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Dinamică, structură, forță productivă
Sporirea productivității muncii 

sociale, utilizarea cît mai rațio
nală a resurselor umane depind ne
mijlocit de industrializare, de modul 
în care se asigură dez,voltarea pre
ponderentă a ramurilor industriei. 
Relevînd încă o dată însemnătatea 
acestui imperativ al dezvoltării so
cietății noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în raportul prezen
tat la cel de-al IX-lea Con
gres al P.C.R., sublinia : „In
dustrializarea în ritm susținut atrage 
in sectoarele industriale și in cele
lalte sectoare neagricole marea ma
joritate a populației active, aceasta 
fiind o premisă a desăvîrșirii con
struirii socialismului și a creării con
dițiilor pentru trecerea Ia comu
nism". Practica construcției socia
liste în tara noastră reprezintă o 
confirmare grăitoare a justeții poli
ticii de industrializare socialistă, pro
movată cu fermitate si consecventă 
de partid și guvern. Industrializarea 
tării în ritm susținut, creșterea și 
diversificarea puternică a ramurilor 
industriei grele, hotărîtoare pentru 
progresul întregii economii, s-au do
vedit a fi calea sigură de făurire a 
unei economii complexe, echilibrate 
si armonios dezvoltate — în stare să 
pună în valoare toate posibilitățile 
interne, resursele materiale și uma
ne, să asigure o sporire rapidă a ve
nitului national. 1

Dezvoltarea industriei în anii 
construcției socialiste a impri
mat un caracter dinamic întregii e- 
conomii naționale, creînd condiții 
pentru creșterea gradului de ocupare 
a populației. Acest fapt este reflec
tat de sporirea într-un ritm mâi înalt 
a numărului populației ocupate față 
de creșterea numărului populației 
apte de muncă, ceea ce a determi
nat ca gradul de ocupare al popu
lației apte de muncă să se mărească 
de la 87 la sută în anul 1950 la circa 
93 la sută în 1968. Apoi, demn de re
marcat este și faptul că sporirea 
populației ocupate a avut loc exclu
siv pe seama salariatilor, iar în ca
drul acestora în mod deosebit a cres
cut numărul muncitorilor. In anul 
care a trecut lucrau în economia na
țională 4 780 000 salariați și 3 430 000 
muncitori, de 2,2 ori si. respectiv, de 
2,8 ori mai mult decît în 1950. Dacă 
la începutul perioadei construc
ției socialiste 3/4 din totalul for
ței de muncă ocupată era concen
trată în agricultură, în anul care a 
trecut aproape jumătate din totalul 
populației ocupate lucra în industrie 
și în celelalte ramuri neagricole. 
Ponderea populației ocupate în 
industrie și construcții în totalul 
populației ocupate a țării a crescut 
în acești ani de la 14 la sută la a- 
proape 30 Ia sută.

Totodată, trebuie remarcat faptul 
că deplasările intervenite. în distri
buția pe ramuri a populației ocu
pate în favoarea ramurilor neagri
cole și îndeosebi a industriei, au 
avut influente deosebit de pozitive 
asupra productivității muncii sociale. 
Pe ansamblul economiei naționale, 
productivitatea muncii sociale, ex
primată în venitul național pe o per
soană ocupată în ramurile producției 
materiale, a fost în anul trecut de 
circa 5 ori mal mare decît în anul 
1950, aceasta fiind o concludentă do
vadă a folosirii mai rationale a forței 
de muncă în anii construcției socia
liste.

Succesele incontestabile obți
nute în utilizarea principalei forte 
de producție a societății — forța de 
muncă — ne îndeamnă la unele

reflecții, Ia căutarea unor căi și me
tode pentru a consemna rezultate și 
mal bune în fructificarea acestei im- 
?ortante părți a avuției naționale,
n acest sens, relevînd însemnătatea 

folosirii raționale a forței de muncă 
— ca o condiție indispensabilă 
a valorificării depline, superioare a 
tuturor factorilor economici ai pro
ducției — conducerea partidului si 
statului nostru a indicat căile pe care 
trebuie mers. In cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu Ia Confe
rința organizației de partid a muni
cipiului București sînt date indicații 
deosebit de prețioase în această 
recție.

Ce rezerve nefolosite sînt în 
cest domeniu ? Unele din ele se _ _ 
feră la insuficienta corelare a tuturor 
factorilor care influențează utilizarea 
rațională a resurselor de muncă, la 
studierea încă neaprofundată a rolu
lui milncii calificate în condițiile ac
tuale ale progresului tehnic. Nu în 
toate, cazurile au fost evidențiate in
cidentele și cerințele noi care au 
intervenit în raporturile referitoare 
la creșterea economică — forța de 
muncă. Datorită faptului că, în ge
neral, cerințele întreprinderilor de 
noi forte de muncă au putut fi aco
perite relativ ușor pe seama sporu
lui natural al populației și a popu
lației ocupate în agricultură, forța 
de muncă a fost privită uneori ca 
un factor secundar al creșterii eco
nomice, atît la nivelul unităților pro
ductive, cit și al ministerelor. Ase
menea neajunsuri nu mai pot fi ad
mise — și ele vin în contradicție

eu înseși cerințele dezvoltării 
întregii economii naționale.

în condițiile actuale, cînd econo
mia noastră se află angrenată în- 
tr-un amplu proces de dezvoltare 
intensivă și multilaterală pe baza in
dustrializării și a extinderii tehnicii 
noi — se impune un complex de 
măsuri care să asigure valorificarea 
superioară a resurselor umane. Pe 
prim plan se situează 
a acorda o mal mare 
tării forței de muncă 
ramuri ale economiei 
distribuției mai rationale a acesteia. 
Adeseori se afirmă că atragerea 
populației ocupate în agricultură 
spre celelalte ramuri neagricole și 
îndeosebi spre industrie este un fe
nomen pozitiv, care trebuie încura
jat. Dacă, în general, acest fenomen 
constituie un element al progresului 
și al maturizării economice, tot atît 
de adevărat este că în spatele lui 
s-au petrecut unele fapte negative 
care au dat naștere la anumite con
secințe.

Despre ce este vorba ? Mai întîl, 
ușurința cu care a putut fi recrutată 
forța de muncă în industrie și în 
alte ramuri neagricole a generat un 
fenomen negativ, în sensul că unii 
conducători de întreprinderi, pen
tru a putea face față sarcinilor spo
rite de producție — în loc să recurgă 
la măsuri de organizare a producției 
și' a muncii, la folosirea mai bună a 
cadrelor existente — au angajat 
forță de muncă suplimentară, 
însă, de multe ori, această forță 
de muncă nu a putut fi calificată în 
mod. corespunzător. . s-a.,. ..acomodat 
greoi în .procesul producției indus
triale, iar întreprinderile nu au asi
gurat condițiile necesare pentru sta
bilitatea acesteia. Toate acestea au

La Centrul electronic de calcul al Direcției Centrale de Statistici

LA COMBINATUL

SIDERURGIC GALAȚI

La Combinatul siderurgic din 
Galați a fost terminat monta
jul la convertizorul nr. 3 al o- 
țelăriei, precum și la două din 
benzile automate de transport 
și poduri rulante. Convertizo
rul va intra în funcțiune în 
luna mai. Ca și celelalte două 
convertizoare montate, el va 
lucra cu - insuflate de ' oxigen, 
întreaga operație de elabora
re fiind comandată cu ajuto
rul instalațiilor automate.'

(Agerpres)

anchetă internațională
BRAȘOV (prin tele- 

I fon). — La Brașov,
ideea centrală — ple- 

i doarie pentru arta au
tentică — este contu
rată în fiecare zi cu mai 

i multă pregnantă. Am
căutat în discuțiile pur- 

1 tate cu membrii juriului,
cu critici muzicali străini, 
cu o serie de concurent! 

i să desprindem în ce mă
sură scopul festivalului a 
fost atins, dacă într-ade- 
văr s-a impus arta au
tentică.

12 fabrici
de confecții 
se extind

Ministerul Industriei Ușoare a 
aprobat investițiile necesare re- 
utilării, modernizării și dezvol
tării în cursul acestui an a 12 
fabrici de confecții din țară. 
Printre acestea amintim unită
țile din Bîrlad, Brăila, Călărași, 
Cluj, Craiova, Tîrgii Jiu și Si
ghișoara.

Lucrările vor cuprinde con
struirea de noi hale de produc
ție șl centrale termice, reorga
nizarea fluxului tehnologic în 
secțiile de producție, extinderea 
rețelelor de telecomunicații, a- 
limentare cu apă și canalizare. 
La unele fabrici se vor ridica 
noi construcții sociale — creșe, 
cantine, cămine muncitorești. 
Proiectarea tuturor acestor lu
crări a revenit institutului de 
specialitate al ministerului, iar 
execuția lor va fi încredințată 
șantierelor Ministerului Indus
triei Construcțiilor. întreprinde
rile constructoare de mașini din 
(ară, printre care „Mctalo-teh- 
nica" — București, Uzina me
canică Cugir și „Tehnometal" — 
Tg. Mureș, furnizează mai bine 
de două treimi din echipamen
tul tehnic destinat celor 12 fa
brici.

(Agerpres)

DESPRE PROFILUL
FESTIVALULUI; DESPRE
CÎNTECUL ROMÂNESC

„Urmăresc — spunea 
Agathe Mella. membră în 
juriu, directoarea pro
gramelor muzicale de 
la Radio Paris — cu 
o mare satisfacție ma
nifestările festivalului. In 
sfîrșit, iată că se reali
zează, la un înalt nivel.

ctnteculuipropagarea 
bun".

Andreas Razumovsky, 
critic muzical la „Frank
furter Allgemeine Zeî- 
tung“, observator la
cest festival, spunea că 
datorită profesiunii sale a

putut fi martor la aproa
pe toate marile competi
ții internaționale. Și, își 
dă seama, făcînd compa
rație, că ediția brașovea- 
nă reprezintă un festi
val de calitate. „Sensul 
festivalului este interer 
sânt — deoarece caută nu 
lansarea șlagărului de

Smaranda OȚEANU
a-

(Continuare 
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Principiul 
etic în definirea 
personalității

opinii

Frumusețea unei vremi de neobiș
nuită înflorire a științei și tehnicii 
se poate arăta uneori umbrită de lip
sa unei străluciri echivalente a va
lorilor etice, de o anumită disarmo- 
nie care izbește neplăcut, în unele 
personalități omenești. Numeroși 
sînt pe pămînt filozofii ..care,, de .la 
un timp, își arată îngrijorarea . în 
ceea ce privește decalajul între pro
gresul enorm al științei și tehnicii 
și progresul moral al omenirii care 
nu izbutește să tină pasul pe tărîmul 
eticii cu marile descoperiri răsună
toare ale epocii noastre. Ca unii 
care urmărim această problemă 
dinăuntrul unei țări socialiste, deci 
cultivînd conștient și susținut cauza 
umanismului, și crezînd nestrămutat 
în triumful spiritului, nu ne putem 
însuși o astfel de pesimistă punere a 
problemei raportului între evoluția 
tehnicii pe de o parte și evoluția so
cietății omenești pe de alta.

Dar nu putem tăgădui apariția si 
la noi, din cînd în cînd, a unui fe
nomen înrudit cu acela mai înainte 
menționat. E vorba de fascinația ti
ranică exercitată, mai cii seamă asu
pra oamenilor tineri, de științele e- 
xacte și de tehnică, în dauna culti
vării valorilor etice, neglijate, ade
sea trecute cu vederea ori minima-, 
lizate într-un chip care dezminte la 
unii aspirația spre realizarea inte
grală a personalității și reprezintă o 
ruptură disarmonică în țesătura ne
cesar unitară a acestei personalități-

Și cum se manifestă acest ferio-' 
men al disarmoniei într-o personali
tate 1 Care sînt slmptomele după 
care-1 putem negreșit identifica ? De 
fapt, manifestările sînt destul de va
riate de la individ la individ și de
notă mai toate pierderea din vedere 
a senstilui major al existentei, a in
tegrării necesare a personalității în 
organismul social, în armonizarea de 
rigoare între individualitate și colec
tivitate, a făpturii creatoare pentru 
slujirea atît a intereselor noastre 
personale cît și a unora superioare, 
de bunăvoie acceptate. Nu e nevoie 
să refacem „contractul social", cu 
precizarea îndatoririlor șl drepturi
lor insului în societate, dar trebuie 
să amintim unora că există pe lume 
și îndatoriri, nu numai drepturi, și

că în orice societate din lume s-ar 
muta, îndatoririle i-ar urma în mod 
firesc și obligatoriu, ele făcînd parte 
din patrimoniul omenesc natural.

Sînt unii care ar dori să-și ducă 
viata într-o petrecere fără sfîrșit, 
evitînd orice întîlnire cu dificultățile, 
încercările ; alții care ar dori să se 
vadă foarte, repede consacrat! drept 
genii, uitînd ce grea cale este aceea 
care convine unei oneste viețil alții 
care rîvnesc la cîștiguri fără muncă', 
la mașini și tot felul de bunuri pen
tru care ar călca foarte multe lu
cruri și valori în picioare, luînd a- 
cele bunuri, în chip atît de eronat, 
drept valori supreme. Dar spiritul, 
dar conștiința omului modern peste 
care au trecut secole, milenii de 
visra, de înaltă gîndire morală, 
solidaritate națională și socială,

Peste numai trei luni, 
aproape 60 000 de tineri — 
primii absolvenți ai ciclu
lui liceal cu durată pre
lungită ,1a 4 ani — pre
cum si primii absolvenți 
ai unor licee de speciali
tate. vor susține bacalau
reatul. confruntare inte
lectuală concludentă pen
tru viata lor de elevi. In 
legătură cu cadrul de des
fășurare al acestui exa
men. cu modul de pregă
tire a elevilor pentru sus
ținerea Iui. am adresat cî- 
teva întrebări prof. Eu
gen Blidcanu, director ge
neral în Ministerul Invă- 
tămîntului.

— V-am ruga, pentru în
ceput. să vă referiți la ti
nete probleme legate de or
ganizarea acestui tradițio
nal examen de încheiere a 
studiilor liceale.

— Ca examen de încu
nunare a studiilor liceale, 
bacalaureatul este menit să 
ofere prilejul verificării 
bogăției si profunzimii cu
noștințelor însușite de ti
neri de-a lungul anilor de 
școală, a orizontului lor 
general de cultură, a ca
pacității de gîndire si de 
expunere sintetică a no
țiunilor. Dar pentru ca el 
să-și realizeze menirea, să 
releve cu adevărat nivelul 
pregătirii absolvenților, 
este necesar să fie înde
plinite două condiții prin
cipale : să se asigure ti
nerilor cadrul unei cît mai 
bune pregătiri, iar exame
nul propriu-zis să fie or
ganizat în așa fel. încît 
să ofere posibilitatea unei 
verificări reale, obiective a 
candidatilor.

— Să ne oprim, pe rînd, 
asupra fiecăreia dintre 
aceste condiții. Cum se 
va asigura pregătirea ele
vilor din clasa a 
pentru bacalaureat ?

— După cum se 
s-au luat măsuri 
modificarea structurii 
nului școlar la clasa a 
XII-a, astfel încît ultima 
perioadă a anului școlar 
este destinată recapitulă
rii materiei si pregătirii 
elevilor pentru examenul 
de bacalaureat. Aceasta nu 
este o simplă măsură cu 
caracter administrativ șco
lar. ea exprimă o concep
ție pedagogică cu privire 
la scopul studiilor în li
ceu. la rolul acestui grad 
de învătămînt în instrui-

XII-a

pentru
a-

Florica DINULESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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Inspecția comercială
cu redingotă și guler tare

Din rîndul instituțiilor investite cu 
dreptul de control, în perimetrul atît 
de vast al desfacerii mărfurilor, 
Inspecția comercială de stat se de
tașează prin atribuțiile sale.

Evident, această instituție n-a 
fost concepută ca un organ de re
vizie măruntă, de îndrumare „gene
rală", care, în final, să se mărgi
nească doar la sesizarea lipsurilor 
constatate. Dimpotrivă, instituția la 
care ne referim, organismele el, ins
pectorii personal au dreptul la in
tervenții active ; ei pot și trebuie să 
dea lucrătorilor din comerț in
dicații obligatorii. să propună 
organelor ierarhice sancționarea 
administrativă a tuturor celor 
găsiți în culpă, să aplice pe loc pena
lizări ; ei pot chiar închide localurile 
de desfacere și consum considerate 
necorespunzătoare acestui scop — și 
în fine — la nevoie, să întocmească 
acte pentru trimiterea infractorilor 
în fata instanțelor de judecată.

Indiscutabil, de-a lungul anilor, 
Inspecția comercială de stat și-a a- 
dus o contribuție considerabilă la 
perfecționarea circulației și desfa
cerii mărfurilor, la educarea lucră

torilor din magazine, la prevenirea 
infracțiunilor. Nu ne-am propus însă 
o privire retrospectivă asupra activi
tății instituției în discuție, ci doar 
vom încerca să desprindem, dintr-o 
anchetă întreprinsă zilele trecute, 
cîtevg concluzii cu privire la efica
citatea inspecției făcute de „inspec
ția comercială".

Numai dacă ai în vedere aria prac
tic nelimitată de investigații și con
trol a I.C.S., împuternicirile ei deo
sebite, te aștepți, fără doar și poate, 
ca acest organism să fie de un dina
mism și o suplețe exemplară, mereu 
în miezul „actului comercial", gata 
orlcînd să intervină, să pună umărul 
la rezolvarea problemelor cheie din 
comerț...

Cu aceste gînduri și convingeri am 
ciocănit deunăzi la ușa Inspecției co
merciale din județul Prahova. Ime
diat. ce a înțeles despre ce e vorba, 
tovarășul Gh. Avram, inspector prin
cipal, a exclamat: „Efi-ca-ci-ta-tea" ! 
în principiu, un inspector nu poate 
avea o dorință mai mare decît aceea 
de a fi convins că tot ceea ce între
prinde. inițiază, execută, este util, 
eficace, servește perfecționării sec

torului comercial. Doar aceasta este 
rațiunea de a fi a inspecției în an
samblu. scopul ei. Pentru atingerea 
scopului este, obiectiv necesar, însă, 
ca inspectorii să aibă un cadru co
respunzător de manifestare, posibi
lități adecvate de investigație"...

— Nu le au ? — am întrebat.
— Da și nu. Și iată de ce. Fiecare 

dintre cei care lucrăm aici, la ju
dețeană, avem pregătire superioară, 
sîntem învestiți cu drepturi speciale, 
avem răspundere, dar de multe ori 
activitatea noastră îmbracă hainele 
strimte ale formalismului. Ne irosim 
timpul de pomană !

Intrăm treptat în „culisele" ins
pecției comerciale. Deși „reorgani
zată" (de reținut ghilimelele), I.C.S. 
activează încă după niște tipare ana
cronice. Cum adică ? Pentru ca în
semnările noastre să aibă o desfă
șurare cît mai logică deschidem o 
scurtă paranteză : I.C.S. este alcă
tuită, în ansamblul ei, din cîteva sute 
de inspectori. Fiecare oraș și muni
cipiu au inspectorii lor, care acti
vează local ; pe teritoriul județelor 
funcționează grupuri de inspectori 
conduși de un inspector șef ; în fine,

la minister se află sediul Inspecției 
comerciale centrale — instituție de 
control, îndrumare și asistență teh
nică. Și acum, pentru a ajunge la 
capitolul eficiență, să răspundem- la 
întrebarea pusă ■ cum activează ins
pecția comercială ? Ce factori declan
șează intrarea ei în acțiune ? Trimes
trial, inspecția centrală întocmește 
pentru toate inspecțiile județene un 
plan de lucru orientativ. (în fapt, 
acum, ca și altă dată, planul „orien
tativ" este însușit ca atare de ins
pecția județeană) ; inspecția jude
țeană trimite la rîndul ei, în baza 
planului primit, planuri orientative 
către inspecțiile municipale și oră- 

'șenești. Și cu aceasta . gata ! Meca
nismul „se mișcă". Inspectorii de 
toate categoriile ies pe teren. începe, 
deci, inspecția pe tematica 
tivă trimisă de sus în jos...

Dar acest sistem de lucru 
știe inspecția centrală și 
trei luni înainte ce anume „arde" 
la Satu-Mare ?) ar fi... „ideal" dacă

Gheorghe GRAURE

orlenta-

(de unde 
încă cu

(Continuare în pag. a U-a)

Timp de trei zile, la 
sediul Ministerului Afa
cerilor Sociale din Pa
ris, din Rue de Tilsitt, 
s-a desfășurat confe
rința tripartită dintre 
liderii centralelor sin
dicale din Franța, re
prezentanții patronatu
lui și cei ai guvernului, 
„întâlnirea din martie", 
cum i s-a spus, a fost 
stabilită încă prin pro
tocolul de la Grenelle 
din mai anul trecut, 
care a consfințit suc
cesul marilor acțiuni 
greviste ce au zguduit 
Franța săptămâni de-a 
rîndul. Scopul urmărit 
era de a dezbate evolu
ția prețurilor și sala
riilor, respectiv a pu
terii de cumpărare în 
decursul celor nouă 
luni scurse de atunci

șl de a trage concluziile 
de rigoare.

Sindicatele de diver
se nuanțe au sperat că 
aceste discuții cu gu
vernul și patronatul 
vor oferi prilejul unei 
negocieri globale pri
vind majorarea salarii
lor în toate sectoarele 
economiei (public, na
ționalizat și particular), 
care-să compenseze scă
derea puterii de cum
părare intervenită în 
urma creșterii prețuri
lor din mai anul trecut 
și pînă în prezent, cu un 
procentaj apreciat la 6 
la sută. Reprezentanții 
centralelor sindicale au 
cerut în consecință a- 
cordarea unui spor co
respunzător. Alte re
vendicări priveau îmbu
nătățirea pensiilor și

majorarea cu 20—30 la 
sută a SMIG (salariul 
minim interprofesional 
garantat), considerat la 
ora actuală neîndestu
lător.

Reuniunea din Rue 
de Tilsitt s-a desfășu
rat sub semnul a ceea 
ce presa pariziană de
numește a fi „un dialog 
al surzilor", Nerealizîn- 
du-se nici un fel d<t 
acord, negocierile au 
fost, după cum se știe, 
întrerupte.

Reprezentanții guver
nului și patronatului 
au refuzat să discute 
problema majorării sa
lariilor în sectoarele 
public și naționalizat, 
— unde s-au stabilit an-

(Continuare 
în pâg. a V-a)

T e I e g r a m e
Excelenței Sale Domnului GUSTAV HEINEMANN

Președintele ales al Republicii Federale a Germaniei
BONN

Cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Repu
blicii Federale a Germaniei, vă rog să primiți felicitările mele cordiale, 
însoțite de urări de sănătate personală și de prosperitate pentru poporul 
din Republica Federală a Germaniei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
în numele guvernului șl al poporului din Nepal, precum și în numele 

meu personal, vă exprim sincerele noastre mulțumiri pentru mesajul de 
felicitări ce ni l-ați adresat cu prilejul zilei noastre naționale.

Avem plăcerea să exprimăm Excelenței voastre cele mai bune urări 
pentru prosperitatea și fericirea poporului român.

MAHENDRA 
Regele Nepalului
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FAPTUL!
DIVERS

ața de partid

La Pavel
Pragul maturității

activitateain
comitetelor
comunale

buzo- 
ajuns

et comp.

prin
operativitate, 
receptivitate

Plecat dintr-o comună 
îană, Pavel Dumitru a 
portar la primăria municipiului 
Brașov și... om cu firmă. Nu a 
uitat locul de baștină. Se ducea 
în comună deseori, mai ales 
vara, să „angajeze" oameni 
pentru fabrici, tineri pentru 
școli. Pretindea... onorariu. Oa
menii puneau mînă de la mînă. 
Si Pavel bătea zilnic drumurile 
la miliție, la oficiul pentru re
partizarea brațelor de muncă, 
la inspectoratul școlar și la alte 
instituții pentru vize de flo
tant. angajări. în perioada 
1966—1968, prevalîndu-se de 
trecerea pe care o avea pe lin
gă diferiți funcționari (I), a reu
șit să „servească" 32 de persoa
ne din comuna sa și comunele 
vecine. încasînd pentru servi
ciile făcute 15 550 lei. Dar nu 
de mult. Pavel Dumitru a fost 
condamnat la trei ani închisoa
re si obligat să restituie suma 
încasată pe nedrept. $i astfel fir
ma „La Pavel et comp" a dat 
faliment.

Fiți9 seriosi!
5

lipsa de interes ma- 
unele instituții pen-

Surprinde 
nifestată de 
tru recuperarea unor importan
te prejudicii bănești aduse sta
tului de diferiți indivizi. Este și 
cazul lui Emil Raiman, actual
mente salariat al T.C.I.F. nr. 3 din 
București Renunțăm să-i enu
merăm toate matrapazlâcurile 
— ar însemna să umplem file 
întregi. Dar cum se explică 
oare faptul că încasarea unoi 
debite (sentințele penale nr. 11 
din 1956 și respectiv 182 din 
1967) întîrzie deoarece adresele 
s-au rătăcit pe undeva, la sec
țiunile financiare din sectorul 
2 București și municipiul Plo
iești ? Si cîți ani vor trece pînă 
se va stinge debitul de -268 981 
lei. datorat I.A.S. Prejmer (Bra
șov). dacă întreprinderea accep
tă să încaseze de la învinuit 
(salariu 2 000 de lei), ridicola 
sumă de 150 lei lunar ? Ce 
plătește dumnealui : o cotizație 
simbolică ?

