
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VĂ! SEMNIFICA ȚI A
A NGA IA Rll NO A S TRE

Zaharia STANCU
aORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

«Ce direcție ar 
să susțină un
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De foarte mulți ani. noi, 
scriitorii, am învățat lucruri 
deosebite din exemplul viu 
pe care ni l-a oferit mereu 
activitatea de zi cu zi 
partidului nostru comunist, 
în ceea ce privește literatu
ra. am învățat, între multe 
altele, că o carte izbu
tită reprezintă o victo
rie nu numai a poetului 
sau a prozatorului care a 
scris-o, ci o biruință a în
tregii bresle scriitoricești, 
o biruință a întregului po
por în limba căruia această 
carte a fost scrisă.

în deceniile care au trecut 
de la eliberarea tării pînă 
astăzi am trăit deseori zile 
de mare bucurie, am avut 
nu o dată izbînzi în poe
zie, nenumărate izbînzi în 
roman și în nuvelă, nenu
mărate izbînzi în teatru. în 
eseistică, în critica si în is
toria literară. Despre izbîn- 
zile avute am putea scrie 
sute și sute de pagini. Pe
rioada de construcție socia
listă a fost grea și toți oa
menii muncii din țară- 
au trebuit să depună 
mari eforturi, să-și pună 
întreaga forță creatoare 
în slujba împlinirii celor 
mai nobile idealuri sociale. 
Pe măsura puterilor noastre, 
ne-am străduit în acești ani 
și noi. scriitorii, să dăm 
poporului nostru și parti
dului nostru tot ceea ce am 
reușit să realizăm mai bun.

Cred că în această pe
rioadă, în care , s-au făcut 
atit de mari pași înainte în 
construcția socialistă a ță
rii, literatura n-a rămas în 
urma realizărilor din cele
lalte sectoare, cred, de ase
menea. că și literatu- 

și-a adus contribuția 
specifică la făurirea vie- 
noi a poporului nostru, 
dezvoltarea clipă de cli- 
a patrimoniului culturii 

noastre naționale. Desigur,

băm : 
urma 
astfel de front scriitoricesc? 
Ce năzuințe, ce idealuri 
ar trebui să apărăm de pe 
această baricadă care ar fi 
a scriitorilor din toată lu
mea ?».

Și nu unul dintre aceș
tia, ci chiar destui ne pro
pun o solidaritate inter
națională în care noi nu 
am avea ce căuta, o soli
daritate care ar sluji mai 
curînd regresul. Cuv’ntul 
libertate e un cuvînt fru
mos, un cuvînt pe care cu 
toții îl iubim, și-l iubim 
mai ales pentru conținutul 
lui, dar sint unii care îl 
înțeleg tocmai pe dos și ca
re s-ar bucura dacă ne-ar 
putea convinge să-l înțe
legem și noi tot pe dos. Fă
ră îndoială, nu ne vom lăsa 
abătuți din drumul nostru 
și nici convinși să dăm alt 
sens, decît cel real, cuvin
telor. Cercetăm viața po
porului nostru, scoatem la 
lumină și înfățișăm citito
rilor noștri tot. ceea ce gă
sim bun — și găsim multe, 
foarte multe lucruri bune 
—, dar nu ne sfiim să 
arătăm și umbrele acolo 
unde, intr-adevăr, există și 
umbre.

Tocmai de aceea, noi a- 
vem certitudinea că avem 
mari datorii în a ajuta 
poporul nostru la construc
ția socialistă, 
avem datoria 
pentru statul 
list literatura 
tribuie la realizarea acestei 
construcții. Cărțile noas- 

trebuie să înfăți-

ni se pot aduce îndreptă
țite reproșuri de către ci
titori și, de fapt, ni se si 
aduc. Unele reproșuri se re
feră la conținutul cărților 
noastre, altele la neglijen
ța cu care le-am scris, la 
lipsa lor (totală sau parția
lă) de valoare artistică. Nu 
vreau să mă scuz nici pe 
mine și nu vreau să-i scuz 
nici pe alți confrați, dar 
trebuie să le mărturisesc ci
titorilor că este foarte greu 
să scriem cărți bune 
sau foarte bune in fiecare 
an sau la fiecare jumătate 
de an, cu toate că ne dăm 
(măcar unii dintre noi) 
multă osteneală. Istoria tu
turor literaturilor ne 
demonstrează, de altfel, că 
și scriitorii foarte mari 
au dat cărți inegale 
Niciodată, din nefericire, ar
tiștii nu au 'reușit să dea la 
iveală numai capodopere. 
Munca artistică este foarte 
grea, mtfhca literară de ase
menea. Să nu uităm 
însă că noi nu ne că
lăuzim în munca noastră li
terară după exemplul scri
itorilor din alte secole și 
nici după munca scriitorilor 
care trăiesc și lucrează în 
alte părți ale lumii. Noi ne 
călăuzim în scrierea cărți
lor noastre după învățătura 
marxist-leninistă, după cele 
mai înaintate tradiții ale li
teraturii noastre clasice și 
după materialul de viață pe 
care ni-1 oferă realitățile 
epocii contemporane, după 
necesitățile spirituale ale 
omului acestei epoci. Prin 
scrierile noastre (pe care 
totdeauna le dorim de înal
tă valoare) încercăm să con-

tribuim, și chiar contribu
im, fiecare după puterile 
noastre, la epocala operă de 
construcție a socialismului 
în patria noastră, 
este preocuparea 
principală, izvorîtă 
șamentul 
față ’ 
tă și 
noi. 
toți, 
niți în jurul partidului nos
tru comunist.

Sîntem scriitori, însă spre 
deosebire de scriitorii din 
multe alte țări ale lumii, 
noi sîntem scriitori comu
niști, angajați față de în
tregul nostru popor, să dăm 
țării tot ceea ce avem mai 
bun, opere de 
înaltă valoare, 
contribui la 
nobilelor țeluri 
partidul ni le pune în față, 
pentru ca România să de
vină o țară în care toți ce
tățenii săi să-și găsească, 
în schimbul muncii lor, bu
năstarea și fericirea.

Vin la noi mulți scrii
tori, din diferite părți ale 
lumii. Se interesează de ța
ra noastră, de poporul nos
tru și de munca 
scriitoricească. Și 
nul dintre acești 
în îndelungile 
biri pe care le au cu noi, 
ne fac fel de fel de propu
neri. Unii ne întreabă : 
«Nu vreți să ne unim cu 
toții într-un singur front ? 
Nu vreți să luptăm laolal
tă ?».

Iar noi, care știm ce 
ar putea urma, după 
aceste fraze, între
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Aceasta 
noastră 

din ata- 
profund 
de lup-

cu luminile și cu

Noi Știm că 
de a făuri 

nostru socia- 
care să con-

o cit mai 
pentru a 
împlinirea 

pe care

nostru
de idealurile 
de făurire a unei lumi 
Noi, scriitorii, sîntem 
pînă la unul, strîns u-

tre
șeze viața poporului nos
tru,
umbrele ei, cu succesele și
cu momentele ei de neîm- 
plinire în această construc-

noastră 
nu u- 

scriitori, 
convor-
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Spre o valorificare deplină
efectivă a avantajelor

marii producții socialist®
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Climat prielnic

Republica" din Capitală : tehnica modernă a devenit aici o realitate în procesul de laminare

Angelo MICULESCU 
ministrul agriculturii și silviculturii

Ion Gheorghe Maurer, a primit

COOPERATIVA

Tn decursul anilor, cooperativele 
agricole au obținut rezultate bune în 
activitatea economico-financiară, con
tribuind la aprovizionarea populației 
cu produse agroalimentare, la creș
terea veniturilor țărănimii, la dezvol
tarea economiei naționale. Această 
formă superioară de unire a țărăni
mii și-a dovedit pe deplin viabilita
tea, iar rezultatele bune obținute ex
primă dinamismul agriculturii coope
ratiste, marele său potențial econo- 

. mic. Sectorul cooperatist al agricul
turii poate și trebuie să contribuie 

. în măsură și mai mare la dezvolta
rea economiei naționale, la progre
sul întregii societăți. Pentru ca în 
activitatea lor cooperativele agricole 
să obțină rezultate și mai bune, con
ducerea partidului nostru a adoptat 
un ansamblu de măsuri care a în
ceput să fie aplicat în practică. 
„Acest program —« arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la 
plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 
1969 — pornește de Ia cerința ca uni
tățile agriculturii noastre cooperatiste 
să valorifice mai bine avantajele

marii producții socialiste, să se dez
volte ca unități puternice, bine con
solidate din punct de vedere econo
mic și organizatoric, cu o producție 
judicios profilată și un înalt grad 
de mecanizare a lucrărilor, capabile 
să contribuie, în măsură sporită, la 
formarea fondului central de produse 
agricole, precum și în ridicarea ve
niturilor țărănimii".

