit, pd lingă 
locuitorii din Rovigo, un deosebit in
teres pentru rugbi manifestă și cetă
țenii din alte localități din împreju
rimi.

RÎNDURI
învins cu 6—4, 6—4 pe australianul 
John Alexander. La feminin, pe pri
mul loc s-a clasat Virginia Wade 
(Anglia), care a dispus cu 2—6, 6—2, 
6—1 de compatrioata sa Ann Jones.

• Aseară. In turneul final al cam
pionatului de polo pe apă. Dinamo a 
terminat la egalitate (4—4) cu Rapid 
București. Steaua a dispus cu 9—4 
de Voința Cluj.

• Automobilistul american Gary 
Gabelich, în virstâ de 31 de ani, a 
corectat recordul mondial de viteză. 
Pilotînd' mașina sa „Flacăra albas
tră". Gabelich a reușit în cele două 
„manșe" regulamentare, desfășurate 
la Bonneville Salt Flats (Utah), să 
obțină o medie orară de 1001,453 km. 
Este cea mai mare viteză realizată 
vreodată pe pămînt de o mașină. Re
cordul mondial precedent era de 
965,500 km și aparținea lui Craig 
Breedlove. 

rea relațiilor dintre state pe baze noi, 
apte să asigure o colaborare multi
laterală între țările și popoarele con
tinentului, să excludă folosirea forței 
sau amenințarea cu folosirea forței 
în rezolvarea problemelor intersta
tale.

Credincioasă obligațiilor pe care șl 
le-a asumat ca membră a Organiza
ției Tratatului de la Varșovia, Româ
nia dezvoltă alianțele sale politice și 
militare cu țările socialiste, în con
formitate cu principiile ce stau la 
baza relațiilor dintre statele socia
liste, in interesul cauzei socialismu
lui și păcii in lume.

Cu prilejul acestei sărbători — 
ziua forțelor armate — a arătat în 
încheiere vorbitorul, militarii își rea
firmă hotărîrea nestrămutată de a fi 
demni oontinuatori ai virtuților os
tășești dovedite de poporul nostru 
de-a lungul existenței sale, de a-și 
dărui întreaga energie, pricepere și 
capacitate de muncă slujirii cu abne
gație a scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

în cadrul adunării festive au rostit 
cuvîntări de salut ing. Marin Enache, 
secretar al comitetului de partid al 
uzinelor „23 August", Spiridon Miha- 
lache Constantin, membru al birou
lui comitetului U.T.C. al sectorului 4, 
general-loootenent in rezervă Ilie An
tonescu. veteran din războiul antifas
cist, care au evocat tradițiile glorioa
se ale armatei, dragostea și stima pe 
care întregul popor o poartă armatei 
noastre socialiste.

în încheierea adunării festive, an
samblul artistic al forțelor armate a 
prezentat un bogat program de cin- 
tece și dansuri. (Agerpres)

e coroane
ministrului forțelor armate, general- 
locotenent Alexandru Dănescu, ad
junct al ministrului afacerilor inter
ne, general-locotenent Nicolae Doi- 
caru, vicepreședinte al Consiliului 
Securității Statului, generali activi și 
în rezervă, ofițeri superiori.

La Monumentul Eroilor Sovietici 
au fost de față A V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice Ia Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

A fost intonat Imnul de Stat.
După depunerea coroanelor, par- 

ticipanții la solemnități au primit de
filarea companiilor de onoare.

(Agerpres)

peste hotare
mat de prezentarea unor filme a avut 
loc la Hanoi. Atașații militari ai Re
publicii Socialiste România la Berlin, 
Nicosia și Roma au oferit gale de 
filme. Ambasadorul român, Dumitru 
Turcuș și atașatul militar și aero la 
Budapesta, Emilian Bîrlea, au depus 
coroane de flori la cimitirul eroilor 
români căzuți in luptele pentru eli
berarea Ungariei de sub jugul fas
cist.

La Sofia a fost deschisă o expozi
ție de fotografii ilustrînd aspecte din 
activitatea ostașilor români.

Cronica zilei
Simbătă a avut loc la Ministerul 

învățămîntului, în prezența minis
trului Mircea Malița. constituirea Co
misiei pentru învățămîntul fizicii, or
ganism care va fi condus de prof. dr. 
docent Ioan Ursu, președintele Comi
tetului de Stat pentru Energie Nu
cleară.

Comisia, din care fac parte acade
micienii Horia Hulubei, Șerban Ți- 
țeica. Eugen Bădărău și T. Io- 
nescu, prof dr. Cristian Constantines- 
cu, decanul Facultății de fizică a 
Universității din București, cadre di
dactice din învățămîntul de toate gra
dele, cercetători și specialiști în do
meniul fizicii, va funcționa pe lingă 
Ministerul învățămîntului. Ea va 
analiza metodele de predare a fizicii 
în unitățile de învățămînt și va 
elabora propuneri privind perfecțio
narea și modernizarea continuă a 
acestora.

★
Orchestra simfonică a Filarmonicii 

slovace din Bratislava a susținut sim
bătă seara, la Ateneul Român, cel 
de-al doilea concert din cadrul tur
neului pe care îl întreprinde în tara 
noastră. Orchestra a interpretat, sub 
bagheta dirijorului Ludovit Rajter. 
uvertura la opera „Oberon" de We
ber. Concertul pentru pian și orches
tră in la minor op. 16 de Grieg și 
Simfonia a VH-a în re minor op. 70 
de Dvorak. Solistul serii a fost pia
nistul Jean Panenka.

Ion Brad, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, a primit în aceeași zi, la se
diul C.S.C.A., pe membrii conducerii 
orchestrei simfonice a Filarmonicii 
slovace din Bratislava.

La întîlnire au participat membri 
ai Ambasadei R.S. Cehoslovace la 
București.

La amiază. prim-vicepreședintele 
C.S.C.A.. Ion Brad, a oferit in saloa
nele hotelului „Athenee Palace" un 
cocteil cu prilejul turneului orches
trei simfonice a Filarmonicii slovace 
din Bratislava.

Printre cei prezenți se aflau repre
zentanți ai Comitetului de Stat pen
tru Cultură și ‘Artă, ai Ministerului 
Afacerilor Externe, alți oameni de 
artă și cultură, precum și Miroslav 
Sulek, ambasadorul R.S. Cehoslovace 
la București, și membri ai ambasadei.

★
La librăria „George Coșbuc" din 

Cluj s-a deschis sîmbătă expoziția 
cărții editurilor poloneze.

*
în cadrul programului celei de-a 

V-a Conferințe naționale tehnico-ști- 
ințifice in industria ușoară in 
cursul zilei de ieri a fast vizitată mo
derna filatură Oltenița, echipată a- 
proape integral cu utilaje produse în 
țară. îndeosebi specialiștii de peste 
hotare au manifestat un viu interes 
pentru acest important obiectiv al in
dustriei ușoare. Au fost făcute largi 
prezentări tehnice de către directorul 
întreprinderii, Cozea Ilarion, împreu
nă cu specialiști ai Institutului de 
proiectări tehnologice pentru indus
tria ușoară. Delegații au fost primiți 
de către primarul orașului Oltenița, 
Iosin Nicolae. după Care au fost invi
tați să viziteze orașul. Cu această vi
zită a fost încheiată această mani
festare științifică.