Relache
'Vasile Lemnaru. muncitor la 

fabrica de tricotaje „Moldova" 
din Iași, nu avea carnet de 
conducere. Dar ce conta l Avea 
mașini cu duiumul. îndeosebi 
autocamioane pe care unii șo
feri nu le încuiau la parcare. 
Și nu de puține ori colindase, 
el, orașul cu microbuzul 
31-Iș-1821, parcat seară de sea
ră lîngă fabrică. Se vede însă 
că nici mașinile nu se lasă duse 
de multe ori la promenadă. Ne
cazul a venit repede. „împrumu
tase" tocmai m autocamion în
cărcat cu 42 lăzi cu margarina, 
cu gîndul să meargă la 
trie. Fiind ghețuș, n-a 
tut urca dealul spre 
Miroslava, „proptind" 
autocamionul Intr-un
Așa a fost prins. După 
plimbare.
strică. La cumetrie a plecat, 
cumetrie a găsit. Cine i-o fi na
tul T

o currie- 
mai pu- 
comuna 

ușurel 
autobuz, 

atîta 
puțină odihnă nu-i 

La cumetrie a
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Prin complexul de măsuri adopta
te de Conferința Națională a parti
dului, muncii de partid la sate i s-a 
creat un cadru organizatoric nou, 
care oferă posibilitatea să se asigu
re rezolvarea cu competență a 
problemelor multiple, de mare răs
pundere, pe care le impune ac
tuala etapă de dezvoltare a pa
triei. Perioada care a trecut a 
demonstrat pe deplin capacitatea or
ganizatorică a noilor comitete co
munale de partid, le-a ve
rificat eficiența în înfăptui
rea politicii partidului, în 
condițiile favorabile create 
ca urmare a îmbunătățirii 
împărțirii administrativ-te- 
ritoriale a țării.

Firește, alcătuirea noului 
cadru organizatoric nu s-a 
făcut pe loc gol. Existau o 
bogată experiență a orga
nizațiilor de partid din me
diul rural, cadre capabile, 

, un larg activ de partid.
Toate acestea trebuiau ast
fel valorificate ca alcătui
rea noilor comitete comu
nale de partid să nu re
prezinte o simplă înlocuire 
a unor oameni cu alții, ci 
deschiderea unui cimp de 
acțiune caracterizat 
dinamism, 
răspundere, 
la nou, simțul perspectivei. 
Un rol de mare impor
tanță îl are, în acest sens, 
„calitatea" oamenilor. Toc
mai de aceea au avut un e- 
fect pozitiv încredințarea 
funcției de secretari ai co
mitetelor comunale unor 
cadre de partid cu expe
riență. buna pregătire po
litică și profesională. cu 
inițiativă ; un element po
zitiv îl constituie, în aceas
tă privință, faptul că, în 
județul nostru, aproximativ 
65 la sută din secretarii co
mitetelor comunale sînt 
absolvenți ai unor școli 
tehnice, licee sau facultăți, 
iar alții își continuă 
ile la cursuri fără 
vență.

La perfecționarea __ __________
tarilor comitetelor comunale a con
tribuit îmbunătățirea organizării in
struirilor lunare, care includ expu
neri și dezbateri asupra unor pro
bleme actuale conduse de secretari 
ai comitetului județean, de diferiți 
specialiști, înlesnind cunoașterea a- 
profundată a politicii partidului, pre
cum și un util schimb de experien
ță, prilej de confruntare a stilului 
de muncă, punîndu-se accentul 
sarcinile noi ale vieții de partid 
sate, pe atribuțiile 
mitetelor comunale, 
adaugă îndrumarea 
teren a secretarilor

munale cu prilejul deplasărilor mem
brilor biroului județean.

La numai cîteva luni de la adu
nările și conferințele pentru dări de 
seamă și alegeri în organizațiile de 
partid, se poate afirma că majorita
tea comitetelor comunale au pornit 
la drum cu dreptul, îmbină armo
nios preocuparea pentru sarcinile 
curente cu cele de perspectivă, reu
șesc să discearnă esențialul, să con
centreze forțele spre obiective

misia economică a organizat un stu
diu comparativ în cele trei sectoare 
zootehnice din raza comunei. Bine 
pregătit, aprofundat, studiul a pri
lejuit un valoros schimb de experien
ță. Lucrurile mi s-au oprit însă aici. 
Concluziile rezultate au fost dezbă
tute într-o plenară lărgită a comite
tului comunal de partid, la care au 
participat și brigadierii sectoarelor 
zootehnice. A ieșit. în evidență, cu 
acest prilej, că la sectorul zootehnic

Constantin LĂCĂTUȘII
secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R.

studi- 
frec-

pregătirii secre-

Pe 
la 

sporite ale co- 
La aceasta se 

nemijlocită pe 
comitetelor co-

primă urgență. Iată două exemple 
concludente în acest sens : confe
rința de alegeri a comitetului co
munal de partid Sascut a eviden
țiat, între altele, o anume stare de 
lucruri anormală. Munca în secto
rul zootehnic al C.A.P. Berești și, în 
parte, al celui de la C.A.P. Sascut 
se desfășura anevoios. Exista o 
mare fluctuație de cadre, animalele 
nu erau bine îngrijite, se risipeau 
furajele ; de aici o producție scăzută 
de lapte și carne. în schimb, la 
C.A.P. Păncești, din aceeași comună, 

. se obțineau rezultate bune în zoo
tehnie. Din inițiativa secretarului 
comitetului comunal de partid, co-

O marcă de prestigiu
„Steaua roșie" Sibiu

I
 Preocupați da di

versificarea și îmbu
nătățirea caracteris
ticilor și performan
telor tehnice privind 
durabilitatea, finisa- __

iul și forma de pr&- gată ș’i prețioasă ex-
• zentare a confecții- îîa.a —Ais-s-iiLu. 

lor, specialiștii fabri
cii „Steaua Roșie" 
din Sibiu execută 
anul acesta o gamă 
largă de sortimente 
și modele pentru băr
bați, femei și copii, 
satisfăcînd în bună 
măsură cerințele și 
exigențele doritorilor.

De remarcat este 
faptul că în prezent, 
în numai 16 zile, se 
realizează întreaga 
producție a anului 
1949, ca urmare a ex
tinderii secțiilor și 
dotării lor cu utilaje 
noi, moderne, de

înaltă productivitate, 
precum și introduce
rii mobilierului adec
vat unei evoluate in
dustrii de confecții.

. Fabriccr, cu o bo-

perlență acumulată 
în cele două decenii 
de activitate, a înre
gistrat în ultima vre
me noi succese în 
dezvoltarea și siste
matizarea sa. Se dez
voltă activitatea de 
creație, de lărgire a 
sortimentelor și mo
delelor din țesături 
din lînă, bumbac și 
sintetice, în diferite 
desene, contexturi și 
poziții coloristice, 
destinate bărbaților 
și femeilor.

Fabrica din Sibiu 
produce acum o ga-

prezentate la 
tîrguri și fes- 

internațio-

mă diversificată de 
confecții din stofe 
fine, durabile, atră
gătoare, estetice. Iată 
motivul pentru care 
confecțiile realizate 
la Sibiu șînt' apre
ciate la contractări 
și sînt 
diferite 
tivaluri 
nale.

Ca urmare a creș
terii capacității de 
producție, a diversifi
cării și îmbunătăți
rii calității confecții
lor, s-a dezvoltat și 
producția destinată 
exportului. Numai a- 
nul trecut fabrica 
„Steaua Roșie" din 
Sibiu a expediat pro
dusele sale în multe 
țări, între care 
U.R.S.S., R.D.G., Aus
tria, Libia, Chile.

al C.A.P. Berești rezultatele neco
respunzătoare nu se datorau nicide
cum unor „cauze obiective", ci erau 
determinate de calificarea necores
punzătoare a îngrijitorilor, de siste
mul de retribuție nestimulativ, de 
baza furajeră insuficientă. Măsurile 
luate în urma plenarei • au dus la 
înlăturarea acestei stări de lucruri.

Competența și spiritul de inițiativă 
caracterizează și activitatea secreta
rului comitetului comunal de partid 
Berești-Bistrița. Aici, nu de mult, 
într-o plenară lărgită, la care au 
participat specialiști și brigadieri 
din cele două cooperative agricole 
de producție Berești-Bistrița și Itești, 
a fost luat în discuție proiectul pia
nului de producție pe anul 1969, pri
lej cu care au fost dezbătute și sar
cinile ce revin acestor cooperative 
în cadrul angajamentelor luate de 
comitetul județean de partid ca răs
puns la chemarea conferinței organi
zației de partid a județului Timiș. 
Plenara s-a soldat cu angajamente 
mobilizatoare în 
pășirii indicatorilor 
producțiile 
care au 
în toate i 
pe brigăzi, 
trecerii dintre brigăzi. Un aseme
nea stil de muncă, în statornicirea 
căruia secretarii celor două comitete 
comunale au avut un rol important, 
oferă un cadru larg de stimulare a 
inițiativei, de promovare a noului, 
Anticipează, cu un procent inaff'dc 
certitudine, succesul obiectivelor 
propuse.

Constituie însă orientarea judicioa
să spre problemele complexe pe 
care le ridică ritmul dezvoltării vie
ții economice și sociale a satului o 
trăsătură caracteristică a tuturor se
cretarilor comitetelor comunale 
partid din județul Bacău ? Un 
puns afirmativ, fără rezerve, 
corespunde realității. Exemple, ... 
tul de numeroase încă, impun comi
tetului județean o mai concentrată 
atenție pentru combaterea manifes
tărilor de formalism, a ceea ce nu
mim „munca la general". Iată un 
fapt: la Dăminești, multe planuri 
de muncă ale comitetului comunal 
de partid sînt întocmite după tipare 
intrate în tradiție, fără să se acor
de prioritate unor obiective actuale 
de maximă, importanță. Așa se face 
că aici, multă vreme, din preocupă-

agricole, 
fost 

organizațiile 
, constituind

vederea de- 
de plan la 
angajamente 

larg discutate 
de partid 
baza în-

de 
răs- 
n-ar 
des-

rile comitetului comunal de partid {? 
au lipsit acțiunile referitoare la un 
obiectiv esențial — îmbunătățirea or
ganizării muncii în cooperativa agri
colă de producție. Evident, aceasta 
nu a fost de natură să imprime 
orientare și promptitudine inter
venției birourilor organizațiilor de 
bază.

Desigur, trăsăturile profilului se
cretarului comitetului comunal sînt 
numeroase, după cum variate sînt 

și elementele care trebuie 
să caracterizeze stilul său 
de muncă. Socotim util a 
sublinia una dintre ele, 
după opinia noastră, esen
țială : este vorba de capa
citatea de a atrage în ju
rul comitetului comunal de 
partid, în tot ce întreprin
de, activul de partid, spe
cialiștii, intelectualii din 
ce în ce mai numeroși la 
sate. Aceasta face ca sfera 
de cuprindere a măsurilor 
inițiate să fie mereu mal 
largă, ca forța de mobiliza
re a comitetului să sporeas
că necontenit ; aceasta ve
rifică și confirmă capacita
tea organizatorică a secre
tarilor comitetelor comu
nale de partid. Insistăm 
asupra rezultatelor poziti
ve obținute în această pri
vință în numeroase comune 

. ale județului spre a le 
pune în contrast cu alte ca
zuri, cînd secretarii comite
telor comunale neglijează 
aportul organizațiilor de 
masă și obștești. Ilustrativ 
mi se pare în acest sens 
stilul defectuos de muncă 
al secretarului comitetului 
comunal de partid de la 
Valea Seacă. Deși membru 
în comitetul executiv al 
consiliului popular comu
nal, el n-a luat parte, 
multă vreme, la nici o șe
dință de comitet sau sesi
une a respectivului consi
liu. Alții, precum secretarul 
comitetului de partid de 
la Berești-Tazlău, așteaptă 
mereu indicații de la comi- 

județean de partid.tetul ___ _— — --------
Există, însă, și secretari de co

mitete comunale, care, în do
rința meritorie de „a pune pe 
roate" treburile comunei, preiau 
atribuțiile organelor de stat sau 
ale organizațiilor de masă, li se 
substituie, în loc de a controla 
și îndruma munca acestora, de a 
utiliza pîrghiile și modalitățile de 
influențare proprii muncii de partid.

Intîlnim cazuri, așa cum se întîm- 
în comunele Valea Seacă 

secretarii comi- 
își pierd timpul 

ce revin nemij-

plă 
și Negri, unde 
tetelor comunale 
cu îndatoriri 
locit unor unități specializate (dis
tribuirea lemnelor). ceea ce 
duce, în mod firesc, la irosirea for
țelor în treburi minore, la scăderea 
inițiativei și spiritului de răspun
dere al conducerilor unităților res
pective. în timp ce comitetul comu
nal de partid, absorbit de sarcini ce 
aparțin altora, nu mai ajunge să se 
ocupe de îndeplinirea obligațiilor 
care îi revin efectiv.

Existența unor neajunsuri de a- 
cest gen impune comitetului jude
țean de partid perfecționarea modu
lui de îndrumare a comitetelor co
munale. In acest sens, biroul Comi
tetului județean își va concentra a- 
tenția spre îmbunătățirea metodo
logiei îndrumării, spre acordarea 
unui ajutor mai concret și mai cu
prinzător. Colectivele alcătuite din 
activiști de partid și alți specialiști, 
schimburile de experiență, sprijinul 
direct Ia fața locului vor trebui 
să-și găsească o mai largă utilizare 
în activitatea desfășurată de comite
tul județean pentru a ajuta comite
tele comunale să-și îndeplinească a- 
tribuțiile Ia nivelul exigențelor ac
tuale. Aceasta constituie, de altfel, 
obiectul unui recent plan de acțiune 
al biroului județean care urmărește 
ca, prin rotație, în decurs de un an, 
fiecare comitet comunal să fie ajutat 
de un colectiv lărgit. In același scon. 
la fiecare plenară de comitet comu
nal de partid va participa un mem
bru al biroului sau al comitetului ju
dețean. Desigur, aceste măsuri tre
buie să se îmbine cu efortul susținut 
de perfecționare a activității se
cretarilor, a tuturor membrilor 
comitetelor comunale de partid, 
știut fiind că autoritatea și pres
tigiul acestora depind de rezultatele 
obținute efectiv în creșterea rolului 
de conducător al organizațiilor de 
partid de la sate.

ia magazinul „Victoria" din Capitală este deschisă în aceste zile o expozi
ție de prezentare și desfacere a primelor modele din producția boilor im

primeuri de bumbac Foto : M. Cioo

comercială
(Urmare din pag. I)

pe parcurs n-ar fi dat peste cap 
sau înghesuit... de suplimentele de 
planuri tematice (de sezon) pe care 
tot inspecția centrală le trimite ins
pecției județene lunar, de două ori 
pe lună, etc., etc. pe care, la rîndul ei 
inspecția județeană le trimite ins
pecției municipale, orășenești... Dar 
să vedem : planurile tematice re
zistă oare ? De multe ori nu rezistă. 
De ce ? Pentru că, aflate sub di
recta conducere și coordonare a con
siliilor populare, inspecțiile comer
ciale .teritoriale pot activa și acti
vează mai ales sau numai la indi
cația forului direct tutelar. Inspec
ția centrală știe sau nu acest lucru ? 
îl știe. Dovadă : trimite planurile 
orientative, dar nu mai cere infor
mări asupra îndeplinirii lor I

Atunci — e clar — ne aflăm în 
dilemă : pe baza căror planuri, indi
cații etc. acționează, totuși, inspec
ția comercială ? De cele mai multe 
ori — precizam și mai sus — își însu
șește formal planul trimestrial tri
mis de centrală. (Dacă tot nu trebuie 
să dea dare de seamă asupra lui de 
ce nu l-ar însuși ?) Sau, de la caz la 
caz, combină 
lele indicații 
tutelar, cu unele inițiative 
sonale. Din 
un plan de control „mare 
bogat". Presupunem (avem 
mente serioase pentru a susține con
trariul) că planul cel mare și bogat 
începe să prindă viață. Inspectorii 
ies pe teren, vizitează magazinele, 
verifică, controlează. Și iată cele trei 
luni de muncă încheiate. întrebare : 
a avut eficacitate inspecția comer
cială ? O spunem deschis : în ac
tuala formă de organizare a acestei 
instituții eficiența dorită se ilus
trează prin... absentă. Si cum poate

acest plan cu eventua- 
date de forul ei direct 

per- 
toate acestea apare 

control „mare și 
argu-

oare să fie eficientă munca unui ins
pector municipal sau județean dacă 
își planifică, din capul locului, să 
treacă pe Ia o unitate barecare cam 
o dată... pe an?! De ce așa? Pentru 
că nu poate practic controla mai 
des unitățile de pe teritoriul muni
cipiului sau județului. Exemplificare : 
inspectorul municipiului Ploiești 
are de controlat... 800 de unități. 
Criză de inspector ? Nu. Organiza
rea, repartizarea lor, cum am 
tat, e deficitară. în timp ce la 
nicipii (situația e generală) un 
pector vizitează... 800—1000 de 
tați, în orășelele mici, tot

Ne așteptam ca ieri, ziua fe
meii. deci a cadourilor, cofetă
riile să fie bine aprovizionate. 
Șl cum au fost ? Dimineața, opt 
cofetării din centrul Capitalei 
(Capșa, Union, Unic. Teatrului 
etc.) n-au putut oferi clientilor 
nici un fel de sortiment de 
bomboane la cutii. Ne-a venit 
acru căutînd ! Azi. mersi! 
ne-am stricat cu... bomboanele.

Scrisoarea
unui elev

Publlcăm, fără comentarii, scri
soarea unui elev, adresată de fapt 
tuturoj^ „Dragi tovarăși, sînt 
Sandu Ion, elev în ultima clasă 
a liceului nr. 2 din Tîrgoviște, fiul 
lui Sandu 
niel. Tata 
1914, în 
mama în 
sat moldovenesc. Ambii au dece
dat din anii 1962 și 1963. Tata a 
fost contabil, iar mama, o vreme 
învățătoare, a devenit apoi cas
nică. Sîntem cinci frați. Cel mai 
mic este de 10 ani, elev. Ceea ce 
mă îndeamnă să vă scriu este 
faptul că nu mai știm absolut ni
mic de frații părinților noștri. îmi 
amintesc perfect că în anii copi
lăriei am fost vizitați de către 
unii dintre el. Din păcate, legătura 
eu dînșil nu s-a păstrat. Vrem să 
luăm legătura cu toți cel ce au 
cunoscut pe părinții noștri șl care 
știu de soarta fraților lor. Nu ape
lăm la reluarea acestor legături 
din motive materiale — sîntem 
în tutela Casei de ' copii școlari 
din Tîrgoviște, nu ducem lipsă de 
nimic. Iată adresa unde aștep
tăm vești : Sandu Ion, Casa de 
copil școlari — Tîrgoviște, 
N. Bălcescu nr. 263".

Alexandru și al Erml- 
s-a născut in 4 august 

Popînzăleștl-DolJ, iar 
29 august 1924 într-un

str.

de

„RECURS LA UN PROCES"
date statis-,în loc de introducere, cîteva 

tico-biografice ■:
• împricinați! — Ion șî 

ambii din București, foști . . 
— se judecă de 4 ani și 8 luni.

e Procesul a fost judecat pînă acum 
de 9 tribunale diferite.

o Au avut loc 37 de termene, fiind 
audiați numeroși martori și făcîndu-se 
diverse expertize.

• Socotind că fiecare complet de ju
decată este alcătuit din 3 membri, 
se poate lesne deduce că de acest caz 
s-au ocupat 111 judecători și asesori.

• Dosarul, mai precis cele 10 dosare 
care-1 alcătuiesc, însumează peste 300 
de file.

• Numai pentru pronunțarea șl re
dactarea hotărîrilor s-au cheltuit, după 
calcule îngăduitoare, minimum 150 de 
ore.

Dumitra E., 
soț și soție

vendic contravaloarea lor în proporție de Vs". 
Și anexează un tabel. Un tabel din care 
aflăm că au de împărțit: un porc crescut 
împreună și vîndut de fosta soție cu 2 400 
lei; 4 pături 
6 perne mari 
duri de fețe, 
de plapumă,
din 12 m a 10 lei m ; 10 prosoape de față 
a 8 lei bucata ; 3 scaune ; 1 masă din lemn 
de brad (50 lei) ; 1 ciocan ; 3 oale și 3 crătiți ; 
10 linguri și 10 furculițe ; 1 lighean și o 
căldare. Ne oprim- aici cu enumerarea obiec-

de lînă gri, a 60 lei bucata ; 
cu dosuri de nanghin și 2 rîn- 
a 150 lei bucata ; 2 cearșafuri 
confecționate (cită precizie !)

mene la instanța de recurs și 3 termene la 
Tribunalul Suprem, Tribunalul raional — că
ruia îi revenea în primul rînd sarcina admi
nistrării probelor — a dat în decursul timpu
lui 4 hotărîri, unele dintre ele evident 
contradictorii : de două ori a decis că te
renul aparține reclamantului, atribuind 70 
la sută din valoarea casei soției și 30 la sută 
soțului ; a treia oară a decis vînzarea la licita
ție a imobilului și împărțirea banilor ; iar a 
patra oară a atribuit reclamantului si terenul 
si construcția, obligî.ndu-1 la plata unei sume. 
Ar fi fost de așteptat ca această instanță,

BREVIAR JURIDIC

eu
„Scînteii1

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților

Ce caz a putut să ridice asemenea com
plicații încît ele n-au putut fi soluționate 
în aproape 5 ani, ce caz a putut să solicite 
o atît de mare risipă de forțe judecătorești 
și umane în general, fără a se întrevedea 
încă sfîrșitul ? Pentru că,. așa cum vom 
arăta mai jos, acestui proces încă nu 1 s-a 
pus punct.

Să lăsăm faptele să vorbească.
Soții Ion și Dumitra E. au conviețuit 18 

ani. Au împărțit casă și masă, necazuri și 
bucurii. S-au ivit însă și neînțelegerile, din 
ce în ce mai puternice, încît în urma pro
cesului de divorț intentat de soț în 1963, 
tribunalul decide despărțirea. Cu un singur 
amendament: hotărîrea constată vina am
bilor soți.

Din acest 
conflict — 
căminului: 
agonisite și
sau, cum se spune în limbaj juridic, parta
jarea bunurilor. Din nou • soțul este cel care 
se adresează justiției și din nou soția de
vine... pirită. Pe rolul judecătoriei sectorului 
5 (pe atunci tribunalul popular al raionului 
Nicolae Bălcescu) este astfel înscris, în luna 
iulie 1964, dosarul nr. 5 328.

In cererea' sa către tribunal, reclamantul 
menționează (cităm) : „In ce privește bu
nurile mobile, vă rog să le împărțiți în două 
părți egale și a ni le atribui ca atare, dat 
fiind că ele sînt bunuri comune. în ipoteza 
că pirita a înstrăinat o parte din ele, re

moment începe însă adevăratul 
consecință tragică a sfărîmării 
conflictul împărțirii obiectelor 
folosite în anii traiului în comun

telor care, pentru a fi „partajate", au reținut 
și rețin atenția justiției.

Totuși, nu numai aceste bunuri au consti
tuit obiectul disputei dintre cei doi, ci și o 
casă, casa în care au locuit împreună. Spi
cuim din nou din acțiunea reclamantului : 
„M-am căsătorit cu pirita la 20 iunie 1946. 
Patru luni mai tîrziu, adică la 31 octombrie 
1946, am vîndut trei terenuri într-o comună 
din apropierea Capitalei. Acestea erau bu
nuri proprii, dobîndite prin moștenire cu 
mult înainte de căsătorie. Cu acești bani 
am cumpărat, după numai 27 de zile, un te
ren pe care se afla o casă veche. în 
actul de vînzare-cumpărare am trecut-o și 
pe soția mea — pirita de azi — deși ea nu 
contribuise cu nimic la cumpărarea acestui 
teren. în 1962 am demolat .casa cea veche, 
construind-o pe cea de azi și folosind din 
plin materialele vechi. In atari condițiuni
— conchide reclamantul — contribuția mea 
la dobîndirea terenului și a casei vechi fiind 
totală, vă rog a considera acest imobil ca 
bun propriu șl a mi-l atribui în întregime, 
în ce privește noua construcție, realizată 
în 1962, la care am contribuit și cu materiale 
din vechea casă demolată, vă rog a mi se 
atribui o cotă de 70 la sută..."