Nu de mult plenara Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție a aprobat Ho- 
tărîrea cu privire la perfecționarea 
organizării, normării și retribuirii 
muncii în cooperativele. agricole. Tn 
adeste zile. Uniunea Națională, îm
preună cu Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, desfășoară o vastă ac
țiune în vederea înfăptuirii măsuri
lor stabilite de conducerea partidului

nostru, măsuri care au fost primite 
cu multă căldură de întreaga țărăni
me.

Aplicarea unor forme perfecțio
nate de organizare și retribuire a 
muncii este cu putință datorită sta
diului de dezvoltare atins de agricul
tura cooperatistă, lărgirii ba
zei tehnico-materiale puse de stat la 
îndemîna acestor unități. De aseme
nea, ele sînt determinate de necesi
tatea modernizării rapide a tehnolo
giilor agricole, că o condiție de cea 
mai mare însemnătate pentru obți
nerea unor rezultate de producție și 
economice superioare. Cooperativa a- 
gricolă, ca unitate socialistă, oferă un 
cadru deosebit de favorabil pentru 
creșterea producției pe calea utili
zării mașinilor de mare randament, 
a introducerii tehnologiilor moderne. 
Marea unitate agricolă socialistă 
care a schimbat relațiile de produc
ție trebuie să treacă și la schimba
rea tehnologiilor de lucrare a pă- 
mîntului și de creștere a animalelor, 
ceea ce se realizează prin organiza
rea științifică a producției și 
muncii.

Pentru realizarea obiectivului prin 
cipal al cooperativei-1 ^agricole ; 
■creșterea producției agricole -veg 
-tale.și aninîale —..pe baza hotărârii

RELAȚIILE... EPISTOLARE
Sîntem la Tr. Severin, la Direcția 

pentru problemele muncii și ocroti
rii sociale din județul Mehedinți. Pe 
culoare și în hol — lume multă. Este 
vineri și e zi de audiențe la direc
torul Marin îmbucătură. Deși am 
fost informați că audiențele se des
fășoară între 8. și 13. un afiș pus 
la -vedere ne face cunoscut că direc
torul nu primește pe nimeni decît. 
începînd cu orele 11. Orele 11 au tre
cut însă .de mult, 
șj nimeni nu se 
interesează de cei 
de pe coridoare 
De altfel, sătui de 
așteptare, mulți 
s-au resemnat și 
au pornit spre 
casă. Cîțiva în
drăznesc totuși să 
între. îi însoțim. 
Directorul, care 
tocmai se pregă- _>— în

să 
audiențe’e

LA DIRECȚIILE JUDEȚELE 
PENTRU PROBLEMELE
MUICII Șl OCROTIRII 

SOCIALE
tește să plece 
oraș, acceptă 
țină . .
două femei Primei
Orșova, i se răspunde.: „ypm stu
dia dosarul ..1' A doua, tot din Or
șova, a venit în numele Măriei Ni
cola, care a suferit un accident de 
muncă în ianuarie 1969; deși comi
sia de expertiză a hotărît pensiona
rea ei, nu a primit încă decizia de 
pensionare t „N-am cheile să-i caut 
dosarul 1“ — răspunde un funcționar 
chemat să dea lămuriri... Și eu aste, 
gata 1 Mai vino, și altă dată 1 Un alt 
caz : lui Petre Licăreț i s-a schimbat 
la 2 septembrie 1969 gradul de in
validitate : oficiu! de pensii trebuia 
,șă dea o nouă decizie în acest sens. 
Trebuia, conform legii. Dar nu a 
dat. „Cetățenii ne aduc actele în 
rate !" ne lămurește directorul. Dar 
în cazul, acestui cetățean, nici vorbă 
de așa ceva. Lâ insistențele noastre, 
se descoperă că vina este a servi
ciului de expertiză...

înainte de a părăsi biroul direc
torului, îl rugăm să ne explice de

promise. Intră 
. Mariaj Radu din

ce pe coridoarele direcției sînt atîția 
cetățeni nemulțumiți. Dînsul încear
că să ne convingă că pricina se 
află în firea unor cetățeni care sînt 
din caie-afară de sîcîitori. Nu din 
pricina stilului de muncă defectuos 
al instituției pe care o conduce ? 
Nu, nu — se apără directorul ca de 
o insultă. Adevărul e«te însă ade
văr : nemulțumirile oamenilor, în- 
tîrzierile în rezolvarea cererilor sînt 

generate de fap
tul că activitatea 
acestei direcții se 
înscrie sub sem
nul improvizației 
și al neglijenței.

A ■
bine de un an de 
cind au 
să funcționeze. în 
județele țării. Di
recțiile pentru 
problemele mun
cii și ocrotirii so
ciale (D.P.M.O.S.)

adunărilor generale din aceste uni
tăți, va fi îmbunătățită și diversifi
cată organizarea muncii. Formațiilor 
de muncă — ferme și brigăzi per
manente de producție — li se vor a- 
tribui de către adunarea generală, pe 
baza propunerii consiliului de con
ducere, pâmîntul, celelalte mijloace 
de producție și forța de muncă ne
cesară pentru a se realiza producția 
generală planificată, producția marfă 
și veniturile stabilite. Toate lucrările 
se execută în comun de către mem
brii cooperatori, ceea ce 'va contribui 
la întărirea disciplinei, creșterea in
teresului și a spiritului de răspun
dere pentru rezultatele obținute de 
către formația de muncă respectivă 
în vederea realizării la timp a tu
turor lucrărilor agricole, pînă la în
cheierea procesului de producție, a- 
dunarea generală stabilește numă
rul minim de zile calendaristice 
pentru participarea la muncă a fie
cărui cooperator, defalcat pe cam
panii.

Principiile și orientarea generală 
avută în vedere pentru îmbunătăți
rea organizării producției și a mun
cii în cooperativele agricole urmă
resc crearea condițiilor de creștere 
a producției, a economicității acesteia 
pe calea introducerii noilor tehnolo
gii. organizarea subunităților tehnico- 
economicel aplicarea măsurilor de

trecut mai
început

subordonate Ministerului Muncii și 
consiliilor populare județene. Nu 
putem spune că în răstimpul scurs 
de la înființare, aceste organisme 
nu s-au străduit șă 
scopului pentru care

răspundă 
au fost 

create ; dar sesizările cetățenilor cu 
privire la activitatea acestor insti
tuții în sectorul pensiilor, al asigură
rilor sociale, al legislației muncii 
etc. — încă de ordinul miilor — de
monstrează că maturizarea noilor or
ganisme a rămas, deocamdată, un de
ziderat.