U INCHEIERU Ml K3NHI
I. B. TITO IN OLANDA SI FRANȚA

PARIS 24 (Agerpres). — în cursul 
întrevederii de vineri de la Palatul 
Elysee, președinții Pompidou și Tito 
au procedat la un schimb de vederi 
cu privire la problemele actuale ale 
situației internaționale și ale coope
rării bilaterale — informează agenția 
Taniug. Cei doi președinți, relevă a- 
genția citată, s-au oprit îndeosebi a- 
supra evoluției actuale a evenimen
telor politice din Europa, zona Mă
rii Mediterane, Orientul Apropiat și 
Indochina. Conducătorii celor două 
țări și-au exprimat opinia că rela
țiile din Europa pot fi îmbunătățite 
nu numai pe baza convorbirilor și 
contactelor dintre marile puteri, ci, în 
primul rînd, prin participarea activă 
și eforturile tuturor țărilor intere
sate. Ei au examinat îndeaproape 
problemele privind securitatea și coo
perarea pe acest continent. Ei și-au 
exprimat în același timp Îngrijorarea 
în legătură cu agravarea tot mai 
evidentă a condițiilor din răsăritul 
Mediteranei și pericolul pentru pace 
care rezultă din actuala criză din 
Orientul Apropiat. Cei doi președinți 
au discutat despre situația din Indo
china, exprimîndu-și interesul lor 
față de rezolvarea pașnică a proble
melor din această zonă.

în cursul întîlnirii de Ia Palatul 
Elysee, președinții Tito și Pompidou 
s-au ocupat și de unele aspecte ale 
relațiilor bilaterale, inclusiv colabora
rea pe plan economic.

Convorbirile — apreciază agenția 
Taniug — s-au desfășurat sub sem
nul înțelegerii reciproce și priete
niei.

BELGRAD. — La înapoierea la 
Belgrad, președintele Tito a făcut o 
declarație in care s-a referit la rezul
tatele vizitei în Olanda și ale intîl- 
nirii cu președintele Franței, Pom
pidou. El a arătat că în Olanda a a- 
vut convorbiri cu privire la proble

Primire
la Consiliul

Simbătă dimineața, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri Mihai 
Marinescu a primit pe ministrul 
pentru știință și tehnică din R.D. 
Germană, Giinter Prey, care se află 
intr-o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au par
ticipat Gheorghe Cioară, președintele

Semnarea unui aranjament de colaborare 
in domeniul cercetărilor științifice și tehnice 

intre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană

în urma convorbirilor care au avut 
loc la București între delegația Con
siliului Național al Cercetării Știin
țifice și delegația Ministerului pentru 
Știință și Tehnică diq Republica De
mocrată Germană, sîmbătă au fost 
semnate la C.N.C.S. un aranjament 
de colaborare în domeniul cercetări
lor științifice și tehnice dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană, precum 
și protocolul întilnirii dintre cele 
două delegații.

Din partea română, documentele 
au fost semnate de Gheorghe Cioară,

Vizitele delegației Asociației

de prietenie sovieto-română
Vineri și sîmbătă. membrii dele

gației Asociației de prietenie sovieto- 
română, condusă de V.M. Terlețki, 
membru al C.C. al P.C. din Ucraina, 
președintele Filialei ucrainene a Aso
ciației de prietenie sovieto-română, 
redactor-șef al revistei „Kommunist ‘, 
din R.S.S. Ucraineană, aflată în țara 
noastră la invitația Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S.. au fost oaspeții 
municipiului Cluj. Delegația a vizitat

Plecarea președintelui Camerei 
deputaților din Luxemburg

Președintele Camerei deputaților 
din Luxemburg, Pierre Gregoire, 
care a făcut o vizită în țara noastră 
la invitația Marii Adunări Naționale, 
a părăsit simbătă dimineața Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

DEPUNEREA JURĂMlNTULUI IA ȘCOALA 
MILITARĂ DE OFIȚERI A M. A. I.

Simbătă dimineață a avut loc în 
Capitală solemnitatea depunerii ju- 
rămîntului militar de către elevii a- 
nului I al școlii militare de ofițeri a 
Ministerului Afacerilor Interne. La 
solemnitate au luat parte tovarășii 
Virgil Cazacu, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., Nico
lae State, adjunct al ministrului afa
cerilor interne, inspector general al 
miliției, generali și ofițeri superiori 
din M.A.L, activiști ai Comitetului 
municipal București al P.C.R., cadre 

mele internaționale actuale și ale 
colaborării și securității în Europa. 
Cu acest prilej a fast subliniată ne
cesitatea continuării proceselor pozi
tive din Europa. S-a ajuns la conclu
zia că trebuie înlăturate piedicile 
existente în calea cooperării între 
statele acestui continent și intensifi
cate eforturile pentru promovarea 
cooperării și realizarea securită
ții pe continentul nostru. La a- 
ceste eforturi trebuie să participe 
în mod egal toate țările. într-un cu- 
vînt, vizita noastră în Olanda a fost 
foarte utilă, a declarat președintele 
Tito.

Referindu-se la convorbirile purtate 
cu președintele Franței, Georges 
Pompidou, președintele Tito a sub
liniat că s-a efectuat un schimb de 
păreri sincer și foarte util cu privire 
la cele mai actuale probleme inter
naționale. în toate aceste probleme 
s-a manifestat o apropiere a punc
telor de vedere, a spus el. în cadrul 
convorbirilor s-a constatat că pozițiile 
noastre în ceea ce privește existența 
blocurilor, precum si in abordarea 
problemelor colaborării și securității 
în Europa sînt foarte apropiate.

Aceasta a fost prima mea întîl
nire cu președintele Pompidou și 
sînt foarte mulțumit de rezultatele 
convorbirilor, a subliniat președintele 
Iugoslaviei.

*
PARIS 24 (Agerpres). — Președin

tele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, a avut in capitala Franței o în
trevedere cu ministrul afacerilor ex
terne al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, Nguyen Thi Binh, șeful de
legației G.R.P. la convorbirile de la 
Paris cu privire la Vietnam. Au luat 
parte secretarul de stat pentru aface
rile externe al Iugoslaviei, Mirko Te- 
pavaț, și ambasadorul iugoslav la Pa
ris, Ivo Velvoda. |

de Miniștri
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, precum și Hans Voss, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind colaborarea teh-' 
nico-științifică dintre cele două țări. 

(Agerpres) 

președintele C.N.C.S., iar din partea 
R. D. Germane, de G’inter Prey, mi
nistrul pentru știință și tehnică.

La solemnitate au asistat Dinu 
Buznea, vicepreședinte al C.N.C.S., 
precum și dr. Hans Voss, ambasado
rul R.D. Germane la București.

• *In aceeași zi. președintele Consi
liului Național al Cercetării Științi
fice a oferit în saloanele restauran
tului „Athenâe Palace" un dejun în 
cinstea oaspeților.

(Agerpres)

biblioteca centrală universitară, mu
zeul de artă, casa de cultură a stu
denților. sala sporturilor, noile car
tiere ale municipiului. De asemenea, 
membrii delegației au avut o întîl
nire la Casa prieteniei româno-sovie- 
tlce cu conducerea consiliului jude
țean A.R.L.U.S. și au asistat la un 
spectacol cu opera „Don Carlos".