Nu vom intra în amănuntele procesului. 
De reținut este doar faptul că, întrucît pe 
parcurs nu s-au administrat toate probele 
în măsură să ducă la o decizie de necontestat, 
procesul a avut o desfășurare neobișnuită
— 23 de termene la instanța de fond, 9 ter-

avînd a se pronunța de atîtea ori în aceeași 
cauză, să se fi aplecat cu o grijă deosebită 
asupra acesteia, cu dorința fermă de a pune 
capăt peregrinărilor prin justiție ale dosa
rului 5 328 și ale celor ce i-au urmat, de a 
găsi o soluție legală echitabilă, conformă cu 
realitatea. Judecătorului i se cere întotdeau
na să descopere adevărul, să analizeze laptele 
așa cum s-au petrecut ele, chiar dacă pentru 
aceasta este nevoie de căutări migăloase și 
deseori anevoioase, să cîntărească cu tot 
discernământul probele ce-i sînt prezentate, 
incit pină la urmă, scrutîndu-și conștiința, 
să poată da realmente o hotărîre dreaptă 
și convingătoare. Mai cu seamă în cazul la 
care ne referim, ajuns în stadiul amintit, 
ar fi fost nevoie de o asemenea analiză pro
fundă. Dar pare-se că ea nu s-a făcut, încît 
lucrurile n-au putut fi lămurite. Lipsind 
un efort bine dirijat în această direcție, s-a 
omis și un alt element esențial : că o sen
tință nu poate ți ruptă de consecințele ei 
— consecințe care se manifestă neapărat nu 
numai pe planul personal al celor in cauză, 
ci și pe plan social ■ irosirea de energie și 
timp.

Cu cîteva zile în urmă, Tribunalul Suprem, 
în fața căruia a ajuns din nou voluminosul 
dosar, făcînd o analiză amplă a întregii 
cauze, a casat ultimele hotărîri — pronun
țate de judecătoria sectorului 5 și de Cole
giul IV civil al Tribunalului municipiului 
București — și a trimis procesul spre reju- 
decare instanței de fond. Consultantul jup-

die al Tribunalului Suprem consideră că prin 
îndrumările competente, convingătoare, pe 
care acest tribunal le-a dat, ca și prin criti
carea concretă a greșelilor instanțelor ante
rioare, care au pronunțat soluții netemeinice 
și nelegale, au fost create premisele solu
ționării definitive a cauzei (desigur, prin 
mulțumirea părților, întrucît căile legale de 
atac rămîn în continuare deschise).

Așa cum a reieșit din spusele consultan
tului juridic-șef, cît și ale membrilor com
pletului de judecată — fapt consemnat de 
altfel și în decizie — pentru Tribunalul Su
prem a fost limpede că instanțele și-au neso
cotit rolul activ, nu s-au străduit să verifice 
care sînt posibilitățile reale de a face o împăr
țire echitabilă a bunurilor și nici măcar să so
luționeze neconcordanțele dintre unele acte 
aflate la dosar și rezultatul unor expertize. 
A judeca — mi s-a spus — nu este ace
lași lucru cu a face o analiză de laborator, 
mutînd substanțele dintr-o eprubetă în- 
tr-alta. Cînd e vorba de material uman, 
trebuie să intre în cumpănă toți factorii care 
pot evidenția complexitatea împrejurărilor, 
a vieții. Numai astfel sentința pronunțată 
„în numele legii" capătă greutatea și auto
ritatea necesară. “

Desigur, tergiversarea, temporizarea sînt 
accidente în activitatea instanțelor noastre. 
Dar, chiar așa fiind, ele pot cultiva un cli
mat de incertitudine, ducînd — ca în cazul 
de față — la decizii contradictorii. Le sem
nalăm ca atare, pledînd ca orice proces să 
constituie un motiv de temeinică și multila
terală analiză, deciziile să se bizuie, pe toate 
faptele, pe toate probele ce i-ar putea veni 
în sprijin, iar operativitatea, echitatea, uma
nismul lor să se confirme prin soluții de ne
contestat. Căci dreptul urmărește împărți
rea dreptății, înfăptuirea justiției, educarea 
conștiinței sociale. .

Măsurile luate în ultimul timp au creat 
condiții pentru perfecționarea activității jus
tiției, înlăturarea arbitrarului, aplicarea co
rectă a legii, pentru creșterea rolului și a 
responsabilității sociale a judecătorului. In 
aceste• condiții, este firesc să se facă totul 
ca „excepțiile" să nu mai fie prezente în 
practica judiciară. în ce privește cazul con
cret de care ne-am ocupat, credem că 'există 
posibilități ca noul dosar ce se va forma la 
judecătoria sectorului 5 să încheie, în sfîrșit, 
lunga serie începută cu ani în urmă.

ară- 
mu- 
ins- 
uni- 

, un
singur inspector controlează, tot în
tr-un an cîte... 10, 15 cel mult 20 de 
magazine !

în județul Prahova sînt nu mai 
puțin de 14 orașe ; 14 oameni con
trolează cam tot atîtea unități cît 
inspectorul din Ploiești de unul sip-, 
gur- ! De ce nu-și unește, forțele inș-I 
pecțiâ comercială de stat ?

...Revenim Ia sediul inspecțlei_co- 
merciale de stat 
hova. Inspectorii 
mează :

— Zadarnic am 
șl noi după un... plan. Nu se poate. 
Tot timpul apare o sarcină nouă, o 
ședință, un act care trebuie rezol
vat. în interval de un an, în biroul 
nostru a intrat o puzderie de hîrtii. 
Fiecare hîrtie trebuie rezolvată.

Am întrebat despre care anume 
situații este vorba. Ce am aflat ? 
Dacă inspecția comercială centrală 
nu pretinde inspecțiilor județene dări 
de seamă trimestriale, în schimb le 
cere : 1) informări asupra planuri
lor de acțiune tematice (ocazionale) ; 
2) un desfășurător trimestrial amplu 
și greoi din cale afară, care cu
prinde : Numărul, felul, cauza con
travențiilor aplicate etc. ( !) ; un alt 
„bilanț" din care; să reiasă : numă
rul de controale efectuate, numărul 
unităților supuse controlului și... 
iarăși : numărul lucrătorilor sanc
ționați etc. ; 3) analiza datelor sta
tistice trimestriale !

Să fim înțeleși. Nimeni 'nu este 
împotriva informărilor, a datelor 
statistice; Cu o condiție, firește : ele 
să folosească efectiv la ceva. Or, 
datele statistice culese cil „trudă și 
migală" de inspecțiile locale nu sînt 
neapărat necesare inspecției centrale.

Pare greu de crezut, dar lipsa unei 
activități ordonate, efective și dina
mice provoacă, în final, inspecției 
cornerciale doar o ineficacitate par- 

* țiaiă (din ineficacitatea ei totală), 
înseamnă că mai sînt și alți factori

din județul Pra
de aici ne infor-

căutat să lucrăm

Maria BABOIAN

Da. 
stau 
ela-

Pe

care sporesc imobilizarea ? 
înseși instrucțiunile care îl 
la temelie ! Ele au fost 
borate în urmă cu... 11 ani. 
parcurs, e drept, alte ordine, ins
trucțiuni, dispoziții s-au adăugat ce
lor inițiale, dar au rămas în pi
cioare și cele vetuste, balast greu pe 
umerii inspecției comerciale. Să 
exemplificăm. Inspectorii comerciali 
sînt obligați să facă... inspecție sa
nitară (deși există în acest sens un 
organ specializat — inspecția sanita
ră), să asigure o bună deservire a 
cumpărătorilor ! (dacă cei 300 de ins
pectori și-ar lua rolul în serios ar 
trebui să asiste la deservirea consu
matorilor în... 50 000 de unități comer
ciale !) ; să rezolve pe toată filiera 
problema gospodăririi, returnării și 
expedierii ambalajelor...

Pînă acum am dat exemple din 
care a reieșit clar că, uneori, activi
tatea inspecției comerciale nu e în
soțită de randamentul scontat. In 
multe orașe, împotriva normelor în 
vigoare, unele consilii populare 
(foarte multe) tind să transforme ins
pecția comercială de-a dreptul în
tr-o anexă a administrației locale : 
în București (aproape toate sectoa
rele), în Iași, Azuga, Băicoi, încît 
inspectorii comerciali sînt pe cale 
să uite că se află în această pos
tură. De ce ? Ei sînt folosiți tot timpul 
de forurile direct tutelare la ac
tivități „speciale" : Au fost însăr
cinați să depisteze abuzuri locative, 
să distribuie butelii de aragaz, să 
organizeze, ședințe cu locatarii 
blocurilor,* să distribuie pingele uni
tăților de specialitate, să facă recen- 
sămîntul animalelor...

Hotărît lucru, inspecția comer
cială traversează o .perioadă critică !

Semnalăm faptul organelor cen
trale și locale în speranța că activi
tatea acestei instituții va constitui 
neîntîrziat obiectul unei serioase a- 
nalize. Inspecția comercială de stat 
trebuie să fie un veritabil organism 
de control și îndrumare, capabil să 
stopeze abuzurile și abaterile de la 
regulile generale de comerț, să parti
cipe efectiv la perfecționarea acestui 
sector de activitate.

cu...
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SUPRASTOCARE 
alimentată de imobilismul

unor ministere
Obținerea unui efect economic 

maxim in gospodărirea pe șantierele 
de construcții a valorilor materiale, 
pentru a se putea preveni risipa lor 
și apariția fenomenului suprastocării
— presupune existența unui înalt spi
rit de răspundere, conlucrarea rațio
nală, fructuoasă între-verigile și sec
toarele antrenate în activitatea de 
aprovizionare și de gestionare efec
tivă a materiilor prime și materiale
lor. Recunoașterea în practică a aces
tor cerințe este un imperativ al 
activității de construcții, unde spe
cificitatea accentuată a procesului 
productiv implică soluții creatoare 
pentru contracararea unor neajunsuri 
încă inerente : sezonalitatea lucră
rilor, dependența de factorii cli
matici, dispersarea obiectivelor de 
investiții. Am ținut să facem aceste 
precizări întrucît — deși în ancheta 
întreprinsă la cîteva organizații de 
construcții, aria tematică a investi
gațiilor s-a concentrat pe analiza u- 
nor suprastocări — cauzele unor fe
nomene negative își au izvorul, de 
cele mai multe ori, în deficientele 
interne, de ordin organizatoric, pen
tru a căror incredibilă persistență 
ae prezintă mereu „motivări'1, fără a 
se trece hotărît la înlăturarea lor.

, Ne aflam — la începutul Investi
gațiilor — la întreprinderea con
strucții speciale transporturi din 
București. Din cercetarea ultimei 
dări de seamă contabile am constatat 
că volumul imobilizărilor de valori 
materiale se ridica la 49 milioane Ici, 
stocurile supranormative fiind for
mate în principal din materiale de 
bază, prefabricate și detalii de mon
tat. De altfel, chiar dinamica imobi
lizărilor este o dovadă a faptului că 
ele tind să devină o caracteristică a 
activității economico-financiare a în
treprinderii. Explicația care ni s-a 
oferit : — „Să vedeți, noi avem de 
construit obiective importante, care 
au necesitat concentrarea unor în
semnate resurse financiare1' — nu 
este capabilă să justifice realist o a- 
tare situație. Fapt este că numai vo
lumul dobînzilor penalizatoare „plă
tite11, cum se spune, de întreprinde
re anul trecut pentru împrumuturile 
restante s-a ridicat la o cifră impre
sionantă : 1,8 milioane lei. Iar situa
ția ultimei inventarieri a mijloace
lor circulante ne dovedește că aici 
gestionarea valorilor materiale este 
total necorespunizătoăre : 3,2 milioa
ne lei „minusuri11 și 7,3 milioane lei 
„plusuri11 de inventar la materii pri
me și materiale.

— Vă rugăm să rețineți — ni s-a 
spus — că nu este vorba de sustra
geri, cl numai de confuzii făcute de 
constructori și gestionari între sor
timentele de materiale consumate.

Nu sîntem în drept să analizăm noi 
istoria acestor „minusuri11 și „plu
suri11 de inventar, dar aceasta nu 
înseamnă că organele de control ale 
statului pot să treacă cu vederea ri
sipa avutului obștesc. La fața lo
cului ne-am convins, însă, că la în
treprinderea bucureșteană se ține o 
evidență defectuoasă, care înlesnește 
sustragerile și poate provoca o ima
gine falsă a consumului efectiv de 
materii prime și materiale. De alt
fel inventarul de care aminteam a 
dovedit că se înregistraseră pe costuri
— considerate deci ca intrate în o- 
peră — materiale în valoare de 3.8 
milioane lei, care însă stăteau la lo
cul lor în depozit. Este de la sine 
înțeles că aparenta lipsă a unor ase
menea mijloace materiale nu este un 
lucru curat și ea declanșează un lanț 
de noi aprovizionări care agravează 
suprastocarea. Oare nu așa se expli
că și exagerările flagrante — con
statate de un control al Băncii de 
Investiții — la stabilirea necesarului 
de consum pe anul curent care, în 
unele cazuri, merg pină la 42 la sută 
peste nevoile reale calculate conform 
reglementărilor în vigoare 7

La întreprinderea amintită se mal 
fntîmplă un fenomen ciudat: dată 
fiind dispersarea unor șantiere și 
puncte de lucru, stocurile „circulă11, 
dar atît de haotic îneît este greu să 
mai știe cineva la un moment dat cu 
precizie care este situația lor. Din 
nou deci este prezent pericolul sus
tragerii, al risipei pe față — dar 
camuflată de evidență — a valorilor 
materiale. Cert este că cheltuielile 
antrenate de circulația stocurilor se 
umflă într-un ritm alarmant și de
termină o creștere accentuată a su- 
pranormativelor valorice. La șantie
rul montaje București, din cadrul în
treprinderii de care vorbim, ' anul 
trecut cheltuielile cu transportarea 
și retransportarea materialelor s-au 
ridicat la nu mai puțin de 40 la sută 
din valoarea materialelor consuma
te. Nu întîmplător stocurile de ma
teriale existente la sfîrșitul lunii ia
nuarie 1969 erau la acest șantier de 
2.6 ori mai mari decît volumul între
gii producții a trimestrului I !

Socotim că datele prezentate sînt 
suficient de elocvente pentru a ne 
imagina atmosfera de aproxima
ție și provizorate propice irosirii 
valorilor materiale ce s-a creat la 
I.C.S.T. București. In acest sens, în
suși memoriul explicativ la darea de 
’seamă precizează, este drept pe un 
ton destul de moderat autocritic, 
ineficienta „analizelor lunare sau 
speciale11 în stăvilirea aprovizionă
rilor neraționale și a risipei. Cum 
a acționat forul tutelar 1 In tot ca
zul destul de ineficient, din mo
ment ce situațiile negative persis
tă. Intr-adevăr, practica arată că 
ministerul de resort înlesnește, per
petuarea acestor stări de lucruri. 
El a emis repartiții de aprovizio
nare pentru primul semestru al a- 
nulul curent care să aconere nece
sarul pe tot anul în proporție' de 
90—95 la sută la unele materiale. 
Alte reDartiții întrec chiar nevoile 
pentru întregul an. Oare aceste pro
cedee nu'încurajează agravarea su
prastocării. lipsa de grilă în evi
denta. gestionarea si utilizarea ma
teriilor prime și materialelor pe 
șantierele de construcții ?

întrebarea are valabilitate'- si în 
cazul I.C.M. nr. 13 din Timișoara, 
aparținînd M.I.C., al Î.C.M.B. și 
I.S.C.M. Brașov. La I.S.C.M. Bra
șov. de pildă, stocul supranormativ 

la începutul acestui an era cu 16 
la sută mai mare decît... normați-; 
vul trimestrului I. Cum a fost po
sibil așa ceva 7 Simplu : în timp ce 
s-au lichidat 3 milioane lei stocuri 
supranormative. totuși, ca efect al 
lansării și onorării de către furni
zori a unor comenzi de materiale 
peste necesarul de consum, a a- 
părut un nou supranormativ, de astă 
dată în valoare de 8,3 milioane lei. 
O recentă analiză a băncii a con
semnat din nou aceeași tendință a- 
buzivă, de gospodar nechibzuit, de 
a solicita peste nevoile reale de 
consum repartiții care, după cum sa 
știe, agravează fenomenul supra- 

' stocărilor și pentru care forul tu
telar și-a dat asentimentul.

Că, în majoritatea cazurilor, fac
torii răspunzători de existenta a- 
cestor anomalii economice se găsesc 
si în ministere se desprinde cu cla
ritate dintr-un act de control al 
Sucursalei județene Galați a Băn
cii de Investiții: „O situație deo
sebită la care a contribuit nega
tiv si forul de resort din Ministe
rul Industriei Metalurgice o con
stituie achiziționarea pieselor de 
schimb din import, poziție la care 
s-au creat cele mai importante 
stocuri cu mișcare lentă si dispo
nibile11. Controlul se efectuase la
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întreprinderea de construcții și 
montaje siderurgice Galați. Aici, 
așa cum au arătat investigațiile, 
stocurile supranormative la piesele 
de schimb pentru utilajele de con
strucții si transport prezintă în ul
timele 13 luni o oscilație lentă în 
jurul cifrei de 8 milioane lei. Se 
constată an de an aceeași tendință 
de a supraevalua necesitățile, de a 
ignora în bună parte măsurile sta
bilite pentru stăvilirea afluxului ne
controlat de piese de schimb. Si a- 
ceasta. în condițiile în care din nou 
evidenta consumului șl necesităților 
era defectuoasă : s-au găsit o su
medenie de comenzi de piese de 
schimb pentru acest an fără o fun
damentare realistă, fără a se cu
noaște măcar stocurile existente. Să 
dăm numai un exemplu : deși în 
stoc mai erau 1 157 bucăți pinioane 
satelit Dentru autocamioanele Car- 
pați-Bucegi, s-au mai comandat 400, 
așa ca să fie, fiindcă într-un ah nu se 
consumă mai mult de 300—350. bucăți. 
Desigur, ulterior s-au întocmit for
me de renunțare pentru piesele care 
se fabrică în tară. în valoare de 
1.8 milioane lei. însă, conform re
glementărilor în vigoare, ele sînt 
operante numai încenînd cu semes
trul II. Avînd în vedere că valoa
rea ’aprovizionărilor pentru ultime
le șase luni aie acestui an se ri
dică la 3,5 milioane lei. pe bună 
dreptate se pune întrebarea : furni
zorii vor accepta asemenea modifi
cări masive, acest „joc11 de-a cere
rea și oferta, cu consecințe dăună
toare din punct de vedere econo
mic 7

Nomenclatorul de piese de schimb 
al întreprinderii din Galați cuprin
de aproape 25 000 de repere. în a- 
ceste condiții, orice plan de a- 
provizionare poate purta pecetea 
subiectivismului dacă acei care îl 
întocmesc sînt nepriceputi. nu va
lorifică la maximum experiența an
terioară și nu tin seama de rigo
rile responsabilității în angajarea 
banilor statului. Ordinul intern dat 
— cam tardiv, la 14 februarie a.c. — 
de directorul general al I.C.M.S. Ga
lati pentru remedierea situației 
create de imobilizările valorilor 
materiale în piese de schimb cu Cornelie CÂRLAN

(Urmare din pag. I) 

provocat, în ultimă Instanță, indis
ciplină și fluctuație, o utilizare in-. 
completă a timpului de muncă, o pro
ductivitate a muncii scăzută. Conse
cințe nefavorabile au apărut și în 
agricultură. La o analiză mai atentă 
a structurii populației ocupate re
zultă un proces de „feminizare11 (57 
la sută din totalul populației ocupate 
în agricultură și 62 la sută în 
C.A.P.), dar și un oarecare pro
ces de îmbătrînire : din tota
lul populației ocupate în agricul
tură mai mult de o cincime este în 
vîrstă de peste 60 de ani. Fără dis
cuție că accentuarea proceselor sem
nalate mai sus trebuie prevenită, în
trucît ar putea avea repercusiuni ne
gative asupra desfășurării în per
spectivă a muncilor agricole, dezvol
tării agriculturii — mai ales în anu
mite zone ale țării.

Un alt fenomen asupra căruia mi
nisterele și specialiștii trebuie să re
flecteze este lipsa forței de muncă 
masculină, care începe să se re
simtă în anumite ramuri, cum ar fi 
sectorul construcțiilor. Aceasta, în 
cel mai scurt timp, deoarece agricul
tura, principalul furnizor de forță de 
muncă pentru construcții, resimte ea 
însăși insuficiența mîinii de lucru 
de sex masculin. După părerea noas
tră, calea soluționării acestor pro
bleme constă într-uu complex de mă
suri care să asigure o orientare di
ferențiată a forței de muncă pe 
ramuri de producție în funcție de 
sex. Analizele elaborate arată că in 
anumite ramuri unde sînt condiții 
bune pentru munca femeilor predo
mină bărbații. De pildă, din totalul 
șalariaților existenți la începutul 
lunii ianuarie a.c. în ramura, circu
lației mărfurilor, 58 la sută erau

prinde măsuri generale, fără a se 
preciza cîteva elemente esențiale 
care șă-i asigure eficacitatea : no
minalizarea persoanelor care răs
pund de fiecare sarcină, precum 
și obligativitatea vreunei raportări 
din partea acestora. De altfel, 
ineficacitatea acestui ordin se des
prinde si dintr-un fapt penibil, pe
trecut în fata ochilor. Pentru a ni 
se putea arăta, a fost nevoie, la nu
mai 6 zile de la emiterea ’lui, să 
se caute îndelung prin sertare un 
exemplar al acestui ordin la prin
cipalul sector vizat: Secția utilai 
transport.

Problema cea mai gravă o con
stituie însă stocurile inutile și peste 
necesar de materiale, aduse cu 
bani grei din import. Am aflat 
cu surprindere că piese de schimb 
nou nouțe în valoare de 641 
mii lei refuzate de cei cărora 
le-au fost transferate utilajele au 
fost casate și au urmat dru
mul fierului vechi, cu forme în 
regulă. în curînd. după spusele in
terlocutorilor, vor avea aceeași soar
tă piese aduse tot din imnort în 
valoare de aproape 300 mii lei. 
Oare la întreprinderea gălăteană ni
meni nu este capabil să sesizeze că, 
cu acte în regulă, se practică risipa 
și se admit daunele sistematice în 
avutul obștesc 7 Ni s-a spus că de 
vină este si metodologia de import 
a piteselor de schimb. într-adevăr. 
o fișă. tehnică, pentru a primi a- 
nrobarea începerii contractării pie
selor de schimb, parcurge o filieră 
extrem de întortocheată, care, după 
calculele făcute împreună cu ing. 
Sergiu Stănculesc.u, șef serviciu' în 
cadrul Ministerului Industriei Me
talurgice. . durează 6—7 luni. Proba
bil că verigile din acest lanț au 
fast concemite ca un complex de 
site cu ochiurile dese, care să nu 
permită irosirea fondurilor valuta
re în aprovizionări fără eficientă. 
Numai că. actualmente, contrar ra
țiunii existenței sale, metodologia 
respectivă conduce la contractări 
tardive, suprapuneri de fise tehni
ce. modificări arbitrare fără con
sensul beneficiarului. Așa, de pildă, 
I.C.M.S. Galați a primit în ianuarie 
1969 piese de schimb pentru compre- 
soarele. fabricii de oxigen, deși fisa 
tehnică a fost întocmită în... 1966. în 
tot acest răstimp, întreprinderea nu a' 
primit nici o comunicare de nică
ieri și, considerînd fisa tehnică în 
cauză anulată, a întocmit altele în 
1967, 1968 Și 1969, de fiecare dată 
pentru anii următori.

Nu am epuizat nici pe departe e- 
numerarea cauzelor suorastocărilor 
și a exemnle'or care ilustrează 
practica I.C.M.S. Galați, cît și a 
altor organizații de construcții in
vestigate. Nu acesta a fost scopul 
anchetei noastre, ci am dorit să 
prezentăm fapte care să' atragă a- 
tenția asupra unor deficiente , acute. 
Cifrele care prezintă situația imo
bilizărilor la nivelul organizațiilor 
de construcții montai de interes re
publican sînt inadmisibile. La sfîr
șitul lunii ianuarie 1969. zeci și 
sute de milioane lei erau „înghe-, 
țațe1' în stocuri supranormative de 
valori materiale. Persistenta acestor 
neajunsuri, care în cele dîn urmă 
se reflectă în rezultatele activității 
economice — numai în luna ianua
rie s-au înregistrat cheltuieli ne- 
economicoase de 7.8 ’ milioane lei — 
este în mare parte generată de in
competenta organelor tehnico-econo- 
mice de aprovizionare. la nivelul u- 
nor întreprinderi, de imobilismul si 
spiritul rutinier al forurilor coor
donatoare din ministere si ne plan 
central, din Comitetul de Stat al 
Planificării, care întîrzie nejustifi- 
eat îndeplinirea unor sarcini de 
partid și de stat amînă fără temei 
soluționarea concretă a problemelor 
economice si aplicarea unor măsuri 
hotărîte care să întărească răspun
derea materială pentru actul apro
vizionării tehnico-materiale.

bărbați. O pondere mare și nejusti
ficată economic a bărbaților există 
și în alte ramuri, cum ar fi industria 
textilă, a confecțiilor, industria poli
grafică, în unitățile de prestări 
de servicii către populație.