Mai întîi, raporturile cu cetățenii: 
o recentă vizită la sediile D.P.M.O.S. 
— Mehedinți, Maramureș și Satu 
Mare ne-a confirmat faptul că sala- 
riații unor direcții continuă să pro
moveze aceleași raporturi deficitare. 
Am prezentat mai sus situația de la 
Tr. Severin. Să ne oprim puțin și

George CUIBUȘ

(Continuare în pag. a Il-a)

Telegramă
Excelenței Sale, Domnului

General-locotenent JUAN CARLOS ONG ANI A
Președintele Republicii Argentina

BUENOS AIRES
Aflînd de calamitățile naturale care s-au abătut asupra orașului 

Mendoza și care s-au soldat cu numeroase victime omenești, vă rog. Ex
celență, să primiți — în numele guvernului și poporului român, precum 
și al meu personal — compasiunea noastră și sincere condoleanțe pentru 
familiile îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

(Continuare în pag, a IlI-a)
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SALVA-V8ȘEU — PORȚI
LE DE FIER: MARILE 
IDEALURI .ÎNTRE ATUNCI 

Șl ACUM

Aur gdben din „ma
gia neagră"
Marșul cutezător al 
patrioțîior
Callampas : 0 um
bră de speranță...

pe însărcinatul cu afaceri ad-interim
al Uniunii Sovietice

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri după-amiază pe în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București,

V. S. Tikunov, la cererea aces
tuia.

La convorbire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, to
vărășească, a participat Nicolae E- 
cobescu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe. (Agerpres)

europene
Interviu acordat ziarului „Scînteia" de JOSEPH 
LUNS, ministrul afacerilor externe al Olandei

B H El H £3 El H

este eficiența
Continuind publicarea opiniilor unor personalități de peste 

hotare în legătură cu problema securității europene, redăm mai 
jos declarațiile făcute corespondentului nostru, Mircea Moarcăș, 
de ministrul afacerilor externe al ................. 'Olandei, Joseph Luns.

investiției în specializarea

Tn cadrul efortului gene
ral pentru ridicarea gradu
lui de pregătire științifică 
a cercetătorilor și specia
liștilor noștri, se acordă, 
așa cum este știut, o aten
ție susținută tuturor for
melor de specializare, între 
care un rol important îl 
deține și specializarea în 
străinătate, în cele mai 
prestigioase, centre ale știin
ței și tehnicii mondiale.

Ca în orice alt domeniu, 
se pune și aici cu acuita
te problema eficienței, a 
modului cum este folosită 
pentru economia națională 
această investiție, legată de 
cheltuirea de către stat a 
unor importante fonduri 
valutare. Cu ce rezulta
te practice: se soldează a- 
ceste deplasări, cum sint 
fructificate: cunoștințele a- 
cumulate de Specialiști, 
după înapoierea lor în țară? 
Sînt întrebări cu atît mai 
îndreptățite cu cit. aupă 
cum este știut, în trecut nu 
puține din asemenea sta-

gii în străinătate aveau un 
caracter cvasi-turistic, îm
bogățind, poate, albumul de 
fotografii personale. în ur
ma măsurilor luate în ulti
mii ani, a crescut și pre
ocuparea de a situa aces
te trimiteri la specializare 
pe o bază de rigurozitate 
științifică și economică, co
respunzătoare actualei e- 
tape de dezvoltare a socie
tății noastre.

Un studiu de sinteză, e- 
laborat de C.N.C.S., cu. pri
vire la modul de realizare 
și la eficiența specializări
lor în străinătate în peri
oada 1966—1968 menționea
ză că, in acești ani, dato
rită numeroaselor acorduri 
bilaterale de cooperare
tehnico-științifică, afilierii 
la o serie de organizații 
științifice internaționale, 
și sporirii numărului 
burse, și-au aprofundat în 
străinătate specializarea 
două ori mai nnilți specia
liști față de perioada 
echivalentă anterioară.

ca 
de
de

Sînt. de asemenea, nume
roase exemplele de bună 
valorificare a experienței 
și cunoștințelor dobîndite. 
Dintre rezultatele pozitive, 
se ,pot menționa unele reu
șite de la Institutul de cer- 
cetăr metalurgice care au 
permis parcurgerea într-o 
perioadă mai scurtă de 
timp a etapelor de docu
mentare, concepere și ex
perimentare, trecîndu-se di
rect la faza de proiectare- 
execuție a unor instalații 
ce interesează în mod deo
sebit industria noastră.

La Institutul de cercetări 
pentru prelucrarea țițeiului, 
specializările efectuate în 
străinătate in legătură cu 
procesele catalitice și cata
lizatorii folosiți în prelu
crarea țițeiului au dus la 
reducerea duratei și Ia a- 
bordarea unor importante 
probleme de inginerie chi
mică. cu aplicație directă la 
îmbunătățirea parametrilor 
unor instalații de cracare 
catalitică.

Lista poate fi, desigur, 
mult extinsă. Dar, indiscu
tabil, asemenea realizări ar 
fi fost mult mai mari dacă 
nu s-ar fi manifestat și 
urmările anumitor asoecte 
negative.

„Doresc să menționez, în 
primul rind — ne-a spus 
prof. dr. Nicolae Bărbules- 
cu, vicepreședinte al Consi
liului Național al Cercetării 
Științifice — că specialiștii 
din unitățile Academiei și 
Ministerului învățămîntu- 
lui au avut, în ultimii ani 
(1966—1968). o pondere de 
47,5 la sută din volumul 
total de specializări efec
tuate peste hotar*e. Ținînd 
seama de necesitatea dez
voltării cu precădere a 
științelor tehnice, această 
situație defavorizează in
stitutele direct legate de 
nevoile producției, respec
tiv specialiștii din dome-

Lucian SACHELARIE

(Continuare în pag. a VH-a)

— Problema organizării unei con
ferințe general-europene consacrată 
securității și cooperării pe continen
tul nostru se află in centrul vieții 
politice europene, atit pe plan gu
vernamental, cit și pe planul preo
cupărilor opiniei publice. Considerați, 
domnule ministru, ca fiind utilă o 
asemenea conferință și, in caz afir
mativ, apreciați că există premise fa
vorabile pentru convocarea ei ?

— Nu mi-aș putea imagina o con
ferință utilă consacrată securității 
europene care să nu fi ajuns în prea
labil la o înțelegere cu privire la or
dinea de zi. Dimpotrivă, cred că din 
momentul în care statele interesate 
în mod direct in înfăptuirea secu
rității în Europa vor cădea de acord 
asupra cîtorva subiecte, precis deli
mitate și concrete, ce ar urma să fie 
abordate, s-ar putea prevesti rezul
tate fructuoase ale unei asemenea 
conferințe. ’

Am impresia că există, într-ade- 
văr, premise favorabile în sensul că 
toate țările europene sînt interesate, 
în mod evident, ca tensiunile și ne
încrederea care mai persistă să fie 
treptat eliminate prin măsuri multi- . 
laterale asupra unor puncte specifice 
și concrete. Am în vedere, in mod 

. deosebit, o reducere a nivelului înar
mărilor. Rămîne de văzut dacă toate 
guvernele recunosc de acum urgența 
necesității de a se angaja pe această 
cale practică și realistă. Sper cu tă
rie că multiplele contacte ce se des
fășoară între diversele capitale vor 
pune bazele acestei acțiuni.

— In legătură cu propunerile ce 
s-au făcut pînă acum pentru ordinea 
de zi. vă rugăm să ne spuneți care 
ar fi, după părerea dumneavoastră, 
semnificația adoptării de către toate 
statele participante a unei declarații 
solemne privind . abolirea forței in 
relațiile intereuropene și dezvoltarea 
acestora pe baza deplinei egalități in 
drepturi ?