(Agerpres)

oaspetele a fost salutat de Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Traian Ionașcu, președin
tele Comisiei juridice a M.A.N., Mir
cea Rebreanu, deputat, de alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

didactice, tn fața drapelului de luptă 
al unității, elevii au făcut legămînt 
că vor sluji cu credință și devotament 
patria, că vor lupta cu strășnicie pen
tru apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului, a muncii sale pașnice, 
de oonstrucție socialistă, a avutului 
obștesc și a celui personal, a vieții, 
libertății și demnității persoanelor, a 
ordinii de drept statornicite în Româ
nia. Solemnitatea s-a încheiat cu de
filarea subunităților.

HtlilA Di PAREfO Șl DDVfHHIAlA 
A t. D. GERMANE CONIIIISÂ DE IOVARÂȘUI 

WAITER UWRICHI ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA 
IN 8. S. CEH0S1DVADA

PRAGA 25. — Corespondentul A- 
gerpres Eugen Ionescu transmite : 
La încheierea vizitei în R.S. Ceho
slovacă a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Demo
crate Germane a fost dată publici
tății o declarație comună. In decla
rație se arată că între delegația R.D.G., 
condusă de Walter Ulbricht. prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului de Stat, și de Willi 
Stoph, membru al Biroului Politic, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
și delegația de partid și guvernamen
tală a R.S. Cehoslovace, condusă de 
Gustav Husak, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, a avut loc un 
schimb rodnic de păreri cu privire 
la probleme de interes reciproc, des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească. în cursul convorbirilor 
s-a relevat că relațiile economice ale 
celor două țări se dezvoltă continuu, 
iar schimburile de mărfuri reciproc 
avantajoase cresc rapid. S-a căzut 
de acord asupra necesității extinde
rii colaborării economice într-un mod 
mai eficient, în interesul întăririi po
tențialului economic al celor două 
țări.

TOVARĂȘUL TODOR 1IVK0V DESPRE
UNELE ASPECTE ALE POLITICII INTERNE

SI EXTERNE A R. P. BULGARIA
SOFIA 24 — Corespondentul Ager

pres Gheorghe leva transmite : în
tr-o cuvintare rostită în orașul Tro
ian, la adunarea festivă consacrată 
aniversării organizației locale de 
partid, Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist Bul
gar, a subliniat că cel de-al X-lea 
Congres al P C. Bulgar, convocat pen
tru 12 aprilie 1971, va ocupa un loc 
deosebit de important în viața po
porului bulgar datorită caracteralui 
major al problemelor pe care le va 
dezbate și hotărîrilor ce le va adopta, 
în continuare, Todor Jivkov a arătat 
că cel de-al șaselea plan cincinal va 
fi oonsacrat dezvoltării accelerate a 
revoluției tehnico-științifice, automa
tizării complexe și cibernetizării, re
construcției tehnice a fondurilor de 
producție.

T. Jivkov a amintit, de asemenea, 
că în curînd va fi publicat proiectul

10 ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice 

între România și Cuba
Se împlinesc Ia 26 octombrie zece 

ani de la stabilirea relațiilor diplo
matice între România și Cuba. Acest 
marcant eveniment în viața celor 
două popoare s-a produs Ia numai un 
an de la victoria revoluției cuba
neze. Este știut că România și-a ma
nifestat simpatia caldă și solidaritatea 
față de lupta poporului cubanez, a 
salutat cu însuflețire strălucita sa vic
torie, care a dus la înlăturarea ve
chii orinduiri și a deschis drumul 
transformărilor sociale radicale în 
această țară. Apariția primului stat 
socialist de pe continentul latino- 
american, hotărîrea manifestată de 
întreg poporul cubanez, sub conduce
rea partidului său comunist și a gu
vernului revoluționar, în frunte cu 
tovarășul Fidel Castro, de a se an
gaja pe calea edificării noii socie
tăți a însemnat un eveniment de 
amplă semnificație nu numai pe 
planul acestei țări, ci și pe planul ge
neral al dezvoltării sociale contem
porane.

De-a lungul celor zece ani, între 
România și Cuba, între popoarele și 
partidele celor două țări s-au sta
tornicit trainice legături de priete
nie și colaborare. Aceste legături sint 
rezultatul unei întregi evoluții istorice 
a celor două țări. Poporul român, care 
timp de secole a purtat nenumărate 
bătălii pentru a-și cuceri independen
ța și care-și concentrează în prezent 
eforturile spre făurirea orînduirii noi, 
socialiste, nutrește sentimente de adin- 
că prețuire și solidaritate internațio- 
nalistă față de eforturile depuse de 
Cuba prietenă pentru dezvoltarea sa 
economică, pentru construirea socia
lismului, pentru zădărnicirea uneltiri
lor imperialiste, pentru apărarea și 
consolidarea independenței și su
veranității sale naționale. Comunita
tea orînduirii socialiste pe care o e- 
dlfică cele două popoare, dezvoltarea 
economică a României și Cubei con
stituie premise favorabile dezvoltării 
multilaterale și adînclrii schimburilor 
de valori materiale și spirituale intre 
cele două țâri.

în pofida depărtării geografice, 
s-au intensificat schimburile econo
mice, de o deosebită importanță 
in acest sens fiind Acordul 
comercial de lungă durată în
cheiat între România și Cuba în 
1960. în cadrul schimburilor comer
ciale, țara noastră livrează Cubei în 
special produse ale industriei con
structoare de mașini : instalații petro
liere, vagoane, tractoare, remorci, 
compresoare frigorifioe, transforma
tori. instalații pentru fabrici de ci
ment ; și primește zahăr și produse 
din zahăr, cafea, citrice, minereuri și 
alte mărfuri. Totodată, România li
vrează diferite proiecte fl aoordă Cu

Abordînd o serie de probleme ale 
situației internaționale, cele două 
părți au acordat o atenție deosebită 
problemei asigurării păcii și securi
tății în Europa și în lume. Ambele 
părți și-au exprimat convingerea că 
un pas important spre reducerea în
cordării și spre normalizarea situa
ției din Europa îl constituie tratatul 
dintre U.R.S.S. și R.F. a Germaniei. 
Cele două delegații s-au pronunțat 
pentru stabilirea unor relații nor
male, pe baza egalității în drepturi, 
între R.D. Germană și R.F. a Germa
niei, conform principiilor dreptului 
internațional.

Cele două delegații și-au exprimat 
sprijinul pentru lupta justă a poporu
lui vietnamez, a popoarelor din Indo
china împotriva imperialismului. în 
legătură cu situația din Orientul A- 
propiat, părțile se pronunță pentru re
zolvarea conflictului pe baza rezolu
ției Consiliului de Securitate.

Gustav Husak, Ludvik Svoboda 
și Lubomir Strougal au acceptat in
vitația de a face o vizită oficială In 
R.D. Germană.

noii constituții a Bulgariei, care v» 
fi supus unei dezbateri generale.

In încheierea cuvîntării sale, vor
bind. despre politica externă a R. P. 
Bulgaria, Todor Jivkov a afirmat că 
scopul el principal este să asigure 
condiții pașnice și tot mal favorabile 
pentru construirea socialismului și 
apoi a comunismului.