Dar, așa cum arată practica, 
cele mai frecvente neajunsuri și. 
totodată, rezerve pentru mai buna 

în economia națională
5

folosire a forței de muncă se găsesc 
în aparatul tehnico-administrativ 
și de deservire. Pînă acum nu a exis
tat o preocupare permanentă pentru 
stabilirea unor proporții raționale 
între diferitele categorii de lucrători, 
ca de pildă raportul între personalul 
tehriic-administrativ și muncitori, în
tre muncitorii de bază, auxiliari și 
de deservire. Așa cum arăta tovară
șul Nicolae C.eaușescu în cuvintarea 
rostită . la Conferința organizației de 
partid a municipiului București, „pe 
ansamblul industriei municipiului 
București la 109 muncitori revin 13 
persoane care nu lucrează direct în 
producție. La întreprinderile con
structoare de mașini — 25, la între
prinderile chimice — 21, la întreprin
derile industriei alimentare — 20, iar
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H Intrarea în funcțiune a fa
bricii de brînzeturi de Doro- 

hoi, a unei fabrici de cărămizi, a 
două mari ateliere de producție 
meșteșugărească, dezvoltarea u- 
nor unități de industrie locală 
sînt cîteva din cele mai de sea
mă obiective care vor întregi 
tabloul industrial al județului 
Botoșani. Din investițiile impor
tante alocate de stat în această 
parte a tării se vor realiza și 
numeroase lucrări edilitare. Tot. 
odată, vor fi construite 1 000 a- 
partamente — cu circa 300 mai 
multe decît în ultimii trei ani, 
un liceu cu 20 săli de clasă, 
numeroase școli.
ra Au fost obținute, în cadrul 
“ probelor tehnologice, pri
mele produse Ia noua instalație 
de fabricare a vatei minerale 
construită în cadrul întreprin
derii de materiale izolatoare de 
la Bercenl. Instalația are o ca
pacitate de producție de aproape 
13 000 tone și funcționează pe 
baza unui procedeu modern, a- 
plicat pentru prima dată în țara 
noastră. Vata minerală obținută 
prezintă caracteristici superioa
re — fibră foarte fină șl greu
tate redusă — ceea ce creează 
posibilitatea obținerii unei game 
variate de sortimente, cu largî 
utilizări.

ra Intrate de curînd în funcți- 
“;une, cele trei linii de fabri
cație a electrozilor din cadrul 
Uzinei de sîrrnă și produse din 
sîrmă de la Buzău au atins in
dicatorii de producție prevă- 
zuțl în proiect : 24 001) tone pe
an. îmbunătățirile tehnice și de 
fabricație aduse de specialiștii 
uzinei au permis chiar depăși
rea unor parametri. Acum noua' 
secție realizează aproape zilnic 
peste plan electrozi de mare 
rezistență, solicitați pentru su
duri de industria constructoare 
de mașini și nave.
G9 La Uzina de fire și fibre 
*“ sintetice din Săvinești a fost 
încheiată 
unde se 
de pale 
zare din ____  _____
na-3". Incepînd din 1970, aceas
tă fabrică va produce anual 
10 000 de tone de lînă sintetică, 
triplînd actuala capacitate a în
treprinderii.

construcția secțiilor 
vor monta instalațiile 
și de uscare-polimeri- 
cadrul fabricii „Mela-

E3 La Brașov a intrat în funcțiu- 
■•“•ne o fabrică de platforme pen- ' 
tru autocamioane, cu o capaci
tate anuală de 30 000 tone. între
prinderea este dotată cu utila
je și agregate de. mare tehnici
tate. Noua întreprindere reali
zează o productivitate de 3 ori 
mai mare decît fabrica similară 
existentă la îMăgura Cheliei.

(Agerpres)

La începutul acestui an, la Fabrica de antibiotice din lași a intrat în funcțiune o noud 
secție de producție

la întreprinderile industriei ușoare
— 10,3“. Cu toate deosebirile care 
există în procesul de producție și în 
organizarea diferitelor întreprinderi
— în stare să „justifice11 anumite di
ferențieri în proporția dintre mun
citori și personalul tehnic-admi- 
nistrativ — nimeni nu poate să se 
declare de acord cu situația din 

unele întreprinderi. în plus, datele 
statistice cu privire la raportul din
tre muncitorii de bază și cei auxi
liari și de deservire atestă, de ase
menea, o diferențiere fparte mare 
chiar între întreprinderi de aceeași 
mărime și din același sector de acti
vitate, ceea ce denotă că se impun 
măsuri categorice pentru folosirea 
direct productivă si reducerea pon
derii personalului auxiliar în unită
țile respective. pentru canalizarea 
lui spre alte domenii de activitate 
ale economiei naționale.

Și în ce privește pregătirea forței 
de muncă calificate și folosirea aces
teia mai dăinuie încă neajunsuri, 
cu implicații nefavorabile asupra 
procesului de producție. Referin- 
du-ne la muncitori, se constată

Printre numeroasele coo
perative agricole din ju
dețul Constanta care cu
nosc o puternică dezvol
tare economică este și cea 
din comuna Chimogeni. 
Anul trecut, de exemplu, 
cooperativa a obținut o 
producție globală în va
loare de 29 562 000 lei. Da
torită faptului că am va
lorificat cantități mari de 
produse pe bază de con
tract, veniturile bănești ale 
cooperativei noastre au 
crescut an de an. Dacă în 
1963 veniturile bănești au 
reprezentat 11,5 milioane 
lei, anul trecut ele au a- 
juns la 19,3 milioane lei. 
Concomitent au sporit si 
veniturile cooperatorilor. 
In 1968, valoarea zilei- 
muncă a fost de 45 lei, din 
care 39 lei în numerar. La 
aceasta se adaugă unele 
sume de bani reprezentînd 
retribuirea suplimentară 
pentru depășirea produc
ției prevăzute în cadrul 
brigăzilor și echipelor.

Succesele cooperativei 
noastre în sporirea pro
ducției și a veniturilor se 
datoresc organizării te
meinice a muncii în cadrul 
brigăzilor și echipelor, 
retribuirii cooperatorilor 
pe baza zilelor-muncă e- 
fectuate și după contribu
ția adusă la depășirea pro
ducției planificate — prin 
retribuirea suplimentară — 
așa cum prevede statutul 
cooperativei agricole. Aces
tea ne-au întărit și mai 
mult convingerea că dez
voltarea economică a coo
perativei agricole și creș
terea veniturilor trebuie să 
meargă mină în mînă 
cu aplicarea principiu
lui socialist de retribui
re după cantitatea și cali
tatea muncii depuse. De a- 
ceea în rîndurile de față 
voi arăta cum am aplicat, 
în cadrul cooperativei 
noastre, retribuirea pe baza 
principiilor cuprinse în sta
tut.

Se știe că aplicarea efi
cientă a retribuirii pe 
bază de zile-muncă este le
gată, în primul rînd, de 
buna organizare a muncii. 
Urmărind ca atît formele 
de retribuție, cît și or
ganizarea activității oame
nilor să contribuie la în
tărirea spiritului colectiv, 
activitatea în cooperativa 
agricolă se desfășoară pe 
echipe, cuprinse în 4 bri
găzi de producție pentru 
cultura plantelor de cîmp. 
5 zootehnice și una horti- 
viticolă. Menținerea perma
nentă a brigăzilor în sec
toarele de producție care 
le-au fost încredințate, pe 
aceleași suprafețe de teren, 
la .aceleași specii de ani
male, înlesnește cunoaște
rea amănunțită a cerințe
lor locului de muncă și a- 
plicarea unor măsuri de’ 
perspectivă pentru crește
rea producției. Toate a- 
cestea au dus și duc la 
consolidarea și progresul 
cooperativei agricole.

Totodată, retribuția în 
funcție de numărul de zile-

o rămînere în urmă a pregătirii 
acestora față de dezvoltarea verti
ginoasă a industriei și a celorlalte 
ramuri ale economiei naționale. Șco
lile profesionale au asigurat numai 
o parte din necesarul de muncitori 
calificați; iar in procesul de forma
re a acestora nu întotdeauna j-a ți
nut, seama de cerințele progresului

tehnic și de nevoile reale ale econo
miei. Cei mai multi dintre muncitori 
au fost calificați la locul de muncă, 
prin cursuri de scurtă durătă, cu sau 
fără scoaterea din producție, iar con
ducerile întreprinderilor nu întotdea
una au acordat atenția care se cu
vine unei probleme așa de impor
tante, lăsînd, de multe ori, să intre 
în producție cadre insuficient pre
gătite, care au lucrat și mai lucrează 
cu productivitate scăzută și au dat 
produse de slabă calitate, cu pier
deri inadmisibile.

Deficiențe se constată și în dome
niul folosirii. cadrelor cu pregătire 
medie și superioară. în ultimul timp 
se știe că s-a acreditat ideea unei 
oarecare lipse de cadre cu pregătire 
medie și superioară în multe dome

muncă trebuie să aibă la 
bază norme de lucru sti
mulative, care să fie un 
mijloc eficace de atragere 
a cooperatorilor la înde
plinirea și depășirea sarci
nilor din planul de pro
ducție. De aceea am luat 
măsuri în vederea normă
rii corecte a muncii, potri
vit gradului de complexi
tate și importantei lucră
rilor, calificării pe care o 
solicită, eforturilor ce tre
buie depuse și finind seama 
de mărirea productivității 
muncii, ca urmare a intro
ducerii mecanizării. Noi

cît cel care-1 era afectat. 
De aceea, unele norme, de 
pildă la prășit, au fost 
mărite, altele, cum este ca
zul la transportul coce- 
nildr, au fost micșorate. în 
felul acesta s-a creat un 
echilibru intre nevoile de 
forță de lucru si oferta de 
brațe de muncă — în acest 
domeniu fiind acoperite 
toate sectoarele de produc
ție.

Concomitent cu stabili
rea cit mai corectă, stimu
lativă, a normelor de lu
cru s-a avut în vedere și o 
strictă și clară evidență a

0 condiție a succesului

în cooperativa agricolă

Orgunizureu 
și retribuirea 

muncii pe bm 
prevederiler

stututure
am adaptat normele orien
tative elaborate de Uniu
nea Națională a Coopera
tivelor Agricole la condi
țiile de lucru ale coopera
tivei noastre. Ne-am bazat 
pe concluziile desprinse din 
fișele de evidență care con
stau în cronometrări ale 
lucrărilor efectuate ' în 
toate sectoarele de pro- 

•ducție. pentru a vedea cît 
timp este folosit în mod 
productiv, ce efort trebuie 
depus de oameni în timpul. 
de muncă prestat, Cînd 
unii cooperatori au obiec
tat că norma este, în unele 
cazuri, prea mare, s-a de
monstrat ușor, pe baza a 
numeroase cronometrări, că 
de fapt ea poate fi realizată 
intr-un timp mai scurt de-

munciî depuse de fiecare 
cooperator. Șeful de echipă 
notează zilnic cîți oameni 
au participat la muncă și 
cit s-a lucrat. Brigadierul 
calculează. în funcție de 
normele stabilite, cîte pro
cente se cuvin fiecărui 
membru al echipei și din 
15 în 15 zile li se prezintă 
fișele pentru a semna-și lua 
cunoștință de zilele-mun- 
că realizate. Toate acestea 
întăresc spiritul de disci
plină al cooperatorilor, 
fiind totodată și o frînă 
împotriva risipei de zile- 
muncă. Pe cooperativă, nu
mărul de zile-muncă efec
tuate în medie de un coo
perator se ridică la 200. 
Multi depășesc această me
die, ajungînd pină la du

nii de activitate. O parte de adevăr 
există, dar, la o analiză mai atentă a 
acestei probleme, rezultă mai degrabă 
că este vorba de o folosire nerațio- 
nâlă a acestora. Nu se știe 
oare că în multe cazuri ca
drele cu pregătire superioară sau 
medie îndeplinesc atribuții inferioa
re pregătirii lor, că în multe locuri 
de muncă cadrele cu pregătire su
perioară sau medie — deși ocupă 
funcții corespunzătoare studiilor pe 
care le au — în fapt efectuează 
munci de nivel inferior, în timp ce 
în domeniile unde se cere activitate 
de concepție, asemenea cadre lip
sesc 7 Această stare de lucruri 
provine în parte și din dispro
porția care s-a creat în decursul ani
lor între numărul cadrelor cu pre
gătire medie și al celor cu pre
gătire superioară — fapt .ee cauzează 
în multe împrejurări o solicitare a 
cadrelor cu pregătire superioară 
pentru sarcini și atribuții sub nive
lul lor de pregătire. în activități de... 
evidentă sau gospodărești.

Nepotrivirile de acest gen se rele
vă în mod pregnant crin raportul 
existent între numărul inginerilor, 
tehnicienilor și maiștrilor din unele 
ramuri industriale. Astfel, în unele 
ramuri ale industriei cu un proces 
tehnologic relativ simplu există, 
după părerea noastră, un număr 
exagerat de mare de posturi de in
gineri în. raport cu posturile de teh
nicieni și maiștri. în timp ce în in
dustria alimentară la un inginer re
vin circa î,8 'tehnicieni și maiștri, 
iar în textile circa 4,2, în alte 
ramuri cu tehnologii mai complexe 
și cu grad de tehnicitate mai 
mare, acest raport este si mai de
ficitar. mai necorespunzător : în in
dustria construcțiilor de mașini 4.2. 
în industria siderurgică 4,4, în 

blul ei. Se înțelege că șl 
veniturile lor sînt mai 
substanțiale.

Pe de altă parte, am cău
tat să aplicăm îmbunătă
țirile aduse, în ultimii ani, 
sistemului de plată în bani 
și în produse după numă
rul de zile-muncă efectuat, 
prin introducerea retribu
ției suplimentare pentru 
producțiile obținute peste 
plan, în 1967 au fost plă
tiți în acest mod peste 
200 000 lei. în anul trecut 
condițiile climaterice ne-au 
împiedicat, în anumite sec
toare, să atingem produc
țiile planificate, îndeosebi 
la culturile prăsitoare. 
Totuși, un număr destul de 
mare de cooperatori, care 
au lucrat în sectorul viticol, 
și îp special în zootehnie, 
beneficiază de venituri în 
plus din retribuția supli
mentară. Aceasta s-ă acor
dat pentru sporurile de 
producție obținute peste 
cele planificate la struguri, 
lînă. carne, lapte. Cu alte 
cuvinte, acest sistem 'de re
tribuție contribuie la gos
podărirea chibzuită a mij
loacelor materiale și bă
nești. ia stimularea coope
ratorilor în obținerea de 
producții cît mai mari. Se 
îmbină astfel mai strîns 
interesele personale ale 
cooperatorilor cu cele ge
nerale ale dezvoltării coo
perativei.

Acordarea cu regularitate 
a avansurilor bănești 
cointeresează pe coopera
tori să participe cu regu-, 
laritate la muncă și să facă 
toate lucrările la timp, 
știind că obținerea unor 
producții mari le va asi
gura o retribuire corespun
zătoare a muncii. Noi plă
tim lunar — in contul 
drepturilor ce se cuvin 
cooperatorilor pentru mun
ca depusă — cîte 15 lei 
pentru ziua-muncă. sporind 
aceste avansuri pe măsura 
realizării veniturilor.

Aplicarea consecventă a 
formelor de retribuție și 
cointeresare materială a 
cooperatorilor pe bază de 
zile-muncă și retribuție su
plimentară a dus, ah de an, 
în mod fjresc la sporirea 
veniturilor lor, iar efectul 
cel mai mare l-a avut asu
pra dezvoltării economico- 
organizatorice a coopera
tivei agricole, creșterii pro
ducției și a .veniturilor. Așa 
cum am 'arătat. în anul 
care a trecut, valoarea zi- 
lei-muncă a fost de 45 lei, 
din care 39 de lei în nume
rar. Este, cred, o demon
strație elocventă că orga
nizarea muncii pe brigăzi 
Si echipe și aplicarea con
secventă și riguroasă a 
principiului remunerării în ț 
natură și în bani, pe bază 
de zile-muncă și retribuție 
suplimentară, asigură dez
voltarea cooperativei agri
cole și cointeresează deplin 
pe cooperatori să lucreze 
cu hărnicie.

Marin MIZEA 
președintele cooperativei 
agricole Chirnogeni, 
județul Constanța

Pentru stimularea 
creșterii animalelor 
0 Hotărire a Consiliuiui da Miniștri J
Pentru stimularea creșterii animalelor și produc

ției animaliere, cooperativelor agricole și celorlalți 
crescători de animale din zonele dc deal și munte 
Ii s-au repartizat în ultimii ani cantități tot mai 
mari de furaje concentrate.

Printr-o recentă Hotărire a Consiliului de Mi
niștri, cooperativelor agricole din aceste zone li se 
vor repartiza noi sortimente de furaje. Astfel, uni
tățile care contractează și livrează tineret bovin la 
o greutate de peste 250 kg și cel puțin la calitatea a 
Il-a vor primi cîte un kg de porumb boabe, 0,150 
kg sroturi de floarea-soarelui, 0,150 kg tărîțe, pen
tru fiecare kilogram din greutatea animalului viu, 
iar pentru porci grași livrați cîte 3 kg porumb, 
0,200 kg sroturi și 0,300 kg tărițe.

(Agerpres)

prelucrarea lemnului 6,4. Dar chiar 
și în acele ramuri unde raportul din
tre ingineri și tehnicieni pare mai 
favorabil, acesta este total necores
punzător față de unele țări mai a- 
vansate din punct de vedere econo
mic. Așa, de pildă, numărul tehni
cienilor ce revin la un inginer la 
combinatele siderurgice Reșița și 
Hunedoara este de circa două ori mai 
mic decît la Combinatul siderurgic 
Toronto din Italia.

Aspectele semnalate demonstrează 
că există încă mari rezerve care pot 
fi scoase la iveală atunci cînd ne 
punem problemă folosirii mai bune 
a forței de muncă. Rezultate optime 
în acest domeniu nu pot fi obținute 
decît printr-o preocupare perma
nentă a tuturor forurilor competente 
și a conducătorilor de întreprinderi 
pentru utilizarea rațională, plină de 
responsabilitate a forței de muncă — 
în primul rînd printr-o organizare 
superioară a producției și a muncii, 
ridicarea calificării și întărirea dis
ciplinei în muncă. Noul sistem de 
salarizare și celelalte măsuri de 
cointeresare constituie instrumente 
eficace în mina factorilor de răs
pundere pentru a folosi mai rațio
nal și mai productiv această parte 
importantă a avuției naționale care 
se definește „resurse umane11. Fapt 
este că, după părerea noastră, se im
pun noi_ reglementări și noi legislații, 
care să înlesnească rezolvarea proble
melor ridicaj.e — întrucît soluționa
rea lor nu vine de la sine și nu 
poate fi lăsată la 'ud’nea unei în
treprinderi sau alteia. în domeniul 
folosirii factorului uman cores
punzător necesităților economici — 
trebuie promovată o politică științi
fică, cu o largă perspectivă, con
form cu interesele de ansamblu ale 
dezvoltării țării.
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La integrarea operei de arta în muzeu

— evaluarea u- 
efectuîndu-se de 

specialiști ai Fon- 
pune însă între- 

de selecționare

CARE ESTOMPEAZĂ
IECATA DE VALOARE

Muzeul sî-a găsit locul său bine 
definit, unic . ___ 121.
în ansamblul vieții culturale, __ 
tlstlce și științifice din țara noastră. 
Concepția avansată care stă la 
activității muzeelor, sprijinul 
manent acordat de organele 
partid și de stat, 'pregătirea, 
eiunea și eforturile cadrelor de 
zeografi, marea putere de înrîu- 
rlre pe care aceste instituții prin 
specificul lor o au asupra 
științei maselor sînt factorii 
portanti care au determinat __
terea rolului și importanta rețelei 
de muzee în educarea maselor largi. 
Iată de ce problema înzestrării mu
zeelor cu cele mai reprezentative o- 
pere de artă contemporană, cu a- 
cele valori certe care poartă în 
expresii de o vibrantă ținută artis
tică mesajul epocii și al societății 
noastre dobîndește o importanță 
crescîndă. Aspectele deosebit de im
portante de ordin cultural pe care 
le ridică această activitate sînt lega
te de criteriile estetice și ideologice 
după care se călăuzesc cei chemați 
să realizeze această selecție, de edu
cația publicului, de cercetarea știin
țifică. ce nu se poate desfășura în 
timp decît prin continua îmbunătă
țire a patrimoniului muzeal. 
„Consider că o obligație de frunte 
a muzeelor este selectarea și 
achiziționarea unor opere de artă 
valoroase, oglindind creația actuală 
—■ ne-a spus Viorica Marica, direc
toarea Muzeului de artă din Cluj. 
Misiunea pe care o atribuim azi mu
zeului impune completarea perma
nentă a paginației muzeografice 
lucrări care să-i confere accentul 
al actuâlitătii. Muzeul de artă 
Cluj, de pildă, avînd un sector 
prezentativ de artă românească 1 
dernă, acordă o mare atenție 
dezvoltării sectorului de artă con
temporană în ansamblul ei. urmă
rind în mod deosebit cu legitimă 
atenție creațiile artiștilor clujeni. 
Căutăm astfel a reliefa continuita
tea tradițiilor viabile în ambianta 
artistică a prezentului socialist, a 
pune în valoare relațiile dintre tra
diție șl inovație, urmărind evolu
ția organică a filonului artistic pînă 
în zilele noastre".

Cu toate acestea, mecanismul de 
pătrundere a lucrărilor de artă 
contemporană în patrimoniul mu
zeal funcționează uneori defectuos, 
„în prezent, muzeele de artă, in
clusiv Muzeul republican — afirma 
tov. Iuliu Buzdugan, inspector ge
neral în Direcția Muzeelor și mo
numentelor din C.S.C.A. — își pot 
îmbogăți patrimoniul cu lucrări de 
artă contemporană românească, în 
mod exclusiv prin transmiterea lor 
din partea C.S.C.A. (prin Direcția 
artelor plastice) sau din partea con
siliilor populare județene — insti
tuții care dispun de fondurile bă
nești alocate de stat pentru achi-

prin specificul său.
ar-

baza 
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ziționarea unor asemenea lucrări. 
Fondurile proprii de achiziții de 
care dispun muzeele de artă nu 
pot fi întrebuințate la achiziționa
rea de lucrări contemporane. Deși 
prin măsurile de mai sus se ur
mărește sprijinirea creației contem
porane românești 
nor atari lucrări 
către comisiile de 
dului plastic. Se 
ba rea : criteriile 
a lucrărilor achiziționate de .că
tre C.S.C.A. și consiliile popu
lare județene (prin comisiile de a- 
chiziții) au implicit si valoare mu
zeală ? Mai precis spus, dacă co
misiile de mai sus, cu prilejul e- 
fectuărli achizițiilor, aproape exclu
siv din expoziții, reușesc să cu
prindă și acele lucrări de 'pictură, 
sculptură, grafică sau artă deco
rativă. aparținînd marelui șantier 
al creației contemporane româ-

puncte de vedere

nești. care să prezinte din punct 
de vedere artistic si științific un 
interes' muzeal deosebit".

In condițiile în care dreptul de 
selecționare prin achiziții a lucră
rilor de artă contemporană este li
mitat de participarea la expozițiile 
colective, muzeul este silit să se 
conformeze propunerilor majoritare 
ale comisiei și să-si completeze în- 
tîmplător colecția. Și aceasta deoare
ce din aceste comisii nu fac parte 
reprezentanți ai muzeelor care cu
nosc necesitățile, cerințele publicu
lui, tendințele de dezvoltare ale 
acestor instituții. Propunerile sînt 
făcute de o comisie formată cu 
precădere din creatori, nu și dintr-un 
cerc mai larg de specialiști, critici 
și istorici de artă. în această 
privință, tov. Georgeta Peleanu. di
rectoarea secției de artă româneas
că a Muzeului de artă al Repu
blicii. ne-a spus : „Este știut fap
tul că muzeul trebuie să păstreze 
în depozitele sale atît lucrări de 
primă importantă, cît si lucrări care 
să reprezinte puncte nodale în crea
ția unui artist. Acum însă muzeul 
nu are nici un drept de a inter
veni în achizițiile de artă contem
porană. Din fondul de lucrări ini
țial achiziționat de comisia de mai 
sus. într-o etapă următoare 
chemate să-si aleagă lucrări 
rite instituții de cultură si 
astfel încît muzeului îi rămîn __
ori lucrări mult mai puțin impor
tante pentru colecția și depozitul 
său".

După cum a reieșit din discuțiile 
purtate, chiar cele mai importante 
muzee ca : Muzeul de artă al Repu-

sînt 
dife- 
artă, 

dese-

Savant de prestigiu
și patriot înflăcărat
Se împlinesc astăzi 25 de ani de la 

moartea lui Grigore Antipa, savant 
de mare prestigiu, care ocupă un loc 
de seamă în istoria științei noastre. 
Datorită studiilor sale asupra multi
plelor procese ce se desfășoară în 
mări și oceane, a fenomenelor natu
rale legate de viața peștilor, a bogă
țiilor apelor noastre, el este consi
derat drept întemeietorul scolii ro
mânești de hidrologie și ihtiologie.