— Permiteți-mi să amintesc mai

întîi că 
mic nu
Națiunilor Unite care, mai cu seamă 
în articolul 2, interzice orice recurge
re la forță și orice încălcare a egali
tății între țările membre. Cu toate 
acestea, consider că, în textul unui 
viitor acord privind securitatea în 
Europa, va fi util de a se repeta a- 
ceste principii fundamentale precum 
și altele, mai ales dacă țările sem
natare ar putea găsi formule care 
să ofere o interpretare comună și 
unanimă a acestor principii. înțele
gerea internațională ar fi, astfel, cu 
certitudine, întărită,

— Ce măsuri considerați că ar fi 
utile pentru crearea unui climat fa
vorabil convocării și reușitei confe
rinței ?

— După părerea mea, trebuie să 
fie folosit orice prilej pentru con
tacte și schimburi de păreri apro
fundate, la toate nivelurile și asupra 
tuturor problemelor legate de secu
ritatea și cooperarea în Europa.

— Nu este mult de cind. împreună 
cu dl. președinte al Consiliului de 
Miniștri, Piet de .long, ați fost in Ro
mânia. V-ați putut convinge că țara 
noastră se pronunță consecvent pen
tru dezvoltarea relațiilor multilate
rale cu toate statele europene, pen
tru lărgirea contactelor, pentru re
ceptivitate față de propunerile me
nite să favorizeze îmbunătățirea cli
matului internațional. Cum apreciați 
această poziție, in lumina cerinței de 
a se crea condiții prielnice întăririi 
securității europene ?

— Constat. în acest domeniu. încă 
o concordantă deplină între vederile 
României și cele ale tării mele. La 
întîlnirile care au avut loc intre re
prezentanții guvernelor noastre m-am 
bucurat să constat această identitate 
de vederi. Dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări vine să sublinieze 
acest numitor comun în căutările 
noastre în vederea îmbunătățirii cli» 
matului internațional.

— în vederile noastre — ni- 
este mai solemn decît Carta
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Cu Eremia

ÂV PREZENTARE, CEA MAI MODERNĂ

CONSTRUCȚIE HOTELIERĂ DIN ȚARĂ

dar fără oiște
Mulți cititori ne sesizează di

verse aspecte. negative manifes
tate în activitatea lucrătorilor 
din transporturi : atitudini ire
verențioase față de pasageri, ca 
aceea petrecută în comuna Ba
ciu (Teleorman) cînd taxatorul 
a dat jos un călător cu bagaje 
cu tot, fără nici un motiv ; șo
feri care nu respectă stațiile — 
de exemplu, conducătorul auto
buzului 31-VN-738 a trecut ca 
vîntul prin stația Tișița (Vran- 
cea) în care așteptau vreo zece 
călători, cîțiva dintre ei însoțiți 
de copii mici ; autobuze care so
sesc cu întirzieri exagerate (dacă 
mai sosesc) — așa cum se în- 
tîmplă pe linia Polovraci (apar- 
ținînd I.R.T.A. Tîrgu Jiu) etc. 
Aducem toate aceste aspecte la 
cunoștința forurilor de resort. 
Poate așa se vor pune... frîne 
unor astfel de manifestări de 
crasă indisciplină și se vor... ac
celera măsurile. Faceți con
tactul !

Alternative
Cu mai mulți ani în urmă, 

edilii Piteștiului au achiziționat 
cîteva semafoare electrice, con- 
,siderîndu-se că prin aceasta se 
va da un plus de siguranță cir
culației. Dar, instalațiile respec
tive nu funcționează nici a- 
cum. Explicația ? Nu are cine 
le întreține ca lumea. Din a- 
ceastă cauză, stopurile de la Pi
tești sînt „oarbe" si azi. Ca ur
mare, in intersecțiile străzilor 
unde sint instalate, se. produc 
adesea „caramboluri" de circu
lație. $i atunci, una din două : 
stopurile șă fie sau grabnic re
parate, sau grabnic înlocuite. 
Oricum, insă... grabnic.

S-a schimbat
I paznicul
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
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II

Gestionarul unui magazin 
din Cluj a observat că, în fie
care noapte, din sertarul de la 
tejghea îi dispare din mărunțișul 
provenit, din vînzările zilnice. De 
la o vreme, sumele au început 
să crească. Hoțul — învățîn- 
cH.i-se, probabil, ca pjșiea la șlîjșj; 
niriăt.jț» urca „ștacheta"; Ce Sra 
pinfe- poate f i* "$ict'r'lfb tril' 
mină. Și i-a picat. Era chiar... 
paznicul contractual Vasile Co- 
păceanu, care se obișnuise să es
caladeze ■ fereastra pentru a-și 
procura bani de coșniță. Dar po
vestea cu ulciorul s-a adeverit ■ 
și de data aceasta. Paznicul a, 
încurcat-o rău 1 Pentru că tri
bunalul nu umblă, ca dumnea
lui, la mărunțiș... .

În amurg, în
ceas de dor

Urcăm în munții Ciucului. Vuie
tul pădurii străbate pînă hăt, depar
te, pe văile Uzului și Trotușului. în 
ciuda iernii, pădurile acestea din 
inima Moldovei cunosc freamătul u- 
nel munci intense. Forestierii sînt 
hotărîți să-și îndeplinească in mod 
exemplar sarcinile de plan.

Munca lor este aspră. Pădu
rea nu are acoperiș să-i ocrotească 
de geruri. De aceea cînd încetează 
lucrul, cabanele trebuie să le ofere 
un adăpost cald pentru odihnă. In
ginerul loan Croitoru, directorul 
general al Combinatului de exploa
tare șl industrializare a lemnului 
din Bacău, ne informează că măsu
rile pentru mecanizarea lucrărilor se 
împletesc cu acțiunile gospodărești, 
social-culturale, menite să asigure 
condiții, de trai mereu mai bune lu
crătorilor din acest sector. Cabanele 
forestiere sînt prezente astăzi chiar 
și în cele mai îndepărtate parchete. 
Anul trecut au fost construite, în 
cele patru unități de exploatare, 
peste 20 de ,cabane noi ; cele vechi 
au fost complet renovate și dotate 
cu cazarmament nou In zona uni
tății de exploatare și industrializare 
a lemnului din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au fost amenajate 
peste 50 de cabane. în majoritatea 
cazurilor, ele oferă oamenilor un
adăpost cald, confortabil, plăcut.

lată-ne pe Valea Oituzului, la
exploatarea Stîneica din bazinul
Lunca Căpâțînei. în cadrul pitoresc 
al pădurii de rășinoase, cabana te 
cheamă parcă s-o vizitezi. Arhi
tectura ei deosebită, curățenia și 
confortul din interior (cearșafuri 
curate saltele, plăpumi), aparatele 
de radio, bucătăria, sala de mese și 
uscătoria oferă . oamenilor din a- 
ceastă exploatare condiții dintre cele 
mai bune de odihnă

— Cabana din pădure este cămi
nul forestierului, mai mult timp din 
an decît propria sa locuință — ne 
spunea maistrul Ion Ciobotaru. Și, 
aș putea afirma cu mîna pe inimă, 
că în cei peste 30 de ani de cînd 
muncesc in pădure nu am avut nici
odată condiții mai bune de locuit ca 
acum.

Condiții asemănătoare am găsit și 
în exploatările forestiere de la Ze- 
meș, ca și în cele de pe Văile Uzu
lui și Asăului.