★
SOFIA 24. — La Loved a fost săr

bătorită împlinirea a 100 de ani de la 
înființarea la București a Comitetului 
central revoluționar bulgar, precum 
și centenarul declarării Comitetului 
din orașul Loveci ca centru condu
cător al Organizației revoluționare 
din Bulgaria, evenimente marcante tn 
istoria luptei de eliberare a poporului 
bulgar de sub dominația otomană. La 
adunarea festivă de la Loveci au fost 
prezenți Todcr Jivkov și alți condu
cători de partid și de stat.

bei asistență tehnică. Crearea Comi
siei mixte româno-cubaneze de co
laborare economică și tehnico-științi- 
fică, pe baza Convenției semnate in 
1967, a constituit un factor stimula
tor pentru amplificarea relațiilor e- 
conomice dintre cele două țări.

în același timp, cunosc o evoluție 
ascendentă relațiile culturale și cele 
din alte domenii de activitate. Inten
sificarea schimburilor româno-cuba
neze pe diferite planuri este o măr
turie a interesului celor două popoare 
de a se cunoaște reciproc, cit mai 
îndeaproape. între partidele care e- 
xercită rolul conducător in cele două 
țări — P.C.R. și P.C. din Cuba — se 
dezvoltă continuu legături tovărășești, 
bazate pe stimă și respect tovărășesc. 
Contactele și întîlnirile la diferite 
niveluri între reprezentanții României 
și Cubei, vizitele reciproce efectuate 
de personalități ale vieții politice, e- 
conomice, cultural-științifice, artisti
ce au contribuit la adîncirea prieteniei 
și colaborării ce s-au stabilit între 
cele două țări. O manifestare a soli
darității și a sentimentelor frățești 
nutrite de poporul patriei noastre față 
de poporul prieten cubanez a repre
zentat-o, anul acesta, participarea 
brigăzii de tineri tehnicieni voluntari 
„23 August — România" la zafra a- 
nului 1970, prilej în care au putut 
cunoaște nemijlocit sentimentele de 
prietenie ale poporului cubanez față 
de poporul român.

Una dintre constantele politicii 
Partidului Comunist Român, a statu
lui nostru este aceea de a întreține și 
dezvolta continuu relații frățești cu 
toate țările socialiste, pe baza mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului socialist, cooperării și întraju
torării tovărășești. Desfășurate sub 
semnul prețuirii și stimei reciproce, 
relațiile multilaterale stabilite între 
România și Cuba, dezvoltarea lor 
continuă contribuie In mod neîndo
ios la adîncirea pe mai departe a 
prieteniei și colaborării frățești dintre 
cele două țări, spre folosul ambelor 
popoare. la întărirea sistemului mon
dial socialist, slujind cauza păcii și 
progresului în lume.

Aniversarea unui deceniu de la 
stabilirea relațiilor diplomatice din
tre România si Cuba oferă poporului 
român prilejul de a-și manifesta din 
nou simpatia și solidaritatea cu po
porul Cubei socialiste, de a-i ura noi 
succese în construcția socialismului. 
Este convingerea fermă a opiniei 
noastre publice că relațiile de stimă, 
prietenie și colaborare reciprocă e- 
xistente între partidele, popoarele șl 
tărt'e noastre se vo- dezvolta șl se vor 
întări în continuare.

Dan MUNTEANU



viața internațională
SESIUNEA

JUBILIARĂ A O.N.U.
ȘEDINȚA FESTIVĂ DE ÎNCHIDERE

Premierul Ciu En-lai a primit 
delegația Ministerului Industriei 

Construcțiilor de Mașini al României

(Urmare din pag. I) 

Ședințele din ziua de 23 octombrie

ea în fiecare an — a declarat U 
Thant — constituie un coșmar în 
comparație cu alte consecințe ale 
rapidității progresului științific și 
tehnic". „Direcția generală în 
care noi trebuie să acționăm, a 
spus secretarul general al O.N.U., 
este evidentă și, cel puțin în prin
cipiu, ea întrunește asentimentul 
tuturor guvernelor, chiar dacă nu 
este încă, totdeauna, acceptată în 
practică". U Thant a subliniat că 
este imperios necesar „să se re
nunțe la politica de forță pentru 
a se face dovada unui sentiment 
de responsabilitate oolectivă". „Noi 
trebuie să dăm organizației, a con
tinuat vorbitorul, un caracter uni
versal, astfel îneît toate popoarel® 
de pe glob să fie reprezentate în ea 
si să-și poată face auzit glasul. In 
toate domeniile vieții trebuie să a- 
sigurăm respectarea dreptului in
ternațional. Trebuie să facem să 
dispară ultimele vestigii ale colo
nialismului care subzistă Încă și 
care, în zilele noastre, constituie» 
un anacronism intolerabil. Trebuie 
să eliminăm complet rasismul cu 
formele sale vechi și să nu lăsăm 
ca această maladie insidioasă să 
se dezvolte sub forme noi".

Trecînd în revistă responsabili
tățile ce revin Organizației Națiu
nilor Unite, alocuțiunea pronunțată 
de U Thant în fața Adunării Ge
nerale a reliefat faptul că deviza 
sub care s-a desfășurat sesiunea 
jubiliară, „Pace, justiție, progres", 
trebuie să constituie un imperativ 
permanent al viitorului. Vorbitorul 
a arătat că numai astfel O.N.U. nu 
se va îndepărta de idealurile, de 
speranțele înalte și de hotărîrea 
care au dus la nașterea ei după cel 
de-al doilea război mondial. „Nu

trecute in lume, a arătat in cuvîn- 
tarea sa premierul Norvegiei, PER 
BORTEN, este necesară o intensifica
re a eforturilor generale pentru a 
regăsi încrederea popoarelor că 
este posibil, prin O.N.U., să se re
zolve problemele majore de astăzi. 
El a declarat că printre sarcinile 
urgente ale O.N.U. se numără redu
cerea și controlul armamentelor, 
desființarea dominației coloniale, 
respectul normelor internaționale. 
Pentru a obține rezultate bune, a 
spus el, este nevoie de eforturi con
jugate ale tuturor națiunilor, mari , 
și mici, avute și sărace, dat fiind că 
tpate statele membre ale O.N.U. au 
drepturi și îndatoriri egale de a cău
ta soluții concertate la problemele 
ce se pun in fața organizației noas
tre.

Salutând pe membrii O.N.U. în 
numele guvernului Statelor Unite, 
președintele RICHARD NIXON a a- 
rătat că soarta omenirii depinde de 
realismul și sinceritatea cu care sînt 
abordate marile probleme ale păcii 
și războiului.

Referindu-se la aniversarea' unui 
sfert de veac de la înființarea O.N.U., 
el a arătat că Națiunile Unite au 
realizat o serie de succese în regle
mentarea sau evitarea unor conflicte, 
în promovarea dezvoltării economice 
și a cooperării internaționale în anu
mite domenii. Dar această cooperare 
lasă încă mult de dorit. Problema 
centrală a lumii contemporane — 
asigurarea păcii — nu a fost încă so
luționată.