Pasiunea cu care se dedică științe
lor naturii i-a fost trezită de timpu
riu. La liceul din Iași l-a avut ca 
profesor pe Grigore Cobălcescu. u- 
nul din marii noștri naturaliști. Aici 
i-a fost coleg și Emil Racovită. A- 
veau un larg ecou pe atunci articole
le publicate în „Contemporanul" de 
Ion Nădejde. în sprijinul teoriilor lui 
Darwin, celebrul naturalist englez. 
Ideile lui erau discutate în cercurile 
științifice din toate 
nu s-a putut sus
trage influenței 
lor nici Grigore 
Antipa.

Darwinismul a 
fost dezvoltat în 
continuare de că
tre o serie de bio
logi progresiști, 
ca Huxley și Lyle 
în Anglia, E. Hăckel în Germania, al 
cărui elev a fost mai tîrziu si tînă- 
rul savant român și la care trece e- 
xamenul de doctorat cu mențiunea 
„summa cum laude". Aici, la Jena, 
în laboratorul lui Hăckel s-a reliefat 
cu claritate vocația lui de biolog și 
oceanolog. Aprofundîndu-și studiile 
de specialitate la stațiunile marine 
din Villefranche sur Mer, Helgoland 
și Napoli, el a abordat biologia or
ganismelor mai ales sub aspectul e- 
cologiei lor, rupînd cu tradiția cerce
tării sistematice-filogenetice care era 
încă la modă pe. atunci. Dragostea 
lui pentru studiul naturii și-a găsit 
concretizarea și în multiplele colecții 
științifice realizate.

întors în țară, lui Antipa. 1 se în
credințează conducerea și reorganiza
rea Muzeului de zoologie si minera
logie. In același timp, el încearcă să 
trezească interes jientru problemele 
economice, legate 'de exploatarea ra
țională și valorificarea superioară și 
complexă a resurselor noastre acva
tice. Lucrările publicate în acea pe
rioadă — „Fauna ihtiologică a Ro
mâniei", „Pescăria și pescuitul în 
România", „Marea Neagră" etc. se 
remarcă prin viziune evoluționistă și 
bogăția materialului faptic adunat.

Merită remarcat faptul că Antipa 
a elaborat cu competentă. unele idei 
care și-au găsit aplicare abia în zi
lele noastre. EI a militat pentru e- 
fectuarea unor lucrări de irigație, de 
folosire multilaterală a apelor, pro- 
punînd construirea de baraje, re- 
tentia apelor pentru producerea de 
curent electric, a avut chiar si vizi
unea barajului de la Porțile de Fier. 
El apare astfel ca un om de știință

țările Europei si

concludent, dar pledoaria 
pentru îmbunătățirea re
pertoriului are în vedere 
nu numai aceste cazuri par
ticulare, ci ansamblul pro
gramelor săptămînale, in
clusiv divertismentul cine
matografic, filmele de a- 
venturi, comediile, genurile 
de cea mai largă populari
tate (reprezentate și ele 
anemic, prin pelicule adese
ori de cea mai slabă fac
tură).

Calitatea repertoriului 
de filme e condiționată în 
primul rînd, evident, de 
existenta unor criterii de 
selecție respectate riguros, 
de investigarea mai atentă 
și mai eficientă a produc
ției mondiale. Deosebit de 
importantă este însă și ac
tivitatea efectivă de pro
gramare, munca de popu
larizare și de difuzare a 
filmelor, recomandarea se
lectivă, diferențiată a ce
lor mai importante reali
zări. Un film admirabil 
cum a fost, să spunem, 
„Ocolul" (există și exem
ple mai recente — „Made 
in Italy", sau „Tandrețe" 
de pildă) n-a fqst pus în 
atenția marelui public 
printr-o publicitate aparte, 
fiind tratat de organele di
fuzării la fel cu o peliculă 
mediocră ca „Marele șarpe". 
Caracterul mecanic al 
programării apare în evi
dentă cînd e vorba de fil
mele românești, — adese
ori puse în inferioritate în 
contextul repertoriului și 
rar sprijinite printr-o pu
blicitate ieșită din șablon. 
E cazul filmului „...Apoi 
s-a născut legenda", „con
curat" din prima zi de un 
film comercial ca „Rolls- 
Royce-ul galben" (progra
mat parcă special la cine
matograful alăturat). Pro
ducțiile cinematografiei 
ționale i 
sprijinite, 
orientarea, 
artistică, 
lansare, 
conduse 
care să 
obișnuitelor afișe sau anun
țuri lipsite de relief.

La fel de adevărat e că 
nici critica cinematografică 
nu ține în suficientă mă
sură seama de necesitatea 
recomandării preferențiale 
a filmelor cu un conținut 
.actual, — și amintim din 
nou modul cum a fost ex
pediat, bunăoară, filmul 
„Planeta maimuțelor", ale 
cărui inegalități nu justi
ficau ignorarea unor cali
tăți reale, de substanță. 
Cultura cinematografică se 
face în primul rînd prin 
intermediul filmelor din 
repertoriul curent, al fil
melor văzute de publicul 
cel mai numeros ; începînd 
cu structura programelor 
săptămînale, cu stimularea 
opțiunii spectatorilor pen
tru producțiile de valoare, 
și terminînd cu 'explica
rea, evidențierea unor sem
nificații majore chiar în 
filme imperfecte. Prima 
treaptă, și cea mai impor
tantă, a formării publicu
lui o constituie sala de ci
nema. Preocuparea unila
terală pentru filme și au
tori aparținînd unor ten
dințe noi și adeseori discu
tabile din cinematografia 
ultimilor ani, pledoaria ex
clusivistă pentru anumite 
opere dificile, cu o audien
ță limitată — proprie di
feritor articole — dezorien
tează în loc să ducă la 
clarificarea, cu sprijinul 
competent al criticii de 
film, a problemelor reper
toriului cinematografic. Se 
face acut simțită necesita
tea conlucrării tuturor celor 
care au un cuvînt de spus 
în acest domeniu, a coor
donării eforturilor în 
recția promovării unui 
pertoriu cinematografic 
înaltă ținută, capabil să 
tisfacă cele mai variate 
preferințe și să contribuie 
la educarea publicului ce
lui mai larg. Subiectivis
mul ar trebui înlocuit prin
tr-o activitate științifică de 
studiere a evoluției și a di
versificării publicului, re
pertoriul fiind chemat să 
impulsioneze această evo
luție pozitivă. Succesul de 
casă nu exclude succesul 
de prestigiu. Totul de
pinde de modul cum este 
înțeleasă funcția educativă 
și de divertisment a cine
matografului, de măsura în 
care repertoriul este subor
donat rolului social, cultu
ral al celei mai populare 
dintre arte.

litica de repertoriu care 
continuă să constituie un 
deziderat. In mod simplist 
se consideră uneori că pro
blema culturii ' cinemato
grafice va fi rezolvată prin 
difuzarea unui număr ceva 
mai mare de filme așa-nu- 
mite „de artă", că totul 
s-ar reduce la programa
rea creației unor autori 
citați insistent în publicis
tica de specialitate și ade
seori foarte' controversați.

selecția și difuzarea filme
lor. Deși în ultima vreme 
au rulat mai multe produc
ții de reală valoare și cu 
toate că pentru lunile ur
mătoare sînt anunțate o 
serie de premiere intere
sante, se poate afirma că 
alcătuirea repertoriului 
este încă tributară acelei 
vechi prejudecăți în vir
tutea căreia valorile artei 
cinematografice ar exclude 
succesul de casă ; de aici

I

Filmul ltaliano-franco- 
spaniol Pentru încă puțini 
dolari este o pastișă a 
western-ului american, îm- 
prumutînd — din tradiția 
unui gen care s-a impus 
în istoria artei cinemato
grafice prin opere memo
rabile — exclusiv violenta. 
Este a treia sau a patra pe
liculă din acest ciclu pro
gramată la noi, și cea mai 
slabă dintre ele. Vibrația 
romantică, umanismul 
weștern-ulul autentic nu 
și-au găsit locul în acea
stă „adaptare" semnată cu 
un pseudonim anglo-saxon 
(Kelvin Jackson Padget) de 
regizorul italian Giorgio 
Ferroni. Subiectul este 
doar un pretext pentru 
tot soiul de înfruntări cu 
pumni, cu pistolul, cuțitul, 
sau... parul, din care eroul 
(interpretul este foarte „în 
rol", iar bătăile sînt destul 
de autentic redate) iese, 
firește, învingător; el își 
recapătă în mod miraculos 
vederea pierdută în urma 
unui infailibil supliciu in
dian, dar ceea ce domină 
e nu neverosimilul rizibil, 
ci duritatea, brutalitatea, 
modul dezinvolt în care 
personajul principal își 
răpune adversarii scoțîn- 
du-i din luptă temporar 
sau — mai ales ! — pentru 
vecie... O peliculă derizo
rie, din care nu se alege 
nimic dacă o comparăm, 
de pildă, cu un film ca 
„Rio Bravo", prezentat re
cent pe ecranele noastre. 
Dacă ne ocupăm de fil
mul lui Ferroni. o facem 
nu atît pentru că ne-ar fi 
iritat impostura, ci mai a- 
les pentru că programarea 
lui pune din nou în discu
ție problema criteriilor re
pertoriului cinematografic.

Există un public nume
ros — în majoritate tineri 
— care, atras de populari
tatea genului, umple pînă 
lâ refuz sălile unde e pro
iectat acest pseudo-wes- 
tem. Ce oferă însă filmul 
„Pentru încă puțini do
lari" publicului adolescen
tin, ce înrîurire exercită 
asupra spectatorului aflat 
în formare și insuficient 
pregătit pentru a discerne 
și pentru a respinge in
fluențele unui gust dubios, 
ale exaltării violenței ? 
Dacă mergi la cinema, în
deosebi la un spectacol de 
matineu, reacțiile zgomo
toase ale unei părți 
publicului te conving 
filmul acesta are o 
fluență imediată deloc 
bucurătoare. E cazul 
medităm la 
mal tîrzii ale unor astfel de 
pelicule asupra evoluției 
gustului public, asupra for
mării etice șî estetice a 
spectatorului de film.

Nu e un paradox că în 
timp ce discutăm cu serio
zitate despre cultura cine
matografică, despre funcția 
socială, educativă a artei 
filmului, pe ecranele unor 
cinematografe „de pre
mieră", cum e „Republica"

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneu) : Concert de 
muzică populară românească dat 
de orchestra „Barbu Lăutaru" — 
20. Dirijor : Ionel Budișteanu.
• Opera Română : Răpirea din se
rat — 11’; Lacul lebedelor — 19,30. 
0 Teatrul de Operetă : Secretul 
Iul Marco Polo — 10,30 ; Țara su- 
rîsulul — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale- (sala Comedia) : Topaze — 
10 ; Heidelbergul de altădată — ,
15 ; Domnii Glembay — 19,30 ; \
(sala Studio) : Castlllana — 10 ; 
Travesti — 15 ; Părinții teribili
— 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Nlcnlc — 
10,30 ; 15,30 ; Ucigaș fără simbrie
— 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Victimele datoriei — 
10 ; Nepotul Iul Rameau — 15 ; 
Livada cu vișini — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahla) : Sfîntul Mitică 
Blajinu — 10 ; Comedie pe întu
neric — 15 ; Kean — 20 ; (sala 
Palatului) : Luceafărul — 10.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Vijelie în crengile de 
sassafras — 10 ; Călătorie cu scan
dal — 15,30 ; Lovitura — 19,30 ; 
(sala Studio) : Femei singure — 
10,30 ; Cînd luna e albastră — 16 ; 
Viziuni flamande — 20.
0 Teatrul Mic : Iertarea — 20. 
0 Teatrul Giuleștl : Cursa 
șoareci — 10 ; 15 ; Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Ion — 10.
0 Teatrul „Ion Creangă" : CoCo- 
șelul neascultător — 10 ; Năzdră
văniile lui Păcală — 16.
0 Teatrul evreiesc de stat : Dibuk 
— 11 ; 20.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Mult zgomot pentru ni
mic — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl pă
pușa — 11 ; (sala din str. Acade
miei) : Băiatul șl vîntul — 11.
O Teatrul „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Cafeaua cu lapte de adio 
— 19,30 ; (sala din Calea Victo
riei nr. 174) : Varietăți pe porta
tiv — 19,30.
0 Circul de stat: Circul are cu- 
vîntul — 16 : 19,30.
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^reza/eazdblicii, sau muzeele de artă din Cluj, 
Craiova, Iași, Tg. Mureș, Timișoara, 
Ploiești sau Constanța prezintă lu
crări nu întru totul semnificative 
pentru nivelul artei noastre plastice, 
lucrări fără o mare putere de iradie
re sau care să poată emoționa 
miile și miile de vizitatori.

După cum ne-a relatat tov. Pa- 
raschiva Pojar, inspector general în 
Direcția muzeelor și monumentelor 
din C.S.C.A., fenomenul se prezintă 
nefavorabil și în cazul în care mu
zeele și colecțiile de artă județene 
se profilează pe reprezentarea în co
lecțiile lor a artiștilor locali. „Și aici 
apare necesitatea ca artistul să fie 
reprezentat cu cele mai semnificative 
lucrări de-a lungul unei perioade de 
creație de 4—5 decenii. In măsura 
în care acești artiști nu-și organi
zează expoziții retrospective cu lu
crări mai vechi aflate în atelier, mu
zeele nu pot achiziționa lucrări. De 
asemenea, muzeele nu pot achiziționa 
întotdeauna lucrări ale artiștilor în 
viată oferite de către colecționari, 
chiar dacă ofertele lor sînt avan
tajoase".

La capătul cîtorva decenii de ex
periență muzeistică, poate că ar fi 
momentul să se treacă la o judicioa
să profilare și prezentare a obiectelor 
de artă, în funcție de personalități 
artistice, școli, de cerințele publicu
lui — beneficiarul acestor mu
zee — de particularitățile regionale 
etc. In așa fel încît fiecare mu
zeu să se prezinte în mod original 
șl diferențiat, bine nuanțat în ce 
privește selecția lucrărilor, cu o pu
ternică amprentă proprie. „In accep
ția contemporană a cuvîntului, 
afara 
te de 
rolul de animator, acela de a sti
mula.
creatorii de artă — ne-a spus tov. N. 
Borteș. directoarea Muzeului de artă 
din Craiova. In acest sens, preocu
parea muzeelor de a ține legătura 
cu artiștii este cu- prisosință moti
vată. Considerăm foarte util ca per
sonalul de specialitate din muzee să 
țină legătura permanent cu atelierele 
artiștilor, să urmărească îndeaproape 
evoluția expozițiilor personale și co
lective, să se facă achiziții direct de 
către muzee, din ateliere și expoziții. 
Muzeele să aibă posibilitatea de a 
lansa comenzi în strînsă legătură cu 
specificul colecției respective, adică 
a necesităților muzeistice din pre
zent și în perspectivă. Gîndim că în 
muzeul nostru ar fi bine venită a- 
menajarea unei săli de expoziție per
manentă cu artă românească contem
porană ; există propuneri în acest 
sens și ele mi se par pe deplin rea
lizabile". .

Fără îndoială, aceste propuneri și 
sugestii pot constitui temelia unei 
discuții viitoare care să ducă la o 
mai eficientă reglementare a achizi
ției de către toate muzeele. Un fapt 
însă ni se pare esențial : această po
sibilitate nu trebuie să ducă în nici 
un caz la o labilitate a criteriilor es
tetice, la imounerea unor gusturi 
personale, preferențiale. Dimpotrivă, 
este necesară o largă consultare a 
specialiștilor din acest domeniu, a 
oamenilor de cultură, pentru ca fie
care tablou achiziționat să constituie 
o valoare autentică. Nu ar fi oare 
cazul ca periodic muzeele să orga
nizeze expoziții publice cu lucrările 
propuse a fi achiziționate ? O ase
menea largă consultare a publicului 
ar duce la înlăturarea subiectivismu
lui, a grabei, ar face ca muzeele 
noastre să se îmbogățească numai cu 
lucrări de o largă semnificație so
cială și umană și nu cu pînze efe
mere. ce nu se adresează nimănui, 
îmbogățirea patrimoniului muzeal 
este o îndatorire de mare răspundere 
fată de milioane de oameni care iu
besc arta românească inspirată din 
existența poporului nostru, din ma
rile lui momente de luptă, din preo
cupările contemporanilor noștri, din 
frumusețile acestei țări.

Din discuțiile avute la Muzeul Re
publicii ca și la C.S.C.A. sau cu di
rectorii muzeelor de artă din Cluj, 
Craiova sau Galați a reieșit faptul 
că soluționarea acestei importante 
probleme presupune formarea unor 
comisii largi de specialiști, care să 
aibă posibilitatea de a selecționa lu
crările în vederea viitoarelor achizi
ții.

Ținînd seama de faptul că meni
rea. esențială a unui muzeu este a- 
ceea a educației marelui public, cre
dem că propunerea de a se organiza, 
cu lucrările depistate pentru achizi
ționare. unele expoziții deschise pu
blicului, ar stimula întreagă această 
activitate, contribuind la alegerea cît 
mai judicioasă a lucrărilor care vor 
intra în patrimoniul muzeal.

Marina PREUTU

în 
menirii sale de a păstra obiec- 
artă, muzeului îi revine și

de a intra în dialog cu înșiși

ț

la întocmirea
de

repertoriului

cinematografic ?
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8,30 — Ora exactă — Cum va fi 
vremea — Gimnastica de dimi
neață. 8,40 — Pentru copii și șco
lari : La șase pași de o excursie
— emisiune concurs ; Film serial 
„Meteor XL5* ; „Profesorul Mat, 
ostatec". 10,00 — Ora satului. 11,00
— Publicitate. 11,15 — Fotbal : 
Progresul-Politehnica Iași. Trans
misiune de la Stadionul Giuleștl. 
12,00 — De strajă patriei. 12,30 — 
Continuarea transmisiei de fotbaL 
13,00 — Concert simfonic. In pro
gram : Concertul nr. 5 pentru 
pian șl orchestră de Beethoven. 
Interpretează Orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii. Dirijor : Iosif 
Conta. Solist : Radu Lupu. 13,45 — 
închiderea emisiunii de dimi
neață. 15,15 — Duminica sportivă. 
Fotbal : Dinamo București-A.S.A. 
Tg. Mureș. Transmisiune de la 
Stadionul Dinamo ; Hochei : Ro- 
mânia-Austrla. Transmisiune de lâ 
Liubliana. 18,15 — Magazin du
minical.

Programele I și II
10,00 — Telejurnalul de seară. 

19,15 — Telesport. 19,45 Desene

v-
4 

y 
; av,a3 -- jieivspurt. —- uesene V

animate. 20,00 — Festivalul inter* ( 
național de muzică ușoară „Cer- ’
bul de aur" Brașov 1969. • Con
certul de gală al laureațllor • Re
cital în afară de concurs susți
nut de ' ’ - - ■
Greco.
noapte, 
slunii.

na- 
fie 
de 
lor 
de

ar trebui să 
, în funcție 

de ținuta 
prin acțiuni 
de popularizare 
cu inventivitate, 

depășească cadrul

Intenția prezentării operei 
lui Michelangelo Antonioni 
reprezintă un act de cultu
ră ; e firesc ca publicul 
cinefil să poată vedea și 
filme de Bunuel, Godard, 
precum și ale altor cineaști 
despre care „se 

. și rularea unor 
din anii trecuți 
binevenită, dacă 
nu e prăfuită, dacă are gi
rul exigenței ideologice șl 
artistice. Dar creșterea pon
derii acestor filme (destina
te îndeobște cinematografu
lui „Central", al cărui re
pertoriu, ca sală specializa
tă, ar merita să facă obiec
tul unei analize aparte) nu 
îndreptățește neglijarea re
pertoriului curent. Intre 
extremele reprezentate, să 
spunem, de Alain Resnais 
și... Giorgio Ferroni, există 
un teritoriu imens, de o 
mare diversitate valorică 
și insuficient explorat, 
producția cinematografiei 
mondiale oferă realizări de 
toate genurile, suficiente 
pentru a asigura — cu 
filme de succes — ținuta 

(ceea ce constituie, implicit, unui- repertoriu cu .un nu- 
■ - ■ măr totuși relativ redus de

premiere.
Forța 

proprie 
cerințele 
gusturi, de preferințe ale 
marelui public obligă la o 
maximă responsabilitate în

a 
că 
in- 
îm- 

să 
consecințele

discută" ; 
realizări 
poate fi 
selecția

dacă am 
dificultățile 

întocmirii unui 
dacă n-am ține 
numărul limitat

sistentul „compensațiilor" : 
aducem „filme de artă" 
(considerate, greșit, ca ine
vitabil deficitare) si facem 
cu ele cultură cinemato
grafică, urmînd să recupe
răm „pierderea" prin „alte 
filme" (adică majoritatea) 
în alegerea cărora pri
mează criteriul comercial. 
Sînt legitimate astfel con
cesiile (socotite drept con
diții ale succesului comer
cial), prezentarea filmelor 
de duzină, lipsa de echili
bru a repertoriului desti
nat publicului larg. Nu cum
va în felul acesta se limi
tează artificial însăși aria 
de selecție, eliminîndu-se 
din competiție tocmai unele 
filme de valoare dar arbi
trar considerate ca neflind 
„de public" ?

Ar fi greșit 
subaprecia 
reale ale 
repertoriu, 
seama de
de filme pe care le putem 
importa (în funcție de mij
loacele financiare afectate 
acestui scop), dacă am ig
nora faptul că planul de 
casă al cinematografelor 
este uneori prea rigid, în
tocmit fără a se ține sea
ma de sarcinile complexe, 
nu numai economice, dar 
și artistice, educative ale 
rețelei cinematografice. 
Independent de toate aces
tea, ni se pare necesar să 
insistăm asupra faptului că 
o politică de difuzare efi
cientă implică renunțarea 
la orice păreri preconce
pute, de rutină, în ce pri
vește receptivitatea mare
lui public. La urma urme
lor nu numai „Pentru încă 
puțini dolari" a stîmit a- 
fluența publicului, dar șl 
„Becket" ! De la „Colina" 
sau „Procesul maimuțelor", 
la „Am văzut țigani feri
ciți", sau „Fragii sălba
tici", sau „Război și pace", 
în decursul anilor nume
roase filme de înaltă cali
tate artistică și cu un con
ținut social și uman vi
brant au infirmat părerea 
celor care le proroceau 
insuccesul. Să nu uităm că 
spectatorii evoluează și că 
politica de repertoriu este 
datoare să reflecte și să 
stimuleze această evoluție, 
promovînd, impunînd a- 
tențiel publice valori au
tentice. Ca mărturie a a- 
cestei evoluții este uneori 
invocat interesul în creș
tere al publicului față de 
diferite creații ale cinema
tografiei japoneze, filme cu 
conținut social și realizate 
într-o manieră aparte, cu 
particularități stilistice mai 
puțin familiare spectatoru
lui european. Exemplul e

o recomandare) sînt pro
gramate filme care contra
vin unor cerințe elemen
tare sub acest raport ? Este 
vorba nu despre genul, ci 
despre calitatea filmelor, 
despre criteriile de valoare 
ale programării, despre po-

de influențare 
cinematografului, 
și varietatea de

Mie Nakao și Juliette 
23,30 — Telejurnalul de 
23.40 — închiderea eml-

• Darclăe : BUZEȘTI
o Expresul colonelului von Ryan : DACIA — 
8,30—15,30 în continuare ; 18 ; 20,30.
o Marele șarpe : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 9,15—14,30 In con
tinuare ; 16,15 ; 18,15 ; 20,15.
• Falsa liră de aur : UNIREA — 15,30 ; 18.
o Magazinul de pe Strada Mare : UNIREA — 
20,30.
• Aventurile Iul Tom Sawyer ; Moartea 
Joe Indianul : FERENTARI — 15,30 ; 19.
O Made în Italy : MOȘILOR «- 15,30 ; 
COTROCENI — 15,30. •
• Falstaff : MOȘILOR — 20,30.
e Strigătul : COTROCENI — 18 ; 20,30.
o Bună ziua, contesă : MELODIA — 9 ; 11,15 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9 ; 11,15
13.30 ; 16,45 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 8,30 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Feldmareșala : VOLGA — 9—13,30 în con
tinuare ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• —............................