Mai sînt însă cabane care nu sa
tisfac nici pe departe cerințele unei 
locuințe civilizate. La punctele de 
exploatare Pietrosu, Coșnea și Lin
gura, din sectorul forestier Moinești, 
am găsit cabane cu acoperișurile 
sparte, plafoanele de asemenea, 
iar ușile, deși închise, stau depăr
tate, de poți trece mîna prin ele. 
Cu excepția celor două cabane de 
la Zemeș, celelalte așezări fores
tiere din sectorul Moinești, ca de 
altfel majoritatea cabanelor din ca
drul U E l.L. Comănești, sînt ilumi
nate cu lămpi de petrol. „Am cerut 
in nenumărate rînduri conducerii 
combinatului, ca și ministerului, să 
ne repartizeze petromaxuri. dar n-am 
primit", explică Alexandru Do- 
bre, inginerul șef al unității, 
Dar el uită să spună că pe

mălai de aceea a mezelurilor ne
corespunzătoare Dar cum nimeni n-a 
luat nici o măsură, el își vtde mai 
departe de treburi, muncitorii fo
restieri trebuind să plătească — și 
la propriu, și la figurat — munca 
lipsită de răspundere a celor din co
merțul cooperatist.

In cursul raidului am constatat și 
alte deficiențe legate de aprovizio
narea muncitorilor forestieri i unele 
alimente sînt vîndute altor persoa
ne decît celor cărora le sînt desti
nate. La cooperativa de consum din 
Găiuți, bunăoară. 7 500 kg mălai, a- 
duse special pentru muncitorii fo
restieri, au fost vîndute altor cetă
țeni, în schimbul unor produse 
(nuci, pene etc), cooperativa înles- 
nindu-și astfel îndeplinirea unor sar
cini de plan ; la Bolătău ceapa care 
■trebuia vîndută muncitorilor fores
tieri a luat alte căi.

— Cunoaștem asemenea deficiențe 
— a căutat să ne liniștească vicepre
ședintele U.J.C.C. Bacău. Am trimis 
de curînd și o scrisoare tuturor 
cooperativelor din zona de munte. 
Sperăm ca lucrurile să se îndrepte.

Oare cu scrisori se vor îndrepta 
astfel de lipsuri, sau cu măsuri prac
tice, de tragere la 
re a 
și, în .același timp, otganizînd 
bine întreaga activitate ? 
vit afirmațiilor tev. Cohn, 

magazinelor pentru 
forestieri se face 
de către

de tragere la răspunde- 
celor care nu-și fac datoria 

mai 
Potri- 

con- 
mun- 

se face „în ge- 
toți cei din con- 

soecial

jLa^nffi^^banele de la Cpșnea.„șțj®Lfe^ 

p 'gura. Ia o depărtare de numai cîteva 
f(SlifeMi) metri/'tr'ece rcț-O'J" ■

puțină strădanid,’' s-â;* l; ■’ ■.■■'ii cîeriira’

I
I
I

■ Nu de mult, la locuința Ele
nei Ivașcu din comuna Buciu- 
meni (Dîmbovița) s-a prezentat 
un cetățean. „Sint electrician șef ■ 
de echipă Constantin llina. Ve
rific instalația electrică". „Pof
tim. maică" — l-a invitat femeia 
necunoscătoare in tainele elec
tricității. Și nici n-a terminat 
bine aceste vorbe, că s-a. și po
menit cu întreaga instalație mu
tată la.. locuința vecină. Cunoș
tea.omul, meserie ! „Și-acum eu 
ce fac ? Rămin fără lumină ?“. 
„Precum vezi. N-ai decît, să mă 
reclami la întreprindere, la Tîr- 
goviste. Eu unul, îți repar insta
lația la. . 36 aprilie". Serios 1. Du- ■ 
pă „spiritele" șefului de echipă, 
nu prea pare să fie așa. între
prinderea de electricitate din 
Tîrgoviște. e la... curent cu abu
zurile săvirsite de salariații săi 1 
E cazul să, întoarcă, comutato
rul Să se facă lumină. La pro
priu si la figurat. Dar mai ales, 
la locuința Elenei Ivașcu !

Dubla crimă
din strada
Odoarei

cetățeana Ștefania 
sesizat organele de 

găsit în locuința pă- 
din str. Odoarei 6 
pete de singe sub 

că părinții' săi au

In ziua de 7'ianuarie, în ju
rul orei 8, 
Mitraehe a 
resort că a 
rinților săi 
(București) 
preșuri și
dispărut de la domiciliu. Ime
diat au început cercetări la- fața 
locului. Și astfel s-au găsit in 
beciul casei, înfășurate intr-o 
plapumă, cadavrele lui Gheor
ghe și Tudora Olteanu (în 
vîrstă de 51 și. respectiv, 46 de 
ani), care au fost asasinați 
bestial prin lovituri de cuțit și 
topor. Nu sîntem încă în pose
sia altnr informații sigure. Lu
crătorii miliției judiciare conti
nuă cercetările, împreună cu or
ganele procuraturii Municipiului 
București. Vom 
nunte.

reveni cu amă-

redactotă
ZIDARITA

de

cu
„Scînteii

Rubrico
Ștefan
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

metri/'trecb reteaua elă'ctriiă 7 
.îuțină strădanii, s-af fi1 putut'

1 ...asigura lumina și în aceste așezări.
O problemă care dă încă bătaie 

| de cap celor din sectorul forestier o 
constituie aprovizionarea cu alimen- 

| te. în ciuda afirmațiilor făcute de 
I tov. M. Cohn, vicepreședinte a) U- 
!■ niunii județene a cooperativelor de. 
■ consum Bacău, precum că toate ma

gazinele muncitorilor forestieri sînt 
aprovizionate îndestulător, la Bolă
tău, Zemeș, ca și în sectoarele - de 

I exploatare de pe Văile Oituzului, A-- 
săului și din munții Ciobănușului 

' nu se găsesc legume, conserve de pes- 
, te și pește sărat, preparate de carne. 

Situația precară a aprovizionării 
este agravată de neglijența gestiona
rilor pentru păstrarea mărfurilor. 
Alterîndu-i-Se o cantitate de pre
parate de carne, gestionarul maga
zinului alimentar din parchetul de 
exploatare Brănișteanu a îndrăznit 
totuși să condiționeze vînzarea de

trolul 
citorii 
neral, 
ducerea U.J CC. și în mod 
de către serviciul alimentar din ca
drul ICOMCOOP" Nu există nici 
un om care să aibă această proble
mă în răspundere directă. Este deci 
limpede de ce și treburile merg tot 
„în genera!"

Din multitudinea de probleme cu 
caracter social nu le-am putut omite 
nici pe cele legate de asistența sani
tară a oamenilor din acest sector. 
La Coșnea. muncitorul 
Niculea stătea în cabană, 
două zile. Nimeni, nici un 
vreun oficiant sanitar nu 
aici să-l vadă

— Nu avem decît un singur medic 
la dispensarul din Comănești, la cen
trul unității Dar și acela are un pro
gram dispersat, dînd consultații și 
în comuna Dărmănești. ne spune in
ginerul sef al U.E.I.L Comănești. 
care ne însoțește. Cît despre ofician- 
ții sanitari, aceștia lipsesc atît în a- 
cest sector, cît și în cele de pe văile 
Asăului' și Ciobănușului.

— Ce face. în această situație, un 
om care se îmbolnăvește tocmai aici, 
în mijlocul munților ?

— ÎI tratăm cu medicamentele a- 
flate în trusa sanitară...

Discutăm cu medicul Vasile Le- 
zeriuc, directorul direcției sanita
re județene Aflăm că 3 din cele 4 
unități de exploatare au fost înca
drate cu medici. Dar medicii din Co
mănești. Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Agâș sînt supraaglomerați la centre
le respective. încît efectiv nu mai a- 
jung în exploatările forestiere. Asis
tența sanitară a muncitorilor este lă
sată ‘a'stfel pe’ seama cadrelor me
dii. -și acestea • cu-totul insuficiente.