Menționînd în continuare faptul, că 
S.U.A. și U.R.S.S., care au luptat ca 
aliați în cel de-al doilea răzbpi mon
dial, au cooperat cu 25 de ani in 
urmă la înființarea ■ O.N.U., dar că, 
ulterior, această cooperare a încetat, 
vorbitorul a arătat că, în ciuda deo
sebirilor profunde dintre S.U.A. și 
U.R.S.S., există un șir de factori care 
oferă o bază pentru îngrădirea și 
reducerea acestor deosebiri. Nici una 
dintre cele două țări, a subliniat 
președintele, nu dorește un conflict 
nuclear care ar costa viața a zeci de 
milioane de oameni. Ambele state 
doresc reducerea poverii înarmărilor, 
resursele eliberate puțind fi, astfel, 
folosite pentru a construi, și 
nu pentru a distruge. Este In 
interesul atît al S.U.A. cît și al 
U.R.S.S., state dezvoltate din punct 
de vedere industrial, să sporească 
legăturile comerciale, contactele re
ciproce. In fine, necesitățile econo
mice și sociale ale lumii care se 
cer urgent 'rezolvate pot imprima o 
direcție creatoare competiției exis
tente între S.U.A. și U.R.S.S.

După ce s-a referit la poziția cu
noscută a S.U.A. față de problema 
Vietnamului și cea a Orientului 
Apropiat, președintele Nixon a indi
cat acele probleme care, după păre
rea sa, trebuie să preocupe pe toți 
membrii Națiunilor Unite — reduce
rea decalajului între statele bogate 
și cele sărace, folosire^ uriașelor re
surse ale mărilor și oceanelor In be
neficiul tuturor statelor, cooperarea 
internațională pentru combaterea 
poluării mediului înconjurător al 
omului, rezolvarea marilor probleme 
pe care le ridică creșterea vertigi
noasă a populației globului, oprirea 
traficului de stupefiante, lichidarea 
practicilor pirateriei aeriene și asasi

avem dreptul să fim satisfăcuți de 
rezultate lente și parțiale, nici 
de cuvinte și declarații neurmate 
de fapte", a declarat U Thant. 
„Ne vom angaja pe drumul unei 
Organizații a Națiunilor Unite care 
se va achita cu mai multă forță și 
eficacitate de funcțiile capitale a- 
sumate prin Cartă, a spus în în
cheiere vorbitorul.

In încheierea lucrărilor ședinței 
festive a sesiunii jubiliare a luat 
cuvîntul Edvard Hambro, pre
ședintele Adunării Generale. El a 
arătat că la sesiunea jubiliară au 
fost aprobate documente importan
te dar că, în primul rînd, faptele 
de mîine vor decide valoarea și 
eficiența acestei sesiuni. „E neîn
doios, a spus Edvard Hambro, că 
declarațiile, chiar cele mai admi
rabile, nu sînt suficiente dacă nu 
traducem în fapt sentimentele care 
ni le-au inspirat". In încheiere, 
vorbitorul a subliniat că, în ciuda 
imenselor dificultăți, a probleme
lor nesoluționate încă în lumea 
contemporană, există toate premi
sele ca Organizația Națiunilor 
Unite să-și poată îndeplini rolul 
pentru care a fost creată, acționînd 
cu mai multă decizie și eficiență.

La amiază, șefii de state și gu
verne participant! la sesiunea ju
biliară au fost invitați la o re
cepție dată în onoarea lor de pre
ședintele Adunării Generale, Ed
vard Hambro, și de secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant.

După ce a luat parte la această 
recepție, președintele Nlcolae 
Ceaușescu, soția sa, Elena 
Ceaușescu, și persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe șeful statului 
român au părăsit New York-ul, 
îndreptîndu-se spre Washington.

nării de diplomați. în fine, preșe
dintele S.U.A. a eypus poziția cu
noscută americană în problema pri
zonierilor de război.

Relațiile internaționale, a spus In 
continuare vorbitorul, trebuie să fie 
întemeiate pe anumite principii uni
versale : recunoașterea dreptului su
veran la independență și demnitate 
al fiecărei națiuni, a dreptului tutu
ror indivizilor la o viață demnă, res
pectul reciproc pentru drepturile tu
turor statelor.

Pe scena politică actuală a lumii, 
problemele acute se multiplică, ră- 
mînînd încă fără soluții, a decla
rat arhiepiscopul MAKARIOS, preșe
dintele Republicii Cipru, subliniind, în 
context, că o astfel de situație se 
datorește In principal ignorării de 
către unele state a principiilor fun
damentale ale Cartei Națiunilor 
Unite. Rolul Organizației Națiunilor 
Unite In epoca noastră de frămîn- 
tări este indiscutabil, dar atît timp 
cît va exista o discrepanță îngrijo
rătoare între declarațiile unor state 
la Națiunii^ Unite și politica lor In 
lume, încrederea popoarelor In 
O.N.U. va fi afectată.

Trecînd In revistă evoluția din ul
timii 25 de ani a situației interna
ționale, maroată prin profunde trans
formări politice, reflectate și în 
compoziția actuală a organizației, In 
rîndurile căreia au intrat zeci de 
state care au obținut independența, 
ministrul afacerilor externe al Alge
riei, ABDELAZIZ BOUTEFLIKA, 
sublinia că pacea continuă să 
fie amenințată in diverse re
giuni ale globului. El s-a refe
rit pe larg la situația din 
Orientul Apropiat și Indochina In 
ce privește criza din Orientul Apro
piat, ministrul de externe al Alge
riei a subliniat că realizarea unei so
luții stabile, a unei păci juste, nu va 
fi posibilă decît dacă se va ține cont 
de drepturile poporului palestinean, 
ca element fundamental al regle
mentării politice a situației actuale. 
Cerînd retragerea trupelor ameri
cane din Vietnamul de sud, A. Boute- 
flika s-a pronunțat, totodată, pen
tru instalarea In Vietnamul de sud 
a unui guvern reprezentativ din care 
să facă parte, în primul rînd, Fron
tul Național de Eliberare, reprezen
tantul autentic al populației. Minis
trul de externe algerian a eviden
țiat faptul că eficacitatea organiza
ției va fi afectată atît timp cît 
China este absentă, cerînd restabili
rea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U

★
NEW YORK 24 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 25-a aniversări a 
Organizației Națiunilor Unite, la New 
York a avut loc o masă rotundă a 
ziariștilor, consacrată trecerii în re
vistă a activității O.N.U. în cursul 
celor 25 de ani, a principalelor pro
bleme ale organizației.

Masa rotundă a fost deschisă de 
secretarul general U Thant. Au mai 
prezentat expuneri președintele Adu
nării Generale, E. Hambro, secreta
rii generali adjuncți și alte oficiali
tăți ale organizației.

La discuțiile pe tema „O.N.U. și 
drepturile omului", a luat cuvintul 
și Nestor Ignat, președintele Uniunii 
ziariștilor din Republica Socialistă 
România.

Primirea de către tovarășul 
Kim Ir Sen a ambasadorului român 

la Phenian
PHENIAN 24 (Agerpres). — La 21 

octombrie 1970, Kim Ir Sen, secreta
rul general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, preșe
dintele Cabinetului de Miniștri al 
Republicii Populare Democrate Co
reene, a primit pe ambasadorul Re-

ORIENTUL 
APROPIAT
• MAHMOUD RIAD i „Spe

răm să putem găsi o solu-
• ționare a conflictului din 

Orientul Apropiat într-o 
manieră pașnică* *.