• . . _ ----------- -------------
MUNCA — 16 ; 18.
• Colina : MUNCA — 20,30.
• Căderea imperiului roman : FLACĂRA -
15.30 î 19.
O Prințesa ! VITAN — 15,30 ; 18.
• Colivie pentru doi : VITAN — 20,30.
0 Samuraiul s RAHOVA — 15,30 ; 18.
• In orașul „S" : RAHOVA — 20,30.
• Lustragiul : PROGRESUL — 11,30 ; 14,30
16.30 ; 18,30 ; 20,15.
• Pantoful cenușăresel : PACEA — 15,30
20,30. ,
• Dragă Brigitte : CRINGAȘ1 — 15,30 
20,15.
• Prietenele : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
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lui• Rolls Royce-ul galben: PATRIA
12.45 ; 15,15 ; 18 ; 20,30.
• Pentru încă puțin! dolari : REPUBLICA
8.45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 19 ; 21
BUCUREȘTI — 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 
21,15.
• Pașa : LUCEAFĂRUL — S ; 11 ; 13 ; 16 ; 
19 ; 21, FESTIVAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ;
• ...Apoi s-a născut legenda : VICTORIA
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FLOREASCA 
— 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
« Cuțitul in apă : CENTRAL — 9 ; 13 ; 15 ; 19.
• Viața lui Mateus : CENTRAL — 11 ; 17 ; 21.
• Pensiune pentru holtei : LUMINA — 9—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,45, DRUMUL SĂRII — 
15 ; 17,30 ; 20.
• Acest pămînt este al meu 4 DOINA — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,45 ; 20,30, LIRA — 15,30 ;• 18 î 20,45.
o Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
• Un om pentru eternitate : UNION — 15,15 ; 
18 ; 20,45, MIORIȚA — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ;
20.30.
• Program de filme documentare în pre
mieră : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Pianele mecanice : FEROVIAR — 9 ; 11;
13.15 ; 15,30 ; 18,15 ; 20,30, EXCELSIOR — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MâDERN — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Rio Bravo : GRIVIȚA — 9,30 ; 12,45 ; 16,15 ;
19.30, GLORIA — 9,30 ; 12,45 ; 16,15 ; 19,30.
• Primăvara pe Oder : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
O Un delict aproape perfect: BUZEȘTI — 
15,30 ; 18.

18,

cu concepții avansate și cu mult 
spirit practic, știind să împletească 
problemele teoretice cu posibilitățile 
aplicative. Subliniind pe lîngă as
pectele biologice și pe cele economice 
și chiar sociale, scopul final, mărtu
risit de el, era mereu îmbunătățirea 
condițiilor de trai, de cultură ale 
poporului. Acestui scop i-ati fost sub
ordonate cele peste 100 de lucrări 
științifice pe care le-a publicat, din
tre care amintim „Punerea în valoa- 

. re a terenurilor de inundație ale 
Dunării" (1907), „Cîteva probleme 
științifice și economice privitoare la 
Delta Dunării" (1914), „Dunărea și 
problemele ei științifice, economice si 
politice" (1921). în acestea. Grigore 
Antipa milita pentru efectuarea de 
cercetări sistematice în vederea spori
rii si valorificării bogățiilor marelui 
fluviu.

Un deosebit interes a manifestat el 
pentru probleme- 

HoasasaBBnmamaEai ie țărănimii, pre- 
conizînd „a' lucra 
în colectiv micile 
proprietăți, în ve
derea unei mai 
bune, productivi
tăți și ameliorări 
a pămîntului", su
gestie care îi adu

ce adversitatea . cercurilor politice 
conducătoare din acea vreme. Nu i-a 
adus simpatia lor nici repetatele de
clarații prin care dezvăluia indife
rența față de starea culturală și sa
nitară a poporului sau demasca „se- 
micultura oficială".

In ceea ce privește muzeul al cărui 
director a fost ani în șir și care as
tăzi îi poartă numele, acesta a avut 
și are valoarea unei contribuții esen
țiale la ridicarea nivelului cultural 
general. Muzeul, așa cum l-a con
ceput Antipa.. reprezintă astăzi un 
valoros institut de cercetare a na
turii tării noastre, o școală practică 
pentru elevi și studenti, oferind 
.multiple posibilități de studiu și do
cumentare. Antipa este considerat 
pe drept cuvînt unul din creatorii 
muzeologiei moderne, în special ca 
inițiator al dioramelor, adică al pre
zentării animalelor nu individual și 
izolat de factorii de viață, ci în 
grup și în mediul lor' natural, ceea 
ce are nu numai valoare științifică, 
ci și cultural-educativă.

Prin alte inițiative și proiecte — 
înființarea institutului geologic, a 
stațiunii oceanografice de la Constan
ta, a primei stațiuni hidrologice de 
la Tulcea, a institutului de cercetări 
agronomice — Gr. Antipa s-a mani
festat ca om de stiintă multilateral, 
ca cercetător pasionat. Acestui sa
vant patriot care si-a consacrat în
treaga muncă și viață poporului său, 
atît de fertil în idei înaintate, dintre 
care multe și-au găsit întruchipare 
abia relativ recent. îi aducem astăzi 
omagiul nostru.

La comemorarea
luî Grigore Antipa

sa

Dr. I. ȚUGUI

(Urmare din pag. I)

comerț, ci o definire a 
artei cîntecului". „Consi
der — afirma criticul 
vest-german — că este, 
într-adevăr, un festival 
de artă", subliniind în 
continuare satisfacția de a 
fi contribuit pregnant 
cîntecul de idei, cu con
ținut generos.

Am cerut si părerea 
impresarului englez Da
vid Stones, membru în 
juriu. „Bineînțeles, în 
nici un caz aceste mani
festări nu au un caracter 
comercial. Este un festi
val în care se impune 
Muzica, în care se prezin
tă arta cîntecului. arta 
de a gîndi, sensibilitatea 
tinerilor de astăzi".

Continuînd ancheta, am 
cerut părerea d-lui Dick 
van Bommeel. conducăto
rul programelor de mu
zică de la Televiziunea o- 
landeză. „în festival do
mină 
tate. 
unei 
valul 
posibilitatea să-și dezvă
luie talentul, să facă 
schimb de păreri și idei, 
să cunoască ceea de este 
valabil în muzica ușoa
ră". Dl. Dick van Bom-

arta de bnnă cali- 
Nu este festivalul 

melodii, este festi- 
interpretilor ce au

i
i

I v
(

>

di
re- 
de 

sa-
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Planeta maimuțelor : VIITORUL — 15,30 ; 18. 
La ora 5 după-amiază : VIITORUL — 20,30. 
Becket : AURORA — 10 ; 13,30 ; 16,30 ; 19,30.
Urletul lupilor : POPULAR — 15,30 ; 18.
A trecut o femeie : POPULAR — 20,30. 
înțeleptul de pe muntele blestemat:

î 18

18 »

D. COSTIN

meel, care a participat la 
festivalurile organizate la 
Cannes și Montreux, a- 
preciază în mod special 
ediția brașoveană : „Este 
o mare varietate ; stiluri 
diferite de interpretare 
la concurenți, apoi, în 
recitaluri, măiestria ve
detelor".

Reprezentant al televi
ziunii centrale sovietice, 
compozitorul Boris Par- 
sadanjan, membru în ju
riu, declară: „Un con
curs și un festival se de
finesc prin calitatea par
ticipării. Festivalul româ
nesc, departe de a face 
concesii modelor facile, 
tinde să promoveze va
lori durabile. Concursul 
este foarte strîns, iar pa
rada soliștilor hors-con- 
cours, de o mare varie
tate". Solista radiotelevi
ziunii din R. D. Germană, 
Dagmar Friederic, a fost 
apreciată ca una dintre 
participantele interesante 
ale acestui concurs. „Pă
rerea mea, a afirmat so
lista, este că la Brașov am 
învățat miîltă muzică bună 
de la colegii mei con- 
curenti, de la vedete. Am 
depășit faza în care mu
zica ușoară este divertis
ment, în care șlagărul 
ebte doar șlagăr, fără să 
spună nimic interesant".

Am căutat în decursul 
convorbirilor să obțin pă
rerea participanților la' 
festival despre cîntecul 
românesc și despre speci
ficul lui. Astfel, dl. David 
Stones aprecia cîntecele 
noastre ca deosebit de 
melodice. „In ' același 
timp — spunea impresa
rul englez — ele pun in

impune prin specificul 
lui". Agathe Melia a a- 
preciat, după patru zile 
de audiție, în special 
„Nici o lacrimă" de Ion 
Cristinoiu și „Trurli- 
trurli" de Vasile Vasi- 
lache : „Există un anume 
specific al melodiei ro
mânești care dezvăluie 
foarte bine sufletul

trece neobservată. Ră- 
mîne cîntecul de valoare. 
Eu pledez pentru cînte
cul bun, pentru cîntecele 
care se întemeiază pe ele
mente folclorice stilizate. 
Și în acest sens admir 
creațiile pe teme româ
nești".

terpretuluî probleme de 
ritm, de intonație". Com
pozitorul sovietic Parsa- 
danjan este adeptul mu
zicii inspirate din folclor. 
„Muzica dvs. — apreciază 
compozitorul — poate fi 
recunoscută imediat nu 
numai după intervalele 
melodice caracteristice, ci 
și după întreaga atmos
feră ce o degajă. Cîntecul 
românesc de calitate se

porului dvs." „Eu con
sider — relata dl. Dick 
van Bommeel — că în 
mod cu totul special mu
zica românească degajă 
un aer romantic, o at
mosferă caldă și, în ace
lași timp, un ritm foarte 
conturat". Criticul muzi
cal Andreas Razumovsky 
a întărit afirmațiile celor
lalți interlocutori : „Exis
tă o modă care apare și

★
Sîmbătă, în cea de-a 

patra zi a Festivalului 
de la Brașov, a luat sfîr- 
șit concursul de interpre
tare. Frida Boccara, din 
Franța, și-a ales spre in
terpretare melodia lui 
Vasile Vasilache, „Trurli- 
trurli", iar din reperto
riul propriu a adus com
poziția lui L. .
„O țară pentru noi". Roy 
Black din R. F. a Germa
niei a dat o interpretare 
personală melodiei lui 
Radu Șerban, „Prieten 
drag", iar din repertoriul 
său a prezentat piesa 
„Domnișoara Carina", 
Maia Rozova, din U.R.S.S., 
a cîntat șlagărul Iui 'Ed
mond Deda „Of, ini
mioară" și piesa „Am vi
sat" a compozitorului so
vietic Babagianian. Con
curentul bulgar Ghiorghi 
Kordov a preferat șlagă
rul lui Ion Cristinoiu 
„Nici o lacrimă", iar din 
propriul său repertoriu a

Vinci- 
șlagă- 
Came- 
„Nu-ți

Berstein,

cîntat piesa „Dragostea 
este totdeauna un cîn- 
tec". Danny Doyle, din 
Irlanda, a interpretat, de 
asemenea, melodia româ
nească „Nici o lacrimă" 
și piesa „Mary of Dun- 
loc". Reprezentanta noas
tră, Anda Călugăreanu, a 
interpretat melodiile „Pe 
verticală, pe orizontală" 
de Paul Urmuzescu și 
„N-am noroc" de Ion 
Cristinoiu. Cîntărețul ita
lian Salvatore 
guerra a prezentat 
rul compozitoarei 
lia Dăscălescu:
fie teamă de-un sărut" și 
melodia „Nu va mai ră- 
mîne nimic".

A rămas proaspătă în 
memoria noastră prezen
ta strălucitoare a Terezei 
printre vedetele Festiva
lului, cîntecul ei „11 iu
besc, îl iubesc" din fil
mul „Am întîlnit țigani 
fericiți". N-am uitat nici 
pe Udo Jiirgens, cîn- 
tărețul-muzician. cîntăre- 
țul-compozitor, exemplu 
de seriozitate si exigen
tă, nici pe boemul Ma- 
tușka, nici șoapta Barba
rei.

In ultima zi a Festiva-

lului s-au prezentat hors- 
concours trei vedete.

Am urmărit mai întîi 
recitalul Margaretei Pîs- 
laru. Exemplu de mun
că asiduă, de dorință 
de perfecționare, Marga
reta Pîslaru, însușindu-și 
o remarcabilă mișcare sce
nică, lărgindu-și reperto
riul, nu este numai o ac
triță cu mari posibilități 
expresive, dar și o exce
lentă cintăreață. Recitalul 
de aseară e, în acest sens, 
o cunună de succes.

După Margareta Pîs
laru, Gigliola Cinquettl a 

«completat tabloul atît de 
colorat al stilurilor, al 
interpretărilor etalate în 
Festival. O cunoșteam 
din audiția cîntecului 
său de debut „Nu am 
vîrsta", o auzisem în „Dio 
come ti amo". 
Cinquetți a adus 
tecul ei puritatea, 
bila melodie a 
netei italiene.
ma apariție, 
Avalon (S.U.A.), 
care a demonstrat 
întreg repertoriul 
preferă cîntecele 
cane de estradă 
fluente de jazz. O 
fără pretenții, o 
de agrement

Gigliola 
în cîn- 
inimita- 

canțo- 
Ulti- 

Frankie 
cîntăreț 

prin 
său că 
ameri- 
cu în- 
muzică 
muzică
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întoarcerea de la Moscova
a tovarășilor Manea Mănescu vremea

Campionatele mondialeși Emil Drăgănescu

20-16 (11-8)
finală: România — Cehoslovacia© Astă seară, în

(Agerpres)

PREMII ALE UNOR REVISTE LITERARE
Prezențe românești

(uneori chiar cri- 
ale presei fran- 
jucătoril români 
prezentat remar- 
în partida cu e-

general 
valoare, 
de afir- 
bătăioa- 
pregăti-

Sîmbătă dimineața s-au înapo
iat în Capitală, dintr-o vizită fă
cută la Moscova, în perioada 5—8 
martie, la invitația Comitetului 
Central al P.C.U.S. și Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., tovarășii 
Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, împreună cu grupul 
de experți și consilieri care i-au 
însoțit.

In timpul vizitei la Moscova, to
varășii Manea Mănescu și Emil 
Drăgănescu au avut întîlniri cu 
K. F. Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., M. A. Leseciko, membru 
al C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și cu 
alte persoane oficiale sovietice. Cu 
acest prilej, a avut loc un schimb 
prietenesc de păreri în probleme

ale dezvoltării pe viitor a colabo
rării economice.

La convorbiri a luat parte 
ambasadorul României în Uniu
nea Sovietică, Teodor Marinescu.

★
La plecarea din Moscova, pe ae

roportul geremetievo, erau prezenți 
K. F. Katușev și alte persdane 
oficiale.

Au fost de față Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea So
vietică, și membri ai ambasadei.

★
La sosire, pe aeroportul Bă- 

neasa, erau prezenți tovarășii 
Janos Fazekaș, Mihai Gere și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa-

(Agerpres)

la tîrguri internaționale
La sfîrșitul acestei săptămîni la re, produse finite și semi-finite din 

Vtrecht — Olanda, s-a închis Tîrgul ’ ... ...
internațional de bunuri de larg con
sum la care a participat și țara noastră. 
Prezentă pentru a treia oară la acest 
tirg, România a expus o serie de bu
nuri metalice de uz casnic, încăl
țăminte, confecții și tricotaje, diferite 
obiecte de artizanat, jucării și altele.

In această lună, țara noastră este 
prezentă, de asemenea, la ediția de 
primăvară a Tîrgului de la Leipzig 
și la Tîrgul internațional de la Tripoli. 
La actuala ediție a Tîrgului de la 
Leipzig, România a organizat o expo
ziție colectivă pe o suprafață de 1 600 
mp. Sînt expuse utilaje petroliere de 
foraj și extracție, mașini-unelte, trac
toare și mașini agricole, mijloace de 
transport auto, aparataj electrotehnic, 
rulmenți, produse chimice și petrolic-

lemn, materiale de construcții, bunuri 
de larg consum.

La Tîrgul internațional de la Tripoli, 
unde participăm pentru a șaptea oară 
consecutiv, țara noastră prezintă o 
expoziție generală de produse apar- 
ținînd tuturor ramurilor noastre in
dustriale.

Tot în cursul acestei luni, România 
va participa la Tîrgul internațional de 
bunuri de larg consum de la Londra, 
unde va expune sortimente variate de 
încălțăminte, confecții, tricotaje și țe
sături, covoare, precum și conserve de 
carne, fructe și legume proaspete și 
congelate, vinuri și băuturi alcoolice. 
Vizitatorii vor putea admira, de ase
menea, mobilă românească, precum și 
obiecte de artizanat.

(Agerpres)

Cronica zilei

Sîmbătă după-amiază a părăsit 
Capitala o delegație a Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
condusă de Larisa Munteanu, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., care va face o vizită în 
unele țări din Africa.

★
Asociația Filateliștilor din Ro

mânia va participa în acest an la 
o serie de expoziții organizate în 
străinătate. Astfel, între 3 și 9 apri
lie, tinerii colecționari de emisiuni 
filatelice vor fi prezenți la expo- ’ 
ziția internațională „Juventus 
1969“ de la Luxemburg. După 
aceea, filatelia românească va fi 
prezentă în saloanele de la Sofia 
cu prilejul Congresului Federației 
Internaționale Filatelice. Expona
tele noastre vor avea o tematică 
variată, din domeniile politic, so
cial, economic, al păstrării monu
mentelor naturii, istorie, artă. Cele 
mai valoroase colecții vor aparține 
filialelor din București, Timișoara 
și Constanța.

Zilele acestea au fost înmînate la 
Iași și la Timișoara premiile literare, 
pe anul 1968, ale unor reviste ide 
Uniunii Scriitorilor.

PREMIILE REVISTEI „IAȘUL LI
TERAR" : Nicolae Țațcmir, pentru vo
lumul de versuri „Carmen Terrestre" ; 
Florin Mihai Petrescu, pentru volumul 
de versuri „Concert minus unu" ; Cor

»
Ieri în tară: vremea s-a în

călzit ușor în toate regiunile, 
exceptînd Moldova, unde s-a 
menținu^ rece. Cerul a fost va
riabil, mâi mult senin. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între minus 8 grade la Podul 
lloaiei și Rîuseni și plus 7 
grade la Deva, Rm. Vîlcea, Vă- 
rădia și Pătîrlagele.

Timpul probabil pentru 10, 11 
și 12 martie. In (ară : vreme 
schimbătoare, cu cer temporar 
noros. Vor cădea precipitații 
slabe locale. Vînt potrivit. Tem
peratura în scădere în a doua 
parte a intervalului, mai ales în 
nordul țării. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 10 și zero 
grade, izolat mai coborîte, iar 
maximele vor oscila între minus 
1 și plus 9 grade, pe alocuri 
mai ridicate în sudul țării. 
Ceață locală. în București : vre
me schimbătoare, cu cer tempo
rar noros. Vor cădea precipita
ții slabe. Vînt potrivit. Tempe
ratura în creștere la început, 
apoi în scădere ușoară.

neliu Ștefanache, pentru volumul 
proză „Cercul de ochi".

PREMIILE REVISTEI „ORI
ZONT" : Anghel Dumbrăveanu, pen
tru volumul de poezii „Oase de co
răbii" ; Sorin Titel, pentru volumul de 
proză „Dejunul pe iarbă".

PREMIILE REVISTEI „KNIIEVNI 
JTVOT" : Vladimir Ciocov, pentru vo
lumul de poezii „Peregrinări lirice".

Principiul etic
(Urmare din pag. I) ce oare 7 Nu pentru că unii oameni 

uită din cînd în cînd să se integreze 
in chip armonios în societate prin 
tocirea asperităților propriilor egois- 
me ? Nu pentru că unii oameni nu 

—au respectul cuvenit fată de marile 
nism colectiv sănătos,-solidar și efi-...... JjW cucerite eu atîta țru-
cient, trebuie să conducă spre tempe- " ■
rarea egoismului natural printr-un 
susținut exercițiu de voință superi
oară, printr-un efort realizat în lup
tă cu pornirile 
una anarhice.

Există virtutl 
Ie și virtuti ale 
cuvine să se îmbine în chip desăvîr- 
șit. fiindcă drumul omului se înscrie 
>umai în traiectoria socială, nu în 

afara ei. Modestia, de pildă, este una 
din virtuțile care împodobesc mai 
cuviincios pe tînăr ca si pe omul la 
orice vîrstă. dîndu-i o aureolă de 
cumpătare, de înțelepciune, vădind 
armonie interioară si un simt bine

- înrădăcinat al valorilor, ferindu-1 de 
dăunătoarele si ridicolele excese ale 
orgoliului. Această virtute a omului 
armonios structurat care înțelege ce 
puțin înseamnă „mica noastră viată , 
înconjurată cu somn". în fata uria
șului flux al istoriei se conjugă cu 
obligația implicită 
de a renunța la o 
vele sale drepturi 
face posibilă viata 
se petrec lucrurile 
tea, inerentă virtute a omului su
perior, manifestată fată de aceia cu 
care viata îl aduce alături. Si atîtea 
si atîtea virtuti individuale, expresie 
a dezvoltării armonioase a ființei o- 
menești. își găsesc complementul în 
virtuțile existentei sociale.

Nici amorul propriu exaltat, nici 
avantajele căutate cu aviditate, cu 
îndîrjire, nu te fac într-adevăr fe
ricit șl bogat, socialmente vorbind 
— așa cum cred unii, conform unei 
iluzorii mentalități fără elevație. 
Parcă se vorbește mai puțin în vre
mea noastră. în procesul educației, 
de ideea superioară prin excelentă a 
renunțării rodnice, a sacrificiului 
creator, de dragul oamenilor din jur. 
de dragul ideii pe care-o slujești. De

lupte șl răspunderi colective, și mai 
cu seamă conștiința unui om din lu
mea socialistă, supusă prin exece- 
lentă Ideii de realizare a unul orga-

Inferioare, întotdea-

ale vieții individua- 
vietii sociale. Ele se

a omului social 
parte din excesi- 
naturale pentru a 
în comun. La fel 
si cu generozita-

dă de miriade și miriade de vieți 
succesive ? Și nu sînt aceste „uitări" 
gravele dovezi ale unei imperfecte 
integrări a insului în social, ne de 
o parte, și ale unor fisuri ale perso
nalității pe de alta ?

O personalitate armonioasă, cum 
spunea Cicero, dă farmec vieții, că- 
nătînd aprobarea tuturor acelora 
alături de care trăiește, prin ordi
nea. statornicia si măsura tuturor 
vorbelor- și a faptelor. Prin contrast, 
zicem noi. neglijarea datoriilor pro
fesionale. morale, civice, refuzul de 
răspundere, ca și fuga după plăcere, 
după „procopseală" cu orice preț, 
sînt semne de disarmonie care afec
tează grav structurile sufletești, 
structurile morale ale unor tineri. 
De aceea si părinții, și dascălii, si o- 
pinia publică trebuie să ia aminte 
la aceste fenomene disarmonice și să 
le corijeze la vreme, procedînd la o 
infuzare mai adîncă a valorilor etice. 
Căci o tară, un popor îsi constituie 
valoarea și reputația din suma va
lorilor cetățenilor săi. din felul în 
care aceștia sînt capabili să-si asume 
răspunderile ce le revin. Și dacă oa
menii ar încerca să se „strecoare" 
prin viată, pe seama cui ar rămîne 
marile răspunderi, acelea așteptate 
de la ei de poporul nostru si care fac 
într-adevăr frumusețea si autentici
tatea condiției umane ?

Pe Șoseaua Ștefan cel Mare din București

Noutăți in transportul
bucureștean

Apariția pe harta Bucurestiului a 
unor noi cartiere de locuințe ca și 
crearea unor noi zone industriale 
în punctele cele mai îndepărtate 
ale orașului 
manentă 
tarea si 
transport 
lungimea 
comun a 
jungînd la sfîrsitul anului trecut 
la 893 km cale dublă. Baza ener
getică a întreprinderii a înregis
trat un spor de 27 000 kw. a cres
cut progresiv numărul vehiculelor. 
Toate acestea 
transportarea a 
lători. în cursul 
ce reprezintă o ___ _
sută fată de anul 1963. Totodată, 
au fosi transportate 4,2 milioane 
tone mărfuri, cu 76 la sută mai 
mult.Conduoerea întreprinderii ne infor
mează că în acest an vor fi puse în 
circulație 268 autobuze noi si 50 
autobuze articulate, pentru asigura
rea traseelor cu fluxuri foarte mari 
de pasageri. De asemenea, va fi 
încercat un nou tip de tramvai, du
blu articulat. în lungime de 27 
metri, cu o capacitate de 300 că
lători si care va circula — sîntem 
asigurați — în deplină liniște. Prin 
crearea unor noi linii în lungime 
totală de 60 km se urmărește îm
bunătățirea transportului în noile 
cartiere de locuințe. (Agerpres)

a determinat o per- 
preocupare pentru dezvol- 
îmbunătătirea rețelei de 
în comun. In ultimii ani. 
retele'i de transport în 
crescut cu 38 la sută, a-

au făcut posibilă 
1173 milioane că- 
anului trecut, ceea 
creștere cu 19,2 la

SPO
TOURNOI DE FRANCE

PARIS, 8 (prin tele
fon, de -la trimisul 
nostru).
Despre actualul Tour- 

noi de France, la 
handbal în șapte, cred 
că am putea spune că 
este un adevărat cam
pionat premondial.

Federația franceză 
de specialitate, organi
zatoarea ediției din 
1970 a turneului final 
al C.M. de handbal, 
a socotit oportun să 
inițieze acest „grand 
tournoi", ca un fel de 
repetiție generală cu... 
public și costume, pen
tru a-și putea verifica 
posibilitățile. Și trei 
dintre protagonistele 
viitoarei competiții, a- 
plaudînd gestul foru
lui francez, s-au pre
zentat la startul între
cerii: Cehoslovacia,
România și R. F. a 
Germaniei, ultima cre
ditată de o lungă pe
rioadă de invincibili
tate (14 luni), atît pe 
teren propriu cît și în 
deplasare. La tur
neu participă și re
prezentanta tării gazdă 
— Franța. A cincea e- 
chipă este cea a Spa
niei, o formație pe 
care spectatorii bucu- 
reșteni o cunosc și 
care se află în sensi
bil progres, mai ales 
tehnic.