'Neăjunsufîre 'semnalate în rînduri- 
le de mal sus se repercutează asupra 
unei categorii numeroase de salariați 
care, în lunile aspre ale iernii, își 
concentrează eforturile într-unul din 
sectoarele importante ale economiei 
naționale. Considerăm că 
datoria consiliului popular județean, 
a forurilor centrale de resort — .Mi
nister'll Industriei Lemnului, Minis
terul Sănătății. Centrocoop — ca. prin 
eforturi comune, șă înlăture aseme
nea neajunsuri, asigurînd muncitori
lor forestieri condiții cît mai bune 
de odihnă și recreere, o aproviziona
re corespunzătoare cu mărfurile ce 
le sînt necesare asistență medicală 
promptă 'și calificată.

La sfirșitul anului, cel mai mo
dern edificiu hotelier din țara noastră, 
hotelul „Intercontinental", urmează 
să-și primească primii oaspeți. Șan
tierul, deschis încă de anul trecut, își 
desfășoară tumultul sub ochii noștri : 
îl poate urmări oricine, la intersec
ția bulevardului Nicolae Bălcescu cu 
strada Batiștei. Ce argumente au de
cis alegerea acestui loc pentru ridi
carea unei construcții care — cu cele 
24 de nivele ale sale, insumînd a- 
proximativ 80 de metri — va fi cea 
mai înaltă clădire din Capitală ? Ar
hitectul Dinu Ilari ton, de la Institu
tul „Proiect-București", șeful colec
tivului de proiectanți, ne-a răspuns 
că, in asemenea situații complexe, im
portant este să se aleagă soluția opti
mă, cu maximum de avantaje. Or, 
din numeroasele variante analizate, 
amplasamentul actual s-a dovedit 
cel mai nimerit. De altfel, situarea 
în ansamblul Teatrului Național 
conferă hotelului o seamă de avan
taje. cum ar fi vecinătatea parcaju
lui subteran și a pasajului pietonal, 
integrarea în zona de cea mai in
tensă viață urbană, înscrierea într-o 
compoziție arhitecturală interesantă. 
Verticala hotelului completează în 
mod fericit ansamblul teatrului, 
dezvoltat mai mult pe orizontală și 
al cărui volum impresionant pretin
dea un accent de dinamism Hotelul 
și teatrul se susțin și se completează 
reciproc. Această concordanță s-a 
urmărit și în alegerea formelor ca
racteristice ale plasticii monumen
tale și de detaliu.

Desigur, există și unele inconve
niente Suprafața determinată de te
ren în care trebuia trasată construc
ția hotelului a limitat dezvoltarea 
unor funcțiuni comerciale adiacente, 
prezente de cele mai multe ori la 
parterul unor asemenea edificii. Așa 
cum rezultă și din exemplul altor ho
teluri construite în vecinătatea ne
mijlocită a străzii, lipsa unei retra
geri de la frontul bulevardului nu 
este nici ea de lăudat Rămîne ca 
urbaniștii să studieze efectele pe 
care le va avea concentrarea unor 
dotări cu mare afluență de public 
(Teatrul Național, hotelul, prezu- 
matele Galerii de artă) asupra in
tensității, și așa ridicate, a circula
ției rutiere și pietonale din centrul 
Bucureștiului și să imagineze soluții 
corespunzătoare. Este, de asemenea, 
de meditat asupra modului în 
care silueta noului hotel — per
cepută admirabil dinspre Piața U-

nirii, dar mal puțin izbutit din alte 
direcții — va influența aspectul zo
nei centrale a orașului și, prin a- 
ceasta. concretizarea unor principii 
ale schiței de sistematizare.

Să întreprindem, deci, cu un 
efort de imaginație, o descindere în 
viitorul hote! „Intercontinental". 
Afirmam mai la început că ne a- 
flăm în fața cele' mai niuderne con
strucții hoteliere românești și nu e- 
xageram. Echiparea lui este astfel 
concepută. încît să corespundă ce-

De cum ai ajuns în fața hotelului, 
începi să faci cunoștință cu alte per
formanțe de înalt nivel tehnic. Auto
mobilul dispare în parcajul subteran, 
intri în holul orrvăzut cu aer condi
ționat — ca, de altfel, toate camerele 
și sălile hotelului — și. după forma
litățile de recepție, printr-o apăsare 
de buton declanșezi bateria de lifturi 
automate, de mare viteză și capaci
tate. în mai puțin de 50 de secunde, 
liftul liber cel mai apropiat își anun
ță prezența la parter cu un sunet
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lor mai înalte exigențe existente pe 
plan mondial. Acest fapt își spune 
cuvîntu) începînd chiar de la mo
dul de rezervare a locurilor (16 nivele 
de cazare, 888 locuri) : eviden
ța exactă a locurilor libere și ocupa
te este cunoscută, clipă de clipă, nu 
numai de către administrația hotelu
lui, dar și de către fiecare agenție 
a rețelei „Intercontinental", astfel 
încît, din orice parte a lumii ai veni, 
rezervarea unui loc pentru București 
nu ia mai m"lt de cîteva minute. 
Practic, o dată cu procurarea biletu
lui de avion, se asigură și cazarea 
pentru numărul de zile dorit. Aceas
ta este posibil, datorită conectării la 
rețeaua electronică de rezervare de 
camere a firmei „Intercontinental 
Hotels Corporation", rețea denumită 
„Panamac" și avînd 35 000 de agenții 
răspîndite pe tot globul.

Gheorghe 
bolnav de 
medic sau 
trecuse pe

este de

Gh. BALTĂ
corespondentul „Scînteii

— N-a fost așa.
— Dar cum ?
— ■ Magazinul nostru e 

de vreo., ani în repara
ție. Tocmai terminaseră 
reparațiile pe verticala 
aia și noi le-am cerut să 
demonteze schela, 
demontat-o.

— Drept pentru 
infractorul îi pupă 
tru concursul pe care l-a 
primit... Asta-i casa 
bani din care s-au 
bijuteriile ?

— Da.
— Nu văd urme

N-au
care 
pen-

de 
furat

de

făcut

Ieri, am fost polițist. 
Un fel de Maigret junior, 
dar fără pipă, pentru că 
fumez țigări antiastmatice 
și am suferit și de o gri
pă în trimestru) trecut, 
drept pentru care n-a.m 
voie să folosesc pipa.

— Cum s-a petrecut, to
varășe ?...

Iertați-mă. Am înce
put-o anapoda. Dumnea
voastră nu știți ce s-a 
petrecut și unde s-a pe
trecut ceea ce s-a petre
cut. într-o nqapte a sfîr- 
șitului de an '69, la maga
zinul „București", care-i 
tot în București, s-a făcut 
o spargere S-au furat din 
casa de bani de la etajul 
V bijuterii în valoare de 
356 575.80 lei.

Interlocutorul meu este 
un tovarăș care face parte, 
din conducerea magazinu
lui.

— Cînd vi s-a 
olăcuta surpriză ?

— In noaptea de...
— Deci noaptea.
- Da
— Aveți pază ?
— Contractuală I Doi 

paznici și încă înarmați 
pînă.-n dinți

— Și cînd s-a produs 
sp’argerea, ei erau la den
tist să vadă dacă rezistă 
înarmarea pînă-n 
în procesul lor 
s-a raportat în 
aia cînd...

— Că totul 
normal.

S-a stabilit că „binefă
cătorul" s-a introdus tn 
magazin prin spargerea 
unui geam de la etajul 
III Cum a ajuns el a- 
colo ? Era așa de înalt ?

— S-a urcat pe o schelă 
metalică

— Deci, individul a ve
nit cu 5—6 zile înainte, 
și-a montat o schelă...