6tate, bazate pe principiile Cartei, 
vorbitorii au exprimat un larg con
sens în ce privește sporirea în 
anii următori a eficacității O.N.U. 
Astfel, Stefan Jedrychowski a ară
tat, între altele, că este de primă 
Importanță realizarea universalită
ții Organizației Națiunilor Unite 
și, în acest sens, restabilirea drep
turilor legitime la O.N.U. ale R. P. 
Chineze și admiterea ambelor sta
te germane. El a relevat, de ase
menea, că e necesar ca relațiile 
dintre state să se bazeze pe prin
cipiile independenței și suveranită
ții naționale, stimei și avantajului 
reciproc.

Secretarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite, U THANT, a 
pronunțat apoi în fața Adunării 
Generale o declarație în care a fă
cut, la început, bilanțul activității 
desfășurate pînă acum de O.N.U. 
„Noi știm cu toții ceea ce 
Organizația Națiunilor Unite a rea
lizat șl ceea ce ea n-a știut să în
făptuiască", a spus U Thant. Vor
bitorul a relevat că există nume
roase probleme acute ce preocupă 
de multă vreme omenirea și cărora 
acest for internațional trebuie să 
le găsească o soluționare, îndepli- 
nindu-și astfel misiunea încredin
țată de popoare și înscrisă, în urmă 
cu 25 de ani, în Carta Națiunilor 
Unite. El a apelat la statele mem
bre să-și întărească eforturile pen
tru ca Organizația Națiunilor Unite 
să devină un instrument eficace 
de rezolvare a problemelor urgen
te ce confruntă lumea contempo
rană. „Cursa înarmărilor, cu ris
curile sale de neiertat și cu cele 
200 de miliarde de dolari cît costă

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— Trimișii speciali L. Rodescu și A. 
lonescu transmit : Problemele inter
naționale majore, activitatea si pers
pectivele O.N.U., precum și preocu
pări specifice ale unor mari regiuni 
geografice au stat în centrul atenției 
participantilor la sesiunea jubiliară
• O.N.U.

In ultima zi rezervată acestor expu
neri programatice de politică exter
nă au luat cuvîntul șefii de state sau 
trimișii speciali ai președinților și 
premieri ai Finlandei. Cehoslovaciei. 
Marii Britanii, Indiei, Nicaraguei, Nor
vegiei, Etiopiei. S.U.A., Ciadului. Ci
prului, Dahomey-ului, Algeriei, Bel
giei.

Evocînd activitatea Organizației 
Națiunilor Unite, JAN MARKO, mi
nistrul de externe al Cehoslovaciei, a 
prezentat poziția tării sale în pro
blema securității internaționale, a 
conflictului din Vietnam și a situa
ției din Orientul Apropiat. Referin- 
du-se la problemele europene, el a 
reliefat importanta semnării recente 
a Tratatului sovieto-vest-german și a 
declarat că Cehoslovacia „este gata 
să ducă negocieri cu vecina sa din 
vest, R.F. a Germaniei. în vederea 
eliminării obstacolelor din calea evo
luției normale a relațiilor dintre cele 
două țări". „Țin să subliniez, a spus 
el. că guvernul cehoslovac este hotă
rât să contribuie la consolidarea at
mosferei actuale din Europa si că 
acordă o mare importantă acestor 
negocieri". Jan Marko s-a pronunțat 
pentru abordarea concretă a prepara- 
tivelor în vederea convocării unei 
conferințe a securității europene. El 
s-a referit, apoi, la probleme aflate pe 
agenda vieții internaționale, printre 
care dezarmarea, dreptul popoarelor 
de a se dezvolta liber și independent, 
fără amestec străin, respectarea 
principiilor Cartei.

EDWARD HEATH, primul ministru 
al Marii Britanii, s-a referit la actuala 
situație internațională, subliniind răs
punderea ce revine Națiunilor Unite 
In problema securității internaționale, 
precum și față de reglementarea 
diferendelor prin mijloace pașnice. 
In acest sens, el a afirmat că nu au 
fost încă folosite toate posibilită
țile și metodele prevăzute în Cartă 
pentru menținerea păcii. El a expus 
apoi poziția britanică față de urmă
torul deceniu al dezvoltării.

Primul ministru al Indiei, INDIRA 
GANDHI, a prezentat la început un 
tablou al configurației internaționale, 
arătînd că după 25 de ani de la crea
rea O.N.U. principiul universalității 
nu este încă aplicat, sistemul acțiuni
lor unilaterale și al alianțelor exclu
sive n-a dispărut, dreptul popoarelor 
de a-și alege forma de guvemămînt 
nu este acceptat decit în vorbe de 
anumite puteri, se produc Încă inge
rințe considerabile în afacerile in
terne ale altor țări, persistă extinde
rea angajamentelor militare. Indira 
Gandhi s-a referit, de asemenea, la 
situația existentă In Vietnam, pre
cum și în Orientul Apropiat, susți- 
nînd utilitatea negocierilor ca mij
loc de reglementare. O.N.U.. după 
părerea sa, trebuie să dețină un rol 
mai activ în rezolvarea diferendelor 
internaționale, în dezvoltarea econo
miei națiunilor rămase în urmă, în 
realizarea unor progrese în domeniul 
dezarmării.

In condițiile transformărilor pe

NEW YORK 24 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al R.A.U., 
Mahmoud Riad, a avut vineri o a 
doua întilnire cu secretarul de stat 
al S.U.A., William Rogers. La sfir- 
șitul întrevederii, Riad a declarat zia
riștilor : „Sperăm să putem găsi o 
soluționare a conflictului din Orien
tul Apropiat într-o manieră pașnică". 
Surse americane, citate de agenția 
Reuter, afirmă că întîlnirea Rogers- 
Riad a prilejuit „o discuție folositoa
re". Relevîndu-se că în cadrul acestei 
noi întîlniri dintre șefii diplomațiilor 
celor două țări a fost abordată în
deosebi problema palestineană, agen
ția citată informează că „s-a căzut de 
acord că aceasta trebuie să-și gă
sească rezolvarea în contextul unei 
reglementări generale a conflictului 
din Orientul Apropiat".

BEIRUT 24 (Agerpres). — Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Cen
tral al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, care a sosit vineri la 
Beirut, a avut convorbiri cu președin
tele Libanului, Suleiman Frangieh, 
cu premierul Saeb Salam și cu mi
nistrul libanez al informațiilor. Pos
tul de radio Beirut a anunțat că in 
cursul întrevederilor dintre Yasser 
Arafat și oficialitățile libaneze au fost 
abordate probleme referitoare la re
lațiile dintre guvernul de la Beirut și 
rezistența palestineană și la aplicarea 
acordului dintre cele două părți, 
semnat în noiembrie 1969. Sîmbătă, 
Yasser Arafat a prezidat o reuniune 
a reprezentanților rezistenței palesti- 
nene în Liban.