Spaniolii au fost pri
mii adversari ai hand- 
baliștilor noștri, iar 
Gruia și colegii săi au 
avut neplăcuta surpri
ză să constate că tînă- 
rul portar Perramon a 
reușit să le dezamor
seze multe dintre 
„bombele" pe care 
le-au lansat spre bu
turile apărate de către 
acesta. Tot atît de a- 
devărat este că în bună 
parte semisuccesul 
spaniolilor — dife
rența de scor redusă 
la care au pierdut — 
se dato’rează si felului 
în care au evoluat re
prezentanții noștri : 
au practicat un joc de

rutină, cu marcaj se
ver pe propriu semi
cerc, bazîndu-se în
deosebi pe forța de 
sut a Iui Gruia (scor 
final 18—14).

Cam aceleași carac
teristici au existat și 
în partida cu Franța, 
deși am obtinut un 
gol în plus în ceea ce 
privește departajarea 
de adversar (16—11).
Au fost două victorii, 
realizate în fata unor 
formații în 
modeste ca 
dar dornice 
mare. Foarte 
se, cu o bună 
re fizică.

Vineri seară, tn sala 
„Coubertin", în ziua a 
treia a turneului, re
zultatele au adeverit 
pronosticurile : R.F.G. 
a întrecut Spania cu 
un scor astronomic : 
40—19. la pauză 23—6, 
iar Cehoslovacia a în
trecut Franța (13—11, 
la pauză 8—5). In le
gătură cu acest din 
urmă meci este de 
menționat că putea 
foarte bine furniza cea 
mal .mare 
turneului. 
Franței a 
lent fată 
mondiali, 
partea a doua a meciu
lui i-a și egalat: 10— 
10, puțin lipsind, apoi, 
ca să la 
si 
Pînă .. .. . 
slovacii au reușit 
un plus de calm si bi
neînțeles bazați pe ex
periența cunoscută 
să-și asigure o extra
ordinar de grea vic
torie.

De fapt, cota de in
teres din jurul turneu
lui a depins cum era 
și de așteptat de re
zultatele directe din
tre „cele trei" : Ceho
slovacia, România și 
R.F.G., aț căror, pal
mares, a căror expe
riență în comparație 
cu ceilalți competitori 
nu suportă asemănare.

surpriză a 
Echipa 

făcut exce- 
campionilor 
pe care în

conducerea 
chiar să cîștige. 

la urmă ceho- 
cu

Ambiționați parcă 
de observațiile rezer
vate 
tice) 
ceze, 
s-au 
cabil 
chipa R. F. i a Ger
maniei. Renuntînd 
la jocul pozițional, 
dar mai ales dublînd 
incontestabila măies
trie tehnică pe care o 
au cu o capacitate de 
efort surprinzătoare, ei 
și-au întrecut adver
sarii din toate puncte
le de vedere. Singur 
Guneș a făcut notă 
distonantă (prin moli
ciune si neatenție) în- 
tr-o echipă care n-a 
precupețit nici un e- 
fort pentru a se im
pune. Miile de specta
tori din sala Couber
tin au ___ ___
românesc cu care 
ne-am 
nici noi 
vreme.

Portarul 
vut și el o 
decisivă la 
acestui . rezultat apă- 
rînd 3 lovituri de la 
7 m și intervenind. în 
special în prima parte 
a reprizei a doua, sal
vator în momente 
foarte gfele, O impre
sie deosebită a lăsat 
și Otelea, prompt si 
sigur mai ales în apă
rare. Personalitatea 
numărul unu a echi
pei noastre a fost fără 
îndoială Gruia 
a înscris 
din golurile 
noastre (10). 
în aplauzele 
tregi, echipa 
a terminat meciul în
vingătoare cu scorul 
de 20—16 (11—8). Bi
lanț, Pînă acum : trei 
jocuri — trei victorii 
si deci dreptul de 
a disputa astă-seară 
titlul de cîștigătoare a 
turneului în compania 
reprezentativei Ceho
slovaciei, la 
în

văzut un „7“ 
nu 

mai întîlnit 
de multă
Penu a a- 
contributie 

stabilirea

care 
jumătate 
formației 
In sfîrșit, 
sălii în- 
României

. _ Orleans, 
Sala sporturilor.

Ion DUMITRIU

de hochei
«...

România - Italia 5-2
După patru înfrîngeri și un meci 

nul, echipa de hochei pe gheată a 
României a obținut prima sa victorie 
în grupa B a campionatului mondial 
ce se desfășoară la Liubliana. Ho- 
cheiștii români au învins cu scorul 
de 5—2 (0—1, 0—6, 5—1) reprezenta
tiva Italiei. Conduși cu 1—0 timp de 
52 de minute hocheiștii noștri și-au 
regăsit cadența de. abia în ultimele 
minute cînd au introdus de 5 ori 
pucul în poarta selecționatei italiene. 
Punctele echipei române au fost 
marcate de Biro (2), Hutanu. G. Sza
bo și Bașa. Pentru italieni au în
scris Galo și Savaris. Comentatorul 
agenției Taniug remarcă finișul pu
ternic al formației române, care în 
decurs de 5 minute (în min. 55 era 
condusă cu 2—1) a răsturnat în fa
voarea sa scorul, reușind apoi să cîș
tige detașat. Astăzi echipa României 
susține ultimul meci în campionat 
cu selecționata Austriei.

★
In penultima zi a campionatului 

mondial de hochei pe gheață (gru
pe B) de Ia Liubliana, echipa R. F. 
a Germaniei a învins cu scorul de 
8—0 (2—0, 2—0, 4—0) echipa Austriei.

BALCANIADA DE SCHI
Pe o vreme favorabilă și o zăpadă 

bună, ieri au început la Poiana Bra- 
,șov întrecerile celei de-a doua ediții 
a Balcaniadei de schi, la care parti
cipă sportivi din Bulgaria, Iugosla
via, Grecia, Turcia și România. Pro
ba de slalom uriaș a revenit iugo
slavului B. Jacobic, cronometrat în 
2'07”82/100. Dan Cristea (România) 
s-a clasat'pe locul doi cu 2T0”21/100, 
urmat de colegul său Brenci — 
2’12’12/100. La juniori a cîștigat 
D. Jaunk (Iugoslavia). Proba de fond 
15 km (seniori) s-a încheiat cu succe
sul schiorului român Dinu Petre, 
cronometrat în 55’42”. Papuc (Româ
nia) a cucerit ^primul loc în cursa de 
10 km rezervată juniorilor, înregis- 
trînd timpul de 37'40". Concursurile 
se încheie astăzi. S-a stabilit ca vii
toarea ediție a Balcaniadei să aibă 
loc anul viitor, în zilele de 4 și 3 
aprilie la Uludag (Turcia).

Șîmbătă au luat sfîrșit in Capita
lă campionatele republicane de pa
tinaj artistic. La feminin, titlul a 
fost cîștigat de Beatrice Huștiu (Di
namo). Gh. Fazekas (Dinamo) s-a 
clasat pe primul loc la masculin. 
Proba de perechi a revenit cuplu
lui Letiția Păcuraru—Dan Săveanu 
(Școala sportivă nr. 2).

Construcții la Piatra Neamț

(Agerpres)

ATLETISM

viața internațională

O nouă confruntare
C.C. al P.M.S.U

■

9

(Urmare din pag. I)R. P. Ungare

Ședință comună

in probleme economice

La Piatra Neamț a început prima 
etapă de construcție a unui nou și 
modem cartier, care va cuprinde, în 
final, peste 3 000 de apartamente, 
precum și o rețea sanitară, comer
cială și de învățămînt. Clădirile din 
cartierul Dărmănești — cum va pur
ta numele noua zonă edilitară — 
vor fi construite în întregime din pa
nouri mari prefabricate, utilizîndu-se 
tehnologii bazate pe ' cofraje' plane și

spațiale, pe planșee cu o nouă struc
tură și pe fundații cu piloni in
dustrializați — mijloace prin care 
se va asigura un înalt ritm de exe
cuție și o creștere a productivității 
muncii cu circa 50 la sută. Clădi
rile vor avea grade diferențiate de 
confort și vor urma liniile stilului 
arhitectonic specific acestei zone a 
Moldovei.

BACALAUREATUL
(Urmare din pag. I)

rea și educarea tineretu
lui și la locul pe care tre
buie să-l ocupe proba de 
maturitate care este 
calaureatul. în urma, 
ruia tînărul primește 
precierea si certificatul so
cial pentru 
tr-o formă 
vîrșirea sa 
societate.

Recapitularea finală, de 
sinteză, la care mă refer, 
are o largă rază de cu
prindere 
deosebită 
nerală a 
vilor li 
bilităti. incomparabil 
favorabile decît în timpul 
anilor de studii, să facă 
legături între cunoștințele 
dobîndite. să stabilească 
noi corelații între acestea, 
să ajungă la o înțelegere 
generalizată a lor si res
pectiv la o cunoaștere mai 
adîncă a realității, 
ceasta, lecțiile de 
tulare finală aduc 
semnată contribuție 
marea concepției științifi
ce. marxist-leniniste des
pre lume a elevilor: ele 
au un mare rol formativ, 
care reprezintă una 
sarcinile fundamentale 
revin școlii.

— Concret, cum se 
desfășura recapitularea ?

— Programul acestei ac
tivități va fi conceput di
ferențiat. în funcție de ce
le două etape ale recapi
tulării. Intre 7—30 aprilie, 
recapitularea începe nu
mai la obiectele pentru 
care la bacalaureat se ce
re si materie din clasele 
anterioare (literatura ro
mână, literatura maternă, 
matematica, fizica, chimia, 
limba latină, limbile mo
derne) si se va desfășura 
în orele prevăzute pentru.

ba- 
că- 
a-

a continua în- 
sau alta desă- 
și integrarea în

si o contribuție 
în pregătirea ge- 
tineretului. Ele- 

se creează posi- 
mai

Prin a- 
recapi- 
o în- 

la for-

din
ce

va

aceste obiecte în orarul o- 
bișnuit al școlii. în acest 
interval, la celelalte o- 
biecte se continuă preda
rea. Etapa 3—24 mai este 
destinată exclusiv pentru 
recapitularea obiectelor la 
care elevii susțin exame
nul de bacalaureat. Ca a- 
tare. lecțiile de recapitu
lare se vor organiza și 
desfășura numai la trei o- 
biecte — la cele două o- 
bligatorii si cel de-al trei
lea obiect pe care îl aleg 
elevii. Pentru această e- 
tapă școlile vor alcătui un 
orar special pentru elevii 
din clasa a Xll-a. Acest 
orar va avea unele parti
cularități. El va cuprinde 
maximum 3 ore pe zi de 
activitate școlară, iar lec
țiile 
dura 
teles 
tară 
vor putea .
astfel de lecții tematici 
mai dezvoltate, cu un cerc 
mai larg de probleme.

Lecțiile ‘ de recapitulare 
nu-i scutesc pe elevi de e- 
forturi personale. Activita
tea desfășurată în clasă 
sub conducerea profesoru
lui are rolul să directione- 
ze. să orienteze, să jalone
ze studiul individual al e- 
levilor, ceea ce constituie 

‘un sprijin important în 
munca ior de pregătire in
dependentă. Privit din 
punct de vedere al elevu
lui, de asemenea, orarul 
școlar — ■ pentru această 
etapă de la 3—24 mai — 
mai prezintă unele particu
larități- Potrivit acestui 
orar li se lasă suficient 
timp pentru o activitate 
proprie, pentru studiul in
dividual intens, ceea ce 
constituie cerința, de bază 
în vederea unei cît mai 
bune pregătiri ; ei vor a- 
vea o zi liberă pe săptă-

de recapitulare vor 
două ore —' bineîn- 
cu pauza reglemen- 
între ele. Profesorii 

stabili pentru

mînă. de regulă, sîmbăta, 
iar în celelalte zile, tot 
timpul care le rămîne dis
ponibil după cele 3 ore e- 
fectuate la școală.

— Pentru absolvenții li
ceelor de specialitate se 
va organiza pregătirea 
pentru bacalaureat după 
același sistem ?

— La acele licee de spe
cialitate care dau acum 
prima serie de absolvenți
— respectiv cele economi
ce și unele specialități de 
la liceele agricole (mer- 
ceologie și contabilitate a- 
gricolă) — examenul de 
bacalaureat cuprinde pe 
lingă verificarea cunoștin
țelor de cultură generală 
ale tinerilor, la limba și 
literatura română și mate
matică, și o probă obliga
torie care să ateste califi
carea lor profesională, 
specialitatea pentru 
s-au pregătit.

— Să trecem si la 
de-a doua condiție de 
aminteați la început: 
gurarea cadrului unei ve
rificări obiective a tineri
lor candidați la bacalau
reat.

— Așa cum s-a mai a- 
nuntat. absolvenții secției 
reale vor susține probe 
scrise și orale la literatura 
română și matematică, iar 
la fizică, chimie sau biolo
gie — la alegerea fiecăruia
— numai probe orale. Ab
solvenții ■ secției umaniste 
vor fi examinați, scris și 
oral, la literatura română 
și la limbile moderne stu
diate începînd din clasa a 
V-a sau a Vl-a ale școlii 
generale, sau la limba la
tină- Probele orale vor fi 
susținute, după preferință, 
Ia istoria României, biolo
gie sau filozofie și socia
lism științific. Candidații 
proveniti de Ia secțiile .și 
liceele cu predare în lim-

în 
care

cea 
care 
asi-

bile naționalităților con
locuitoare vor da examen 
și la literatura maternă.

Un element nou care in
tervine anul acesta la exa
menul de bacalaureat este 
și acela că membrii comi
siilor de examinare vor fi 
numiți, de regulă, dintre 
profesorii școlilor de unde 
provin elevii. Este firesc 
ca profesorii care au 
pregătit elevii pe parcursul 
anilor de liceu, care i-au 
îndrumat zi de zi, la fie
care lecție, le-au urmărit 
progresele, să participe 
împreună cu foștii lor e- 
levi și la acest bilanț final 
al muncii lor comune.

— Cum vor susține ba
calaureatul tinerii din 
ceele serale, cei care 
studiat în învătămîntul 
ceai fără frecvență ?

— Absolvenții din acest 
an ai liceelor serale și ai 
învătămîntului liceal fără 
frecventă vor susține exa
menul la fel cu colegii lor 
de la cursurile de zi. în 
multe locuri comisiile fiind 
chiar comune. Pentru ab
solvenții din seriile mai 
vechi — de la licee de cul
tură generală curs de zi, 
serale și fără frecventă — 
vor fi făcute 
precizări, ce vor fi comu
nicate la timp celor inte
resați-

In încheiere a3 vrea să 
amintesc un cunoscut dic
ton latin : non scolae. sed 
vitae discimus, adică — nu 
pentru școală, ci pentru 
viată învățăm. Acest obiec
tiv important, esențial, în
scris astăzi cu fermitate 
pe frontispiciul școlii noas
tre. trebuie să fie unanim 
însușit — de examinatori 
si de candidați — și să in
fluențeze întreaga activi
tate de pregătire, desfășu
rare si apreciere la exame
nul de bacalaureat.

li- 
au 
li-

o serie de

ASTĂZI SE DESFĂȘOARĂ 
MECIURILE PRIMEI ETAPE 
A RETURULUI CAMPIONA
TULUI CATEGORIEI A LA 
FOTBAL. In Capitală se vor 
disputa două jocuri după 
următorul program : stadio
nul Giulești, ora 11,00 : Pro
gresul București — Politeh
nica Iași ; stadionul Dinamo, ora 
15,30 : Dinamo București — 
A.S.A. Tg. Mureș. In (ară vor 
avea loc următoarele partide: 
Petrolul Ploiești — Rapid Bucu
rești ; U. T. Arad — Universita
tea Craiova ; Universitatea Cluj 
— Dinamo Bacău ; F. C. Ar
geș — Steaua București; Jiul 
Petroșeni — Vagonul Arad ; 
Farul Constanță — Crișul Ora-

in sala Expoziției din Belgrad au 
început ieri întrecerile celei de-a 4-a 
ediții a Jocurilor europene de sală, 
la care participă peste 300 de atleți 
și atlete reprezentînd 23 de țări. 
Proba feminină de săritură în lun
gime a fost cîștigată de poloneza 
Irena Szewinska-Kirzenstein cu 
6,38 m. Scott (Anglia) s-a clasat pe 
locul doi cu 6,18 m, urmată de An- 
tenon (Elveția) — 6,15 m. Alina Po
pescu a ocupat locul 10 cu 5,74 m. 
Colette Besson (Franța) a terminat

învingătoare în proba de 400 m plat, 
cu timpul de 54”, iar Fromm (R. D. 
Germană) s-a clasat pe primul loc la 
800 m plat (masculin) cu rezultatul 
de l’46”6/10 (cea mai bună perfor
mantă mondială).

Proba de săritură în lungime (mas
culin) a fost cîștigată de Beer 
(R.D.G.) cu 7,77 m. Davies (Anglia) 
s-a clasat pe locul doi cu 7,76 m, ur
mat de Blanquer (Spania) — 7,63 m 
și Sărucan (România) — 7,61 m.

BUDAPESTA S (Agerpres). — 
După cum anunță agenția M.T.I., la 
Budapesta a avut loc o ședință comu
nă a Comitetului Central al P.M.S.U. 
și a guvernului R. P. Ungare. Au fost 
ascultate și adoptate raportul lui 
Zoltan Komocsin, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., cu privire la problemele 
actuale ale situației internaționale, 
raportul lui Rezso Nyers, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., cu privire la pro
blemele dezvoltării în continuare a 
colaborării țărilor participante la 
C.A.E.R., raportul lui Bela Biszku, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., cu 
privire la problemele actuale ale dez
voltării activității de stat și ale de
mocrației socialiste în R. P. Ungară.

Lucrările unor comisii

NEW YORK 8 (Agerpres). — La 
New York s-au încheiat lucrările 
celei de-a XX-a sesiuni a Comisiei 
O.N.U. pentru dezvoltare socială, la 
care reprezentantul țării noastre, 
conf. Ovidiu Bădina, ' a îndeplinit 
funcția de vicepreședinte. Comisia 
a discutat și adoptat în unanimitate 
un proiect de rezoluție referitor la 
activitățile ce urmează a fi între
prinse în domeniul social în perioa
da viitorului deceniu.

GENEVA 8 (Agerpres). — La se
diul Națiunilor Unite din Geneva au 
început lucrările celei de-a doua se
siuni a Comisiei O.N.U. pentru drep
tul comercial international.

de

terior, în mod unila
teral, ușoare majorări 
de salarii, socotite in
suficiente de către sin
dicate — și au acceptat 
discuții numai pentru 
sectorul particular. Dar 
nu o sporire gene
rală a salariilor, cum 
au cerut sindicatele, ci 
doar eventualitatea u- 
nor majorări parțiale, 
pe diferite ramuri de 
activitate. Singurele 
concesii făcute de gu
vern au fost anunțarea 
de către ^ministrul 
Schumann a ‘întrunirii 
comisiei contractelor 
colective în vederea re
vizuirii modului 
calculare a SMIG.

In esență, refuzul 
față de o majora
re globală a salarii
lor se bazează pe ar
gumentele că economia 
Franței nu ar putea su
porta o asemenea mă
sură fără a fi compro
misă competitivitatea 
întreprinderilor france
ze în fața concurenței 
internaționale și că s-ar 
primejdui stabilitatea 
francului. Se invocă 
chiar spectrul inflației. 
Aceste argumente sînt 
însă contestate de sin
dicate. Georges Seguy, 
secretar general al 
C.G.T., a declarat în 
această privință : „Res
pingem categoric acu
zația că am formula 
revendicări excesive, 
fără a ne preocupa de '

echilibrul economiei na
ționale și al francului". 
La rîndul său, Eugăne 
Descamps (C.F.D.T.) a 
apreciat că „poziția a- 
doptată de guvern este 
deosebit de gravă".

Comentînd situația la 
care s-a ajuns, ziare ca 
„Paris Jour" relevă că 
guvernul a preferat să-și 
asume riscul unor noi 
agitații sociale mai cu- 
rînd decît să cedeze re
vendicărilor sindicate
lor. După cum s-a a- 
nunțat, centralele sin
dicale C.G.T. și 
C.F.D.T., cele mai im
portante din Franța, de 
acord cu Federația e- 
ducației naționale, au 
propus celorlalte con
federații sindicale o 
grevă națională de 24 
de ore pentru ziua de 
11 martie, care să per
mită oamenilor muncii 
să-și susțină revendică
rile și să protesteze 
contra „intransigenței 
blocului patronal și gu
vernamental". Unele 
sindicate, cum ar fi Fe
derația metalurgiștilor 
(afiliate la C.F.D.T.) 
preconizează chiar o 
grevă prelungită, ceea 
ce determină 
riziană să 
posibilitatea 
acțiuni de
dacă guvernul și pa
tronatul se vor men
ține pe pozițiile de 
pînă acum. In orice caz, 
scriu ziarele de aici, 
conflictul pe plan so
cial este din nou des
chis, la mai. puțin de

presa pa- 
întrevadă 
unor noi 
amploare,

un an de la precedentul 
care a zguduit puternic 
Franța.

Pe de altă parte, in 
cercurile din capitala 
Franței se remarcă re
crudescența operațiuni
lor speculative asupra 
francului, pe piețele 
monetare occidentale, 
sub pretextul „incerti
tudinii sociale" care ar 
decurge din suspenda
rea tratativelor din Rue 
Tilsit. Se reamintește 
că și în trecut, prin 
acțiunile lor, speculan
ții la bursă au precipi
tat ceea ce la vremea 
respectivă s-a numit o 
criză a francului. Acum 
ca și atunci atacurile 
împotriva poziției mo
nedei franceze s-ar pu
tea repercuta în lanț 
asupra ansamblului sis
temului monetar occi
dental, 
consecințe imprevizi
bile. După cum s-a co
municat, . președintele 
de Gaulle a reafirmat 
hotărîrea guvernului de 
a adopta măsurile ce se 
impun pentru a bloca 
manevrele speculative 
și a evita o devaloriza
re a francului. Nu, este 
însă mai puțin adevă
rat, potrivit aprecieri
lor unor ziare parizie
ne, că reapariția aces
tor manevre provoacă 
în mod artificial o sta
re, de tensiune, pe care 
cei interesați vor să o 
pună pe seama reven
dicărilor justificate ale 
oamenilor muncii.

determinînd
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pean al președintelui Nixon, obser- 
* vatorii de specialitate au remarcat 

că marile probleme economice mo
netare — trecute pe agenda de lucru 
a noului locatar al Casei Albe cu 
mult înainte de a traversa Atlanticul 
— nu au fost abordate decît în mod 
tangențial, dat fiind caracterul lor 
deosebit de complicat. După cum 
arăta săptămînalul francez „Les 
Echos", în urma întrevederilor Nixon- 
de Gaulle de la Paris, „modul deli
berat în care capitolul monetar a 
fost «pus între paranteze» de către 
ambele părți nu exclude, în lunile 
următoare, reîntoarcerea sa pe pri
mul plan al actualității". Se pare că 
situația de pe piețele monetare din 
Occident a devansat această antici
pație. Intr-adevăr, ultimul „Week- 

, end monetar" are drept cadru pu
ternice elemente de tensiune și in
certitudini, reactualizînd problemele 
monetare nu atît pe plan teoretic, 
cît pe terenul mult mai dureros al 
realităților.

La Paris prețul metalului galben 
n atips cel mai ridicat nivel din ul
timele două decenii — 48,31 dolari 
uncia (față de prețul oficial de 35 
dolari o uncie de aur).

între cauzele imediate ale acestor 
noi seisme monetare se relevă în
răutățirea climatului social din Fran
ța, care ar putea să dea naștere la 
noi operațiuni speculative pe piețele 

. monetare, declanșînd preschimbarea 
francilor francezi într-o marfă mai 
sigură — aurul. Simplul zvon al 
unei posibile devalorizări a francu
lui a atras după sine declinul verti
ginos al monedei "britanice. Cercu
rile financiare din Wall-Street nu 
și-au ascuns neliniștea, lira sterlină 
și francul constituind un fel de 
„linii de apărare" ale dolarului în 
fața presiunilor speculative.

De fapt, noul episod al crizei mo
netare are rădăcini mal adinei, 
legate de înseși bazele actualului 
sistem monetar interoccidental, care 
conferă privilegii dolarului și lirei 

, sterline, considerate „devize-cheie". 
Deficiențele cronice ale balanțelor de 
plăți americane și britanice, impli- 
cînd un aflux masiv de dolari și lire 
sterline pe piața monetară și a ca
pitalurilor, au provocat un proces in
flaționist interoccidental care ridică 
problema unei reconsiderări în sca
ră a actualelor parități ale monede
lor — în primul rind dolarul 
față de aur.

Vineri, la închiderea burselor, at
mosfera a marcat o ușoară destin
dere în urma intervenției concertate 
și costisitoare a băncilor centrale 
occidentale pentru susținerea mone
delor amenințate. .