— Nu Schela era mon
tată de I.C.R. 9

— Așadar, hoțul s-a dus 
la I.C.R 9 și le-a spus : 
vreau să fac o spargere 
la magazinul „București". 
S-a tocmit cu dumnealor 
și dumnealor i-au montat 
schela metalică .

dinți ? 
verbal ce 
dimineața

a decurs

X
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Șantierul hotelului „Interconfineital"
Foto i Gh. Vințilă

melodios și prinde sâ-și gliseze ușile. 
Coridoarele, luminate direct, sînt 

scurte . pînâ la cea mai depărtată 
cameră ai de parcurs cel mult 
20 de metri. Camera — dotată, 
cum am mai spus, cu instalații de aer 
condiționat, care asigură o tem
peratură și o umiditate constante — 
te întîmpină primitoare. Finisajele, 
feroneria, instalațiile sanitare ale băii, 
mobilierul, tot echipamentul este de 
bun gust șl de cea mai aleasă ținută. 
Camera dispune de telefon, de o in
stalație cu patru programe sonore 
diferite Și mai dispune — ceea ce 
nu e deloc de neglijat. — de un bal
con cu o splendidă vedere panora
mică a Bucureștiului. în afara celor 
26 de camere de două paturi ale 
nivelului 
care șase 
alcătuind 
cuprinde 
onoare.

Cazarea
sută dir. suprafața desfășurată a clă
dirii La parter, in legătură cu holul, 
se află un bar de zi, o braserie și un 
restaurant. La etajul întîi sînt găzdui
te săli de banchete și o mare sală de 
reuniuni și recepții. La al doilea etaj 
sint 16 birouri de închiriat pentru di
verse agenții, iar spre sud, un bar cu 
terasă, cu o oglindă de apă decorativă 
și spații plantate Peste ultimul ni
vel de cazare, la etajul 20, mai există 
o sală de restaurant cu ring de 
dans, un bar și cîteva săli mici 
pentru recepții sau mese ocazionale. 
De la acest al douăzecilea etaj se 
desfășoară spectacolul inedit al ora
șului. privit de la înălțimea de șapte
zeci de metri. Se oferă aici tur de 
orizont rezervat pînă acum exclusiv 
pasagerilor de elicopter. în fine, la 
subsol, un restaurant cu autoser-

obișnuit de cazare (dintre 
se pot grupa cite două, 
trei suite), hotelul mai 

o suită pentru oaspeți de
propriu-zisă ocupă 60 la

vire, cu acces din exterior asi
gură utilizarea rațională a moder
nelor utilaje procurate pentru bu
cătăriile hotelului Făcînd o scurtă 
recapitulare, constatăm că restauran
tele și. sălile.de recepții ocupă un 
loc important în alcătuirea construc
ției, insumînd peste 1 500 de locuri.

Spre a oferi condiții optime de 
funcționare pentru partea descrisă 
pînă aici, hotelul conține numeroase 
servicii și anexe (dispuse la subsol 
și la nivelele tehnice), cum ar fi de
pozitele, bucătăria, spălătoria, cen
trala de condiționare, cea frigori
fică și termică ș.a.

Dacă ținem seama de forma în 
plan puțin obișnuită — aceea de 
triunghi cu laturi concave — și de 
numărul mare de etaje, proiectarea 
într-un termen relativ scurt a struc
turii este și ea o performanță Este 
suficient să amintim că, cu cei 80 de 
metri ai săi, hotelul bucureștean va 
fi unul dintre cele mai înalte edifi
cii din beton armat ale Europei. 
Este adevărat că, din punct de ve
dere plastic, ca și al noutății tehni
ce, această alcătuire de cadre și 
diafragme nu abundă în elemente 
spectaculoase. Dar e tot atît de ade
vărat că, la nivelul machetei, este 
greu să-ți dai seama de proporțiile 
reale ale construcției, atit în pri
vința raportului dintre lățime și înăl
țime, cit și in aceea a înscrierii în 
ansamblul din care face parte.

Reali'area hotelului „Interconti
nental" reprezintă, în egală măsură, 
concretizarea unui important efort 
material, a cărui amortizare este ne
cesar a se efectua într-un termen 
cît mai scurt. O asemenea re
cuperare a investiției presupune o 
bună gospodărire - care dispune de 
toate condițiile necesare — și pretin
de o cît mai deplină utilizare a ca
pacității de cazare In vederea atin
gerii acestui din urmă scop, societa
tea I.H.C., cu care Oficiul Național 
de Turism cooperează, va asigura în
cadrarea hotelului în rețeaua sa. în 
afara sezonului turistic vor fi 
cazate aici grupuri participante
la diferite congrese. simpozioa
ne, festivaluri internaționale etc. 
în același scop, considerentele
de ordin economic și funcțional 
au avut ri cuvînt important 
în alegerea amplasamentului.

Pentru a încheia aceste rînduri, 
trebuie să spunem cîteva cuvinte și 
despre execuția construcției (șef de 
șantier — inginerul E AI. Nițescu, 
de la I.C.M.-2) Misiunea care revi
ne constructorului este dificilă și de 
mare răspundere, datorită ritmul'ri 
intens și standardului calitativ ex
trem de ridicat ce se pretinde lu
crărilor Tocmai de aceea este ab
solut necesar ca, fructificînd spriji
nul proiectantului și beneficiarului, 
rezolvînd operativ problemele apro
vizionării cu materiale și instalații 
de la furnizorii interni și din import, 
să se asigure toate condițiile orga
nizatorice și să se impulsioneze mer
sul șantierului. Asigurîndu-se reali
zarea in grafic a lucrărilor, pentru 
ca importanta investiție a hotelului 
„Intercontinental" să fie încheiată 
în termenul stabilit, la finele anu
lui, Capitala noastră se va îm
bogăți cu un nou edificiu repre
zentativ. de cea mai înaltă ținută ur
bană Așteptăm premiera !

Rel
(Urmare din pag. I)

Arh Gh. SASÂRMAN

Era adventist ? Putea „să 
le fure pe toate ?

— Cum să nu 1 Putea 
să fure și pijamale de la 
raionul de alături.

— Prin ce împrejurări 
a ajuns cheia la el ? Cîte 
chei are casa asta de 
bani ?
— Una singură.

— Eu nu știu 
cum, la bătrînețe, 
împart două paie 
măgari și n-o să 
să-mi dau seama 
groapă

de

nici 
cum 
la trei 
reușesc 
nici în 

o.-_,.ă (ori cavou) cum 
se poate împărți o cheie

a- 
se

zis că sîntem în perioada 
de. economii. Cheia,- zicea 
dumnealui, costă 500 de 
lei. Să aruncăm 500 de lei 
pe-o cheie .1 ? Ce econo
mii mai raportăm la sfîr- 
șit de an ?...

Fluier în gînd melodia 
„O bere pentru calul 
meu", trag în piept din 
aceeași antiastmatică, și-l 
întreb pe inter ocutor :

— Vi s-au calculat pri
mele pe trimestrul tre
cut ?

— încă nu. Se lucrează 
la ele.

foileton de Nicuță tănase

„violență” asupra ei. N-a 
făcut apel nici la „gură 
de lup", nici la oxigen, 
nici la... Cum a deschis-o?

— Cu cheia
— Cu care cheie ?
— Cu cheia ei originală 

I-ați dat-o împru- 
pentru o noapte? 
a ajuns la el ? Ci- 
avea în păstrare? 
Cele 
de la

mut 
Cum 
ne o

două gestio- 
toneta 23 
țigara ' 

și discut
nare

Trag din 
astmatică 
cele două gestionare

— Dumneavoastră 
veați în primire bijute
riile ?

— Noi.
— Ce valoare au biju

teriile pe care le aveți în 
primire ?