★
Președintele Libanului, Suleiman 

Frangieh, a primit vineri după-amia- 
ză pe ministrul afacerilor externe al 
Tunisiei, Mohamed Masmoudi. Cu 
acest prilej, ministrul de externe tu
nisian a remis șefului statului liba
nez un mesaj personal din partea pre
ședintelui Tunisiei, Bourguiba. In 
cursul aceleiași zile, șeful diploma
ției tunisiene a plecat spre Amman.

agențiile de presă transmit:

La Budapesta a sosit în
tr-o vizită oficială de priete
nie Xuan Thuy,6ecretar al c c 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, ministru, conducătorul de
legației R. D. Vietnam la Conferința 
în problema vietnameză.

Un tribunal din Lisabona 
a condamnat vineri pe Joaquim An
tonio Alves și pe Gilberto Henriques 
da Silva, sub acuzația de a fi mem
bri ai Partidului Comunist, aflat în 
ilegalitate. Primul a fost condamnat 
la 20 de luni închisoare, iar cel de-al 
doilea la 22 luni.

Lucrările Comitetului E- 
xecutiv al F.M.T.D.care 8 exa- 
minat documentele pregătite în 
vederea celei de-a 8-a Adunări a 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat, care se va desfășura Ince- 
pînd de luni la Budapesta, s-au în
cheiat sîmbătă în capitala Ungariei, 
în cursul dezbaterilor au luat cuvîn
tul numeroși delegați, printre care 
și Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. 
al U.T.C. din Republica Socialistă 
România.

Ministrul de stat al Fran
ței însărcinat cu probleme
le apărării, Michel Debr6-care 3 
făcut o vizită de două zile la Bonn 
s-a reîntors vineri seara la Paris. în 
timpul șederii sale în capitala R. F. 
a Germaniei, Michel Debre a semnat 
două acorduri privind livrarea, de 
către Franța, Bundeswehrului vest- 
german a 20 de vedete rapide purtă
toare de rachete „M-M-38" și fabri
carea în comun de către cele două 
țări a unei rachete sol-sol de tipul 
„Milan".

„Săptămîna filmului din 
R. D. Germană" s a deschis ,n 
orașul Reklinghausen din R. F. a 
Germaniei, în cadrul căreia vor fi 
prezentate 11 producții cinematogra
fice ale studiourilor din R.D.G.

Cazuri de îmbolnăviri 
presupuse a fi holeră au fost 
semnalate în raionul Michalovce 
(Slovacia de răsărit), informează zia
rul „Rude Pravo", citind surse ale 
Ministerului Sănătății din R. S. 
Slovacă. Au fost luate măsuri pre
ventive stricte pentru cazul în care 
analizele de laborator vor confirma 
apariția holerei. în legătură cu aceas
ta, circulația de pasageri prin punc
tele de frontieră poloneze Rzeszow șl 
Cracovia a fost sistată, anunță agen
ția P.A.P. 

publicil Socialiste România tn R.P.D. 
Coreeană, Aurel Mălnășan, la cererea 
acestuia.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a participat Hă Dam, ministrul afa
cerilor externe al R.P.D. Coreene.

Vizita delegației P.C.R. 

în Danemarca
COPENHAGA 24 (Agerpres). — 

Membrii delegației Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
Vasile Patilineț, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., aflați în vizită în Dane
marca, la invitația partidului comu
nist din această țară, au fost în 
zilele de 21—23 octombrie oaspeții or
ganizațiilor de partid din Copenhaga 
și Aalborg. Membrii delegației au 
vizitat unități industriale și agricole,

O. /. M. trebuie să țină seama 
de schimbările intervenite 
in lumea contemporană

INTERVENȚII ALE REPREZENTANȚILOR ȚARII NOASTRE LA A 55-A SESIUNE 
(MARITIMA) A CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE A MUNCII

GENEVA 24 (Agerpres) — Cea de-a 
55-a sesiune (maritimă) a Conferin
ței internaționale a muncii, ale cărei 
lucrări se desfășoară la Geneva, con
tinuă examinarea raportului directo
rului general al Biroului Internațio
nal al Muncii cu privire la aspectele 
actuale ale dezvoltării transporturilor 
maritime, rolul și perspectivele ac
tivității organizației în acest domeniu.

Luînd cuvîntul la 23 octombrie, am
basadorul Ion Datcu, șeful delegației 
române la conferință, a subliniat rit
mul rapid de dezvoltare a transpor
turilor maritime în România, preo
cuparea constantă a guvernului nos
tru pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață ale marinari
lor. Pentru ca O.I.M. să realizeze o- 
biectivele sale specifice, a spus vorbi
torul, este absolut necesar să fie in
staurat un climat de pace și Încrede
re, da respect reciproc între națiuni, 
să se înlăture obstacolele ce mai e- 
xistă în calea cooperării internaționa
le și să fie respectate principiile 
Cartei Națiunilor Unite.

Organizația Internațională a Mun
cii — a declarat reprezentantul român

La Washington s-a semnait un 
acord de schimburi și cooperare 
între Biblioteca Centrală de Stat 
a Republicii Socialiste România 
și Biblioteca Congresului S.U.A. 
La festivitate au participat re
prezentanți ai Departamentului 
de Stat, membri ai comitetului 
de administrație a Bibliotecii 
Congresului, precum și atașatul 
cultural al ambasadei române la 
Washington.

La închiderea ediției

După votul din parlament: SALVADOR ALLENDE

PREȘEDINTE AL REPUBLICII CHILE
prima oară în America Latină, candidatulPentru

în urma unui scrutin prezidențial
CHILE 24 (Agerpres). — Salva-

constituie „un act democratic". Se

coaliției forțelor de stingă devine șeful statului9 9 9

SANTIAGO DE
dor Allende, candidatul Frontului Unității Popu
lare, a fost ales simbătă președinte al Republicii 
Chile pe o perioadă de șase ani. Alegerea a avut 
loc in cadrul unei reuniuni extraordinare a celor 
două Camere ale Congresului chilian. Erau pre
zenți 195 din cei 200 de deputați și senatori, dintre 
care 153 și-au dat votul senatorului 
35 au votat in favoarea candidatului

Jorge AlessandrI, Iar 7 (aparținind partidului de 
extremă dreaptă democrat-radical) au introdus în 
urnă buletine albe.

îndată după aflarea rezultatului scrutinului din 
Congres, noul președinte a declarat ziariștilor că 
alegerea sa 
așteaptă ca cel de-al 27-lea președinte al Repu
blicii Chile.........................................................
brie a.c.

să

fost alee sîmbătăcu care a

Allende, 
dreptei.

liană, efectuarea unei ample refor
me agrare, lupta contra scumpirii 
vieții și inflației, promovarea unei 
politici externe independente.

preia împuternicirile la 4 noiem-

După cum se știe, la alegerile 
prezidențiale din 4 septembrie nici 
unul dintre candidați nu a obținut 
majoritatea absolută a voturilor 
exprimate de corpul electoral, si
tuație In care constituția țării pre
vede ca președintele să fie desem
nat de către Congres din rîndul 
primilor doi candidați cu cele mai 
multe voturi. Salvador Allende, care 
a candidat din partea formațiunilor 
politice de stingă grupate în Fron
tul Unității Populare, a întrunit 
adeziunea unei părți considerabile a 
alegătorilor, situîndu-se, cu peste 
39 la sută din totalul voturilor, in 
fruntea tuturor candidaților. Ulte
rior, pe baza unui acord politic cu
prinzător, el a obținut sprijinul 
Partidului Democrat Creștin al pre
ședintelui în funcțiune, Eduardo 
Frei, ceea ce i-a asigurat majori-

PEKIN 24. — Corespondentul A- 
gerpres, Ion Gălățeanu, transmite : 
Premierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai, și vicepremierul 
Consiliului de Stat, Li Sien-nien, au 
primit în seara zilei de 23 octombrie 
delegația Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, condusă de mi
nistrul loan Avram.