I Oricum, ședința ordinară de fie
care'lună de la Basel a „Clubului 
celor zece" (la care participă gu
vernatorii principalelor bănci cen
trale capitaliste) se va desfășura du
minică și luni sub semnul unei, vă
dite îngrijorări. Problema unei solu
ții pe termen lung a crizei sistemu
lui monetat interoccidental va fi, 
desigur, repusă în discuție. Vineri, 
președintele uneia din principalele 
bănci elvețiene, Samuel Schweizer, 
a cerut să fie sporit prețul oficial al 
aurului, ceea ce după părerea lui 
ar constitui un element vital pentru 
stabilitatea sistemului monetar inter- 
occidental.

Viorel POPESCU

CANBERRA 8 (Agerpres). — în 
continuarea vizitei pe care o face în 
Austialia, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al României, Gheorghe 
Rădulescu, a avut o întrevedere cu 
guvernatorul general al Australiei, lord 
Casey, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

în aceeași zi, vicepreședintele 
Gheorghe Rădulescu a făcut o vizita 
ministrului afacerilor externe Gordon 
Freeth, cu care a efectuat un schimb 
de păreri în probleme privind promo
varea în continuare a raporturilor ro- 
mâno-australiene. La convorbire an 
mai participat ambasadorul României 
în Australia, I. Datcu, și consulul ge
neral Ia Sydney, R. Budura. în cursul 
întrevederii, se arată în declarația ofi
cială publicată cu acest prilej, s-a ex
primat interesul reciproc pentru dez
voltarea relațiilor dintre cele două țări, 
în mod deosebit în domeniul econo-
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SESIUNEA CONSILIULUI LIGII ARABE
CAIRO. — Agenția France Presse, 

reluînd un comunicat militar egip
tean, relatează că artileria israeliană 
a bombardat sîmbătă la ora 18,10 
G.M.T. rafinăriile de la Suez. Forțele 
egiptene au ripostat și duelul con
tinua încă la ora 19 G.M.T. Potrivit 
aceluiași comunicat militar, publicat 
de autoritățile R.A.U., pierderile is- 
raeliene sînt foarte grele.

TEL AVIV. — Un- purtător de cu
vînt al armatei israeliene a anunțat 
că forțele egiptene au efectuat un 
nou bombardament sîmbătă seara, la 
ora 19,45 (ora locală). în regiunea 
portului Tewfik, la Mitleh Cross — 
în sud, la Kantara și Ismallie — în 
nord. Forțele israeliene au ripostat. 
In comunicatul purtătorului de cu-

supremă din Irak, a achitat 
patru persoane acuzate de 
transmite postul de radio

Aspect da la bursa din Paris în aceste zile

IN SPATELE UNOR
TRANZACȚII

CU ARMAMENT
presă 
mult, 

știrea'că Malaiezia a 
hotărît să-și întărea
scă forțele sale ae
riene și că se va a- 
dresa în acest sens 
unor „guverne prie
tene". Faptul ar fi 
fost uitat poate, în 
noianul informațiilor 
pe care teleimprima
toarele le aduc oră de 
oră din toate colțurile 
lumii, dacă hotărârea 
guvernului de la Ku
ala Lumpur nu ar fi 
dat naștere unei serii 
de ciocniri de poziții 
și rivalități între gu
vernele interesate să 
satisfacă cererea ma
layeziană. Ca răspuns 
la o solicitare con
cretă în acest sens, 
Londra a început 
prin a arăta că nu 
ar fi in măsură să 
livreze avioane de 
tipul cel mai modern, 
dar că ar fi dispusă 
să trimită în Mala- 
yezla aparate de 
tip mai vechi, „Hun
ter" și „Harrier", cu 
viteza subsonică. Ne
mulțumit de acest 
răspuns, guvernul de 
la Kuala Lumpur a 
adresat cereri simi
lare Statelor Unite și 
Franței, care s-au a- 
rătat gata să satis
facă dorința Mala
yeziei. Reacția Lon
drei a fost promptă : 
în răstimp de numai 
cîteva zile, ea a reve
nit asupra hotărîrii 
inițiale și s-a decla-

Agențiile ele 
anunț gu, nu de

vînt de la Tel Aviv se arată că la 
ora 21 — ora locală — (19 G.M.T.) 
un puternic schimb de focuri de ar
tilerie continua în regiunea Port 
Tewfik. la Mitleh Cross.

AMMAN. — Trimisul special al se
cretarului general al O.N.U. în O- 
rientul Mijlociu, Gunnar Jarring, a 
sosit sîmbătă dimineața în capitala 
Iordaniei, Amman, venind de la car
tierul său general din Nicosia.

Trimisul special al secretarului 
general al O.N.U. a avut întreve
deri cu primul ministru iordanian, 
Bahjat Talhouni, cu vicepremierul 
Ahmed Toukane. și cu ministrul a- 
facerilor externe. Abdel Moneim 
Rifai.

LONDRA. — Mahmoud Fawzi, tri
mis special al președintelui R.A.U., 
a sosit sîmbătă la Londra, îhtr-o vi
zită oficială de patru zile. La sosirea 
pe aeroport el a refuzat să facă orice 
declarație în legătură cu scopurile 
vizitei.

vDAMASC. — Președintele Siriei, . 
Noureddin Atassi, a primit la 8 mar
tie pe ministrul de externe al Iraku
lui, Sheikhali, anunță agenția M.E:N.

BAGDAD. — Tribunalul revoluției, 
instanța 
sîmbătă 
spionaj. 
Bagdad.

CAIRO. — Luni urmează să-și des
chidă lucrările la Cairo prima se
siune din acest an a Consiliului Ligii 
Arabe. Și-au anunțat pînă acum par
ticiparea miniștrii afacerilor externe 
din R.A.U., Kuweit. Sudan. Yemenul 
de Sud, Arabia Saudită. Iordania, 
Republica- Arabă Yemen, Irak. Liban 
și Libia. Nu au informat încă secre
tariatul Ligii în legătură cu nivelul 
delegațiilor lor Algeria. Marocul. Si
ria și Tunisia.

Președintele Macias 
acuză pe 

foștii colonialiști
de amestec in treburile 

interne aie Guineei Ecuatoriale

fortificate

agențiile de presă transmit

austriece și străine. Sînt
33 de țări, printre care și

mic, precum și pentru extinderea lor 
prin schimburi culturale și sportive.

în seara aceleiași zile, delegația ro
mână a început vizita oficială în sta
tul New South Walles. La sosire, pe 
aeroportul din Sydney, delegația a fost 
întîmpinată de membri ai guvernului 
local. Ministrul australian al navigației 
și transporturilor, Jan Sinclair, a ofe
rit seara un dineu în onoarea oaspete
lui român, la care au participat re
prezentanți proeminenți ai cercurilor 
de afaceri din Australia. Răspunzînd 
invitației gazdelor, vicepreședintele 
Gheorghe Radulescu a făcut o expu
nere asupra dezvoltării economiei țării 
noastre, subliniind în acest context 
creșterea posibilităților de sporire a 
schimburilor comerciale iomâno- 
australiene, a cooperării economice 
dintre cele două țări. Expunerea a fost 
urmărită cu deosebit interes de cei 
prezenți, printre care se aflau pre
ședinți ai marilor companii industriale 
și comerciale, directori de bănci, con
ducători ai unor departamente econo
mice guvernamentale.

DUPĂ ATENTATUL EȘUAT
ÎMPOTRIVA PREȘEDINTELUI

BOLIVIEI

Arestarea unor 
personalități politice

LA PAZ 8 (Agerpres). — Preșe
dintele Boliviei, Rene Barrientos, a 
declarat într-o conferință de presă 
ținută la Santa Cruz că un atentat 
împotriva vieții sale a eșuat. Bar
rientos nu a furnizat amănunte.

Citind surse semioficiale, agenția 
France Presse anunță arestarea 
mai multor oameni politici în legă
tură cu atentatul comis împotriva 
generalului Barrientos.

La Roma a avut loc o de
monstrație, la care Peste 19000 
de persoane au cerut ieșirea Italiei din 
N.A.T.O. și înfăptuirea unei reforme a 
învățămîntului^ O demonstrație simi
lară de protest împotriva apartenenței 
Italiei la N.A.T.O. a avut loc la Flo
rența.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, I°siP Broz Tito, a primit 
delegația guvernamentală japoneză, în 
frunte cu Kogoro Uomura, președin
tele Federației asociațiilor oamenilor 
de afaceri, cu care a avut o convor
bire, transmite agenția Taniug. Dele
gația efectuează o călătorie în mai 
multe capitale europene pentru a dis-, 
cuta posibilitățile de dezvoltare a re
lațiilor economice ale Japoniei cu ță
rile respective.

Situația din Pakistan con- 
tinuă să se mențină încordată. Sîmbătă' 
dimineața, în Pakistanul de vest lucră
torii de la căile ferate și de Ia Com
pania aeriană „P.I.A." au declarat 
grevă.

VIETNAMUL DE SUD

asupra unor poziții

SAIGON 8 (Agerpres). 
proximativ 50 de poziții fortificate 
deținute de trupele americano-sai- 
goneze în diverse regiuni ale Viet
namului de sud au fost obiectivele 
atacurilor lansate de unitățile Fron
tului Național de Eliberare în cursul 
nopții de viperi spre sîmbătă — re
latează corespondenții agențiilor de 
presă occidentale. Detașamentele 
F.N.E. au atacat cu rachete și mor- 
tiere în ultimele 24 de ore baza pri
mei divizii de cavalerie a S.U.A., am
plasată la 40 km nord-vest de Saigon, 
și o tabără militară americană situată 
în apropiere de Phu Khuong, în pro
vincia Tay Ninh.

NEW YORK 8 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Filipinelor, 
Carlos P. Romulo, a declarat că 
guvernul său intenționează să cea
ră desființarea bazelor americane 
de pe teritoriul filipinez imediat 
după încetarea războiului din Viet
nam. Comentînd această declara
ție, publicația „The Philippine A- 
merican* scrie : „în dorința sa de a 
vedea un stat filipinez independent 
față de ajutorul militar și economic 
al Statelor Unite, Romulo se ba
zează pe aspirațiile majorității co- 
vîrșitoare ale poporului filipinez*.

0 escadră navală brita
nică COTnPusa din șase nave de 
război, printre care distrugătorul 
„Hampshire" și două submarine, a 
sosit în portul chilian Valparaiso pen
tru o vizită de cinci zile. După în
cheierea acestei vizite, navele militare 
britanice vor participa la manevre 
comune cu marina și aviația chiliană.

Un procotol pentru schim
buri de mărfuri între Bul
garia și Suedia Pe anu] 1969 8 
fost semnat în urma tratativelor care 
au avut loc la Stockholm.

Alfred Maleta, președintele 
Consiliului Național al Austriei, va 
face o vizită în Uniunea Sovietică 
între 10 și 18 martie.

Apollo-9" b jumătatea
călătoriei circumterestre

HOUSTON 8 (A-
gerpres). — Modulul 
lunar, denumit „pă
ianjen" sau „șalupă", 
pilotat de Russel 
Schweickart și colo
nelul James McDivitt, 
și-a demonstrat vi
neri remarcabilele 
sale capacități depăr- 
tîndu-se la 176 de ki
lometri de cabina de 
comandă. Experții 
sînt unanim de a- 
cord pentru a decer
na certificatul de 
navigabilitate cos
mică nacelei de alu
miniu îmbrăcată în 
material izolant ce 
va transporta pe pri
mii astronauți pe su
prafața satelitului 
natural al Pământu
lui:

Acum, după ce as- 
tronauții s-au îna
poiat în cabina de 
comandă, „păianje
nul" s-a desprins de
finitiv de „Apollo-9" 
și evoluează solitar 
pe o orbită stațio

nară în jurul Pămân
tului, avînd la apo
geu 6 000 de kilome
tri, iar la perigeu 
227 de kilometri. 
Printr-un ordin tran
smis prin telecoman
dă de la Centrul de 
control din Houston 
a fost aprins moto
rul principal al pa
lierului de ascensiu
ne a modulului, care 
a fost astfel decuplat 
și proiectat în spa
țiu pînă la epuizarea 
întregului carburant.

„Sper că n-am ui
tat nimic la bordul

La Centrul de control din Houston

lui", au fost ultimele 
cuvinte rostite de 
McDivitt, la capătul 
unei zile epuizante. 
După „abandonarea" 
modulului lunar, e- 
chipajul a luat deju
nul. A urmat apoi 
programul de somn. 

' Astfel a luat sfîrșit 
cea de-a cincea zi, 
cea mai importantă 
din toată durata mi
siunii „Apollo-9".

Acum, apreciază 
specialiștii, este po
sibil ca N.A.S.A. să. 
renunțe la zborul 
lui „Apollo-10“ și 
să trimită direct doi 
astronauți pe Lună. - 
Această experiență 
ar putea să coincidă 
cu deschiderea Salo
nului internațional 
de aeronautică de la

! (Franța), ta 
I lunii mai. 

următoarele 
zile, cei trei 

vor si- 
jurul Pă-

Bourget 
sfârșitul

In 
cinci : 
cosmonauți 
mula în 
mîntului întoarcerea 
primilor exploratori 
ai Lunii. Ei vor e- 
fectua diverse expe
riențe tehnice, știin
țifice și fotografice, 
vor aprinde motorul 
principal al cabinei 
de comandă în trei 
rinduri — „pentru a 
desprinde nava de a- 
tracțiâ Lunii și a-i 
corecta traiectoria în 
direcția Pământului". 
Amerizarea urmea
ză să aibă loc la 13 
martie, la ora 16,46 
(ora Bucureștiului), 
la sud-est de Insulele 
Bermude.

Cel de-al 89-lea Tîrg in
ternațional de la Viena se 
deschide azi. La ediția de primăvară 
se anunță o impresionantă participare : 
5 230 firme 
reprezentate 
România.

de efectuare aModul
unei operații pe cord, care 
poate preveni atacurile cardiace și 
evita eventuale transplanturi de inimă, 
a fost prezentat de profesorul Charles 
Hahn, șeful secției de chirurgie car
diovasculară de la spitalul cantonai 
din Geneva, specialiștilor interesați. 
Metoda profesorului Hahn constă în 
transplantarea unei porțiuni de venă 
luată de la piciorul pacientului la- 
aortă pentru a ușura circulația sînge- 
lui spre inimă.
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Declarația ministrului 
comerțului

RIO DE JANEIRO. — Comentînd 
declarațiile oficialităților de Ia Was
hington că S.U.A. vor suspenda a- 
sistența economică pentru Peru în 
cazul cînd firma americană I.P.C. 
nu va primi indemnizații pentru bu
nurile expropriate, ministrul Peru
vian al comerțului, Jorge Fernandez 
Maldonado, a afirmat că „Peru nu 
va ceda nici un milimetru". Maldo
nado a adăugat că bunurile expro
priate ale companiei nu acoperă da
toria de 690 milioane de dolari pe 
care firma o datorează statului Pe
ruvian. în cercurile observatorilor se 
crede că ambasadorul peruvian în 
S.U.A., chemat recent Ia Lima pen
tru instrucțiuni, s-a întors Ia Was
hington cu un mesaj oficial menit să 
găsească modalități de evitare a unei 
rupturi spectaculoase cu S.U.A.

Autoritățile peruviene au împie
dicat pe doi funcționari ai Iui Inter
national Petroleum Company să ple
ce din Lima 
au sustras 
expropriate.
Agerpres).

Ministrul afacerilor externe al Turciei, n*an Sabri Ca 
glayangil, a declarat, într-o conferință de presă ținută la încheierea vizitei sale 
în Maroc, că discuțiile purtate cu conducătorii marocani s-au referit în mod 
deosebit la lelațiile economice dintre cele două țări. Referindu-se la probleme 
ale vieții internaționale, ministrul turc al afacerilor externe a declarat că țara 
sa se pronunță consecvent împotriva folosirii forței pentru reglementarea liti
giilor internaționale. De asemenea, ministrul de externe al Turciei a arătat că 
în prezent se duc negocieri „de explorare" în problema Ciprului.

Peste 15 bombe au ex
plodat *n diferit® puncte ale capi
talei Republicii Dominicane în ulti
mele 24 de ore. O explozie a avut loo 
în fața birourilor societății nord-ame- 
ricane de transporturi aeriene „Pan- 
American Airways". Poliția a arestat 
numeroase persoane.

în S.U.A., acuzîndu-i că 
documente ale firmei 
(De la corespondentulBATA 8 (Agerpres). — Francisco 

Macias, președintele Guineei ecua
toriale, a făcut o' declarație, în ca
drul unei conferințe de presă, în 
care a dat amănunte asupra ultime
lor evenimente petrecute în țară. 
El a arătat că fostul ministru al 
afacerilor externe, Anastasio N’Don- 
go, care a încercat să organizeze, în 
urmă cu cîteva zile, o lovitură de 
stat, se află internat la spital în 
stare gravă și nu a fost ucis, așa 
cum au afirmat unele agenții de 
presă.

Lovitura de stat condusă 
N’Dongo — a subliniat Macias
a fost inspirată de companiile spa
niole care dețin poziții importante 
în Guineea ecuatorială. Președintele 
Macias a arătat că acest fapt de
monstrează încă o dată că fosta 
putere colonială încearcă să inter
vină în afacerile interne ale sta
tului său. Președintele a menționat 
că nici un cetățean spaniol nu este 
deținut ca ostatec de autoritățile din 
Guineea ecuatorială.

Avionul supersonic fronco-britonic „Concorde-001" 
a efectuat sîmbătă cu succes al doilea zbor experimental. într-un comunicat dat 
publicității de companiile „Sud-Aviation" și „British Aircraft Corporation" se 
arătă că „Concorde-001" a atins altitudinea de 5 000 metri și viteza de 555 
kilometri pe oră.

Malayeziei avioane de 
tip „Lightning" — 
cele mai moderne a- 
parate pe care le are 
aviația engleză în mo
mentul de față. Acea
sta este situația la 
ora actuală. Opțiunea 
malayeziană nu este 
încă cunoscută.

Intre timp au in
tervenit alți factori, 
care au proiectat ceea 
ce părea o tranzacție 
banală de arme, pe 
fundalul mai larg al 
luptei surde, ce se dă 
pentru zone de in
fluență între S.U.A. și 
Anglia. Mai intîi, au 
apărut informații în 
presa americană po
trivit cărora Statele 
Unite ar fi gata să 
suspende sumele văr
sate Malayeziei sub 
formă de ajutor, dacă 
această țară acceptă 
ultima ofertă brita
nică. Apoi, în cadrul 
unei conferințe de 
presă, purtătorul de 
cuvînt al Departamen
tului de Stat a cerut 
Angliei să-și retragă 
promisiunile făcute 
Malayeziei, lăsînd să 
se înțeleagă, totodată, 
că S.U.A. ar fi de a- 
cord să vîndă 
țări avioane 
tom". Cu alte 
acest demers 
zintă de fapt un spri
jin nedisimulat pentru 
firmele americane de 
aviație, în căutare de 
contracte aducătoare 
de mari profituri. Pe 
de altă parte, in con-

I textul în care este cu-
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„Phan- 
cuvinte 
repre-

moscată intenția Marii 
Britanii de a-și retrage 
pînă în anul 1971 for
țele aflate la „est de 
Suez", presiunile a- 
mericane îsi între
gesc semnificația. Po
litica de „umplere a 
vidului". practicată 
de multi ani de către 
Statele Unite, intră în 
acțiune, după cum se 
vede, si de această 
dată.

Episodul
și un alt aspect, cu 
implicații mai largi, 
— lupta de concuren
ță dintre trusturile de 
armament pentru obți
nerea de comenzi din- 
tr-o țară sau alta des
consideră gtît intere
sele reale die țării vi
zate, cît și interesele 
generale ale păcii. 
Vânzările de armament 
costisitor către țările 
în curs de dezvoltare 
risipesc puținele re
surse valutare de care 
acestea dispun, frî- 
nînd astfel drumul lor 
spre progres econo
mic și social. Pe de altă 
parte, cursa înarmă
rilor în țările în curs 
de dezvoltare, ca de 
altfel pretutindeni în 
lume, nu poate decît 
mări primejdia izbuc
nirii unor conflicte 
care nu servesc decît 
cercurilor imperialis
te agresive, interesate 
în întreținerea unor 
surse de încordare arr 
tificială în lume.

Șerban BERINDEI

întrevedere Podgomîi- 
Bouteflika. Nikolai Podgomîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., l-a primit sîmbătă 
la Kremlin pe Abdelaziz Bouteflika, 
membru al Consiliului Revoluției, mi
nistrul afacerilor externe al Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, 
care se află la Moscova la invitația 
guvernului sovietic.

Greva de cinci săptămîni 
a celor 3 000 de muncitori 
ai serviciilor de întreținere din Repu
blica Irlanda a luat sfîrșit cu victoria 
greviștilor, care au obținut majorarea 
salariilor. Greva a afectat activitatea 
a 200 de întreprinderi ; 25 000 de 
muncitori s-au solidarizat cu greviștii.

600 de persoane și-au 
pierdUt Viața în regiunea Pa* 
letoang, în sudul Insulelor Celebes 
(Indonezia). In urma unei furtuni deo
sebit de puternice pe mare, valurile 
care au atins înălțimea de patru metri 
au „măturat" țărmurile, anunță a- 
genția Antara.

BERLIN 8 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. informează că vineri au luat 
sfîrșit aplicațiile comune ale Arma
tei populare naționale a R.-D. Ger
mane și ale trupelor sovietice sta
ționate pe teritoriul R.D.G.

Tînărul Pierre-Paul Geof- 
ffOy a recunoscut că este 
torul atentatelor cu bombe din 
Montreal și că a acționat din ordi
nul unui membru al organiza
ției „Frontul de eliberare a Quebe- 
cului" — organizație separatistă, dar 
a refuzat să dezvăluie dacă vreun 
membru al „Frontului" a participat la 
atentate.
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HANOI 8 (Agerpres). — La 
Hanoi a fost deschisă o expo
ziție de fotografii cu tema „Via
ța într-o uzină românească" sub 
auspiciile Comisiei pentru re
lațiile culturale cu străinătatea 
a R. D. Vietnam. La inaugura
rea expoziției au fost prezenți 
Vu Quoc Uy, vicepreședinte al 
Comisiei pentru relații culturale 
cu străinătatea, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam, ai Ministeru
lui Culturii, precum și Pompi- 
liu Celan, însărcinat cu afaceri 
a.i. al Republicii Socialiste Ro
mânia în R. D. Vietnam.

La Genova au avut Ioc 
puternice demonstrații de 
protest îmPotr>va unei tentative 
nereușite de atentat asupra cunoscutei 
actrițe Melina Mercouri, organizată în 
ziua precedentă de elemente de dreap 
ta aparținînd Mișcării sociale italiene, 
de tendință neo-fascistă. Au avut loc 
ciocniri cu poliția.

Jiuîorilățile rasiste rhode- 
SîSne au comutat 'n închisoare pe 
viață sentința capitală pronunțată în 
procesele intentate unui număr de 49 
de patriot De la executarea, sîn 
urmă cu un an, a cinci pa
triot africani, regimul de la Salisbury 
a comutat sentința de condamnare la 
moarte unui număr de 74 de africani 
acuzați de „activități subversive".

James Earl Ray, acuzat de 
. asasinarea pastorului Martin Luther 

King, va apare luni pentru interoga
toriu în fața tribunalului din Memphis 
(statul Tennessee). începerea procesu
lui a fost stabilită pentru data de 7 
aprilie. Ziarul „The Huntsville Ti
mes" a publicat un articol în care 
scrie că probabil Ray va declara luni 
că este vinovat, obțînînd astfel, în baza 
legijor în vigoare, o condamnare la 99 
ani închisoare.

QUITO. — Ministrul ecuatlorian al 
industriei,. Galo Martinez Merchăn, 
a declarat că dacă consorțiul nord- 
american „Texaco and Gulf Oil“ nu 
va accepta modificările aduse statu
tului societăților petroliere străine, 
guvernul va anula toate concesiu
nile deținute de acest trust petrolier 
în provincia Napo.

Referindu-se la amenințările for
mulate de autoritățile S.U.A. împo
triva Ecuadorului, noul ambasador 
ecuadorian în Mexic, Miguel Osorio, 
a declarat într-un interviu acordat 
ziarului „Excelsior" că „dacă Sta
tele Unite nu vor respecta principiile 
neintervenției și autodeterminării, 
dreptul internațional va fi subminat 
în mod primejdios". EI a cerut ca 
Administrația S.U.A. „să respecte 
drepturile națiunilor latino-ameri- 
eane".
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Canadian CL-215' în acfiune

AVION CONTRA IMCEN 
mOR BE PĂDURE

In cursul acestei veri. în 
Franța și în , Canada urmează 
să fie date în folosință primele 
..bombardiere cu apă" — avioa
ne utilate special pentru com
baterea incendiilor de pădure. 
Noul avion „Canadian CL-215" 
decolează de pe sol. se îndreap
tă spre o întindere de avă si, 
zburând cu 100 km pe oră. umple 
în timp de 12 secunde un rezer
vor special de 6 000 litri. In 
cursul unei slnaure zile el este 
capabil să transporte de 75 ori 
o asemenea încărcătură de apă 
la locul unui incendiu izbucnit 
la 150 km de sursa sa de apro
vizionare cu lichidul salvator.
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