— Milioane.
— Milioane?) Dar ho

țul a furat numai de 
356 575.80 lei. Cum de s-a 
rezumat numai la atîta ?

anti
ca
a-

la două gestionare. Cum 
v-ați descurcat ?

— Eram în schimburi 
diferite Cînd, de pildă, 
eu lucram după-amiaza, 
îi lăsam cheia...
- Unde’
— Ascunsă 

boniere Aici
— Unde a 

mare bătaie 
tîmpitul de hoț care 
fura- doar .. Poate îi lăsai 
și un bilet ■■ „Marioaro, 
cheia de la casa de bani, 
unde ținem bijuterii în 
valoare de milioane, vezi 
că este sub al șaselea bo-

' I De ce 
fiecăreia

aici, între 
la tonetă. 
găsit-o fără 

de cap si 
a

nier din dreapta 
nu vi s-a dat 
cîte o cheie ?

— Am cerut, 
sonal am cerut 
clarat asta și la . . 
dar șeful nu vrea să re
cunoască. zice că de ce 
n-am cerut în scris) Am 
cerut tovarășului direc
tor administrativ, dar a

Eu per- 
(am de- 

mi Ii tie.

— Cred că luați cîteva 
mii de lei...

— Chiar cîteva mii nu, 
dar...

— Sînt convins că luați 
și mai mult, doar ați a- 
dus o economie statului 
de 499,99 lei cît trebuia 
să cheltuiți cu cheia aia.

— Să vă audă dumne
zeu 1

Eu nu sînt chiar așa de 
pretențios Sînt mai mo
dest Nu vreau să mă 
audă chiar dumnezeu. 
După sărbătorile astea de 
iarnă snt și cam răgușit. 
Nu pot vorbi chiar așa 
tare Aș fi mulțumit to
tuși dacă m-ar auzi niște 
tovarăși care trebuie să 
audă, acei tovarăși care 
sînt ob igați prin funcți
ile lor să vegheze asupra 
milioanelor noastre.

★
Pentru a uemonstra că 

uneori „economiile" sînt 
prost înțelese am să vă

dau niște exemple. De 
curînd am fost pe un șan
tier unde era o risipă de 
materiale de te durea 
capul și la propriu și la 
figurat. Vă jur că mă du
rea capul. Am cerut di
rectorului un antinevral
gic. N-avea, pentru că 
trusa medicală necesară 
unei întreprinderi a fost 
desființată pentru eco
nomii.

Am vizitat un l.R.C.T.I. 
unde am găsit depozitate 
mărfuri nevandabile de 
milioane și care zăceau 
acolo de ani de. zile și 
care vor mai zace. Am 
discutat multă vreme cu 
directorul despre o even
tuală posibilitate'de a de
bloca aceste milioane.

— V-aș servi cu o ca
fea, tovarășe, 
terul nostru 
campanie 
Ne-a tăiat 
cafea

Și ca să 
bunurilor noastre, 
locuri păzite anapoda, am 
să fac apel la un exemplu 
pe care, mi se pare. I am 
mai dat o dată — și sînt 
Convins că n-o . să strice 
dacă-.l repet : în preajma 
locuinței mele a fost un 
șantier, 
sțrucția 
folosință, a rămas acolo o 
pază Trei paznici care 
făceau schimburile, un al 
Catrulea care făcea li- 
erele, și un al cincilea 

care era șef și făcea sta
tele de p'ată Curios, 
i-am întrebat ce păzesc. 
Am aflat, că păzeau o 
groapă de var în care 
mai rămăseseră vreo 60 
de kilograme de var și 
ăla astupat de pămînt.

- Pentru 60 de kilo
grame de var vă pierdeți 
vremea 5 inși ?

— E bunul poporului, 
mi-a spus șeful pazei, tre
buie să avem grijă de el...

Astăzi atît am avut de 
spus și, răgușit cum sînt, 
tare aș dori să mă audă 
„ăi de sus"

Vă rog, 
să-mi mai 
gară Aveți una antiast
matică ? Mulțumesc I

dar minis- 
e în plină 

de economii, 
fondurile de

revin la paza
pe a-

După ce con- 
a fost dată în

din ministere, 
dați-mi voie, 
aprind o ți-

asupra modului în salariații
unui for omolog — D P.M.O.S.—Ma
ramureș — cultivă relațiile cu publi
cul. Și la Baia Mare se înregistrează 
un procent destui de mare de recla- 
niații și sesizări venite' din pai tea 
oamenilor muncii Aici este promo
vat, fără nici o justificare, sistemul 
scrisorilor dus-întors D.P M.O.S.— 
Maramureș . — Ministerul Muncii. 
Ce reprezintă, de fapt, aceste scri
sori, a1 căror mod stereotip de a fi 
concepute frizează adesea ridicolul ? 
D.P.M.O.S.—Maramureș expediază 
Ministerului Muncii sesizările inor 
cetățeni, pe care, chipurile, nu le-ar 
putea rezolva Respectivul departa
ment răspunde, în general, că „do
sarul.s-a rezolvat bine.". Acest pro
cedeu a fost aplicat într-un ' mare 
număr de cazuri, deși problemele 
erau diferite. Exemple de acest fel 
întîlnim și în corespondențele oficiu
lui de asistență socială, ale. serviciu
lui de legislație a muncii etc.

Cum se explică acest du-te-vino 
gratuit și inutil de hîrtii ? — l-am 
întrebat pe Romulus Roman, directo
rul D.P.M.O.S. Maramureș (de alt
fel, fenomenul este prezent și la 
Sa.tu Mare) „Prin , această operație, 
urmărim ca Ministerul Muncii să ne 
întărească autoritatea" (sic !...) Dar 
pentru a furniza informații juridice 
pe tema pensiilor (unde solicitările și 
neclaritâți'e sînt mai frecvente) se 
dispune de specialiști, de juriști ; este 
vorba, doar, de un organ de spe
cialitate, investit cu atribuții precise 
în acest sens... Ni s-a explicat, în 
continuare, că „totul se face în in
teresul. cetățeanului". Halal interes, 
de vreme ce acesta conduce la în- 
tîrzieri de luni de zile în soluționa
rea unor dosare 1

Nici relațiile acestui organ de spe
cialitate cu reprezentanții întreprin
derilor și instituțiilor care întocmesc 
dosare de oensii nu sînt dintre cele 
mai fericite t' pe biroul multor direc
ții zac zeci de dosare incomplete, 
întocmite eronat de către diverse 
unități Un exemplu t Florea Pop din 
Baia Mare a activat o bună perioadă 
ca fochist pe o locomotivă cu aburi, 
dar a prestat și meseria de mecanic 
la o pompă de apă (la un cazan sta
bil cu combustibil lichid) dintr-o 
stație C.F.R Depoul C.F.R. Jibou — 
unde a lucrat petiționarul - susține 
că ultima funcție este unică și spe
cifică stații'or mici fără a preciza 
însă, grupa de pensionare. Ar fi fost 

de pensii respec- 
acest caz. grupa 
procedeze la în- 
Dar nici oficiul 
să răspundă.

de datoria oficiului 
tiv să precizeze. în 
de pensionare și să 
tocmirea dosarului, 
n-a fost în măsură

Și relațiile epistolare dintre, unele 
consilii populare locale și D.P.M.O.S. 
din subordine stau sub semnul unui 
schimb de hîrtii stereotipe: rezolu
țiile aplicate sînt invariabile. Formu
la „anchetei sociale" revine, de pil
dă, în 99 la sută din hîrtiile înregis
trate de către Oficiul de asistență 
socială din Satu Mare, deși proce
deul nu se dovedește necesar în toa
te cazurile Mai mult, acest mod de 
rezolvare face ca o anchetă să du
reze luni de zile, iar cei interesați 
să nu poată beneficia