Au fost prezenți Li Cian, ministru 

s-au tntîlnit cu activul organizațiilor 
de partid din cele două orașe, pre
cum și cu membri ai conducerii sin
dicatelor din Aalborg.

In timpul vizitelor, delegația a fost 
însoțită de tovarășii Ib Norlund și de 
Villy Fuglsang, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Dane
marca, Aksel Spotog și Bodil Ema
nuel, membri ai C.C. al P.C. din 
Danemarca.

— poate și trebuie să-și aducă con
tribuția la îmbunătățirea atmosferei 
internaționale, penseverînd în pri
mul rînd pe calea adaptării ei la 
schimbările intervenite în lumea 
oontemporană și asigurînd, fără întîr- 
ziere, posibilitatea ca Republica 
Populară Chineză și Republica De
mocrată Germană să participe la 
activitățile sale în calitate de mem
bri cu drepturi depline.

Șeful delegației române a recoman
dat, de asemenea, ca O.I.M. să întă
rească cooperarea cu U.N.C.T.A.D. în 
vederea formării de cadre calificate 
pentru marina comercială.

Cu același prilej, la dezbateri a luat 
cuvîntul Ștefan Oruna, delegatul oa
menilor muncii din România, care a 
expus preocupările actuale ale sindi
catelor din transporturile maritime 
pentru îmbunătățirea continuă a con
dițiilor de muncă ale marinarilor. De
legatul român a subliniat necesitatea 
democratizării procedurilor O.I.M. 
care să asigure reprezentarea echi
tabilă în toate organele O.I.M. a di
feritelor organizații sindicale Inter
naționale.

Un grup de specialiști 
americani în domeniul zbo
rurilor cosmice pilotate •sostt 
sîmbătă la Moscova, Informează

MOSCOVA 24 (Ager
pres). — Zborul stației 
automate „Sonda-8“ 
continuă.

La 21 octombrie au 
fost realizate fotografii 
ale Pămintului de la o 
distanță de 65 000 kilo
metri. In cursul prime
lor trei zile de zbor, in 
timpul emisiunilor de 

televiziune, au fost 
transmise imagini ale 
Pămintului, apreciate de 
specialiști ca fiind de 
bună calitate.

La 24 octombrie sta
ția a înconjurat Luna 
la distanța minimă de 
1 120 kilometri. In pre
zent, informează agen
ția TASS, „Sonda-8“ se

tatea 
în fruntea statului.

In preajma scrutinului din Con
gres, elemente de dreapta au recurs 
la diverse acțiuni pentru a crea o 
situație de încordare în țară și a 
împiedica desfășurarea calmă și in 
deplină ordine a alegerii noului 
președinte. Printre aoeste acțiuni 
s-a numărat și atentatul săvîrșit joi 
contra comandantului șef al armatei 
chiliene, generalul Renă Schneider. 
După acest atentat, în Chile a fost 
decretată starea excepțională și au 
fost adoptate ample măsuri de secu
ritate.

Programul Frontului Unității 
Populare prevede apărarea intere
selor naționale ale Republicii Chile, 
naționalizarea bogățiilor naturale 
ale țării, lichidarea dominației mo
nopolurilor străine în economia chi- 

adjunct al comerțului exterior, Ciu 
Tzi-cean, adjunct al ministrului con
strucțiilor de mașini, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne Și Ministerul Comerțului Ex
terior. A fost prezent, de asemenea, 
Aurel Duma, ambasadorul român la 
Pekin.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

★Delegația Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, condusă da 
loan Avram, a părăsit sîmbătă Peki
nul, plecînd spre patrie. La aeroport 
delegația a fost condusă de Li Cian, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior, și Ciu Tzi-cean, adjunct al mi
nistrului construcțiilor de mașini.

Ministrul de interne 
al României la Deliii

DELHI 24 (Agerpres) — Minis
trul afacerilor interne al Republicii 
Socialiste România, Cornel Onescu, 
a sosit la Delhi, într-o vizită ofici
ală. La aeroport, el a fost întâmpi
nat de ministrul de stat pentru in
terne al Republicii India, K. C. Pant, 
și de alte oficialități indiene. La Mi
nisterul de Interne al Indiei a avut 
loc o întilnire între miniștrii de in
terne ai celor două țări.

Mitia Ribicici despre 
relațiile economice 

iugoslavo-americane
NEW YORK 24 (Agerpres). — Luînd 

cuvintul la un prînz oferit de amba
sadorul Iugoslaviei în onoarea unul 
grup de oameni de afaceri, reprezen
tanți ai unora dintre cele mai mari și 
mai cunoscute firme din S.U.A., pre
ședintele Vecei Executive Federale, 
Mitia Ribicici, a apreciat în mod po
zitiv dezvoltarea continuă a relațiilor 
economice iugoslavo-americane. EI 
și-a exprimat speranța că convorbi
rile care au avut loc la Belgrad în
tre președinții Tito și Nixon vor a- 
vea rezultate importante în dome
niul cooperării economice dintre cele 
două țări.

„în ceea ce ne privește — a «pus 
Ribicici — pot să vă asigur că gu- 

* vernul iugoslav, precum și cercurile 
noastre economice doresc să lărgească 
și mai mult și să dezvolte sub dife
rite forme colaborarea economică 
dintre țările noastre și ne vom străi 
dui să facem totul pentru a contri
bui la aceasta". „Iugoslavia este in
teresată în toate formele de coope
rare eoonomică cu S.U.A., pe o bază 
reciproc avantajoasă", a subliniat pri
mul ministru al Iugoslaviei.

agenția TASS. Ei urmează să discut» 
cu specialiști sovietici probleme le
gate de standardizarea aparatajuluî 
pentru realizarea manevrelor de 
apropiere și cuplare a navelor cos
mice sovietice și americane.

îndreaptă spre Pămint. 
In timpul zborului in 
apropierea Lunii, apa
ratele de la bordul sta
ției au efectuat măsu
rători asupra caracte
risticilor fizice ale spa
țiului cosmic circumlu
nar și au luat fotografii 
alb-negru ale suprafeței 
selenare.

Personalitate de prestigiu, Sal
vador Allende Gossens s-a năs
cut la 26 iulie 1908 la Valparaiso. 
Doctor in medicină, el a intrat 
in viața politică in 1937, tind a 
fost ales deputat. Un an mai 
tirziu a fost inclus in guvernul 
președintelui Aguirre Cerda, 
păstrind portofoliul sănătății pu
blice pină in anul 1940. In 1943 
întemeiază Partidul Socialist 
Chilian, al cărui secretar general 
devine. Ales senator in 1945, el 
a devenit in noiembrie 1966 pre
ședinte al Senatului, a doua 
funcție politică in Chile după 
cea a șefului statului.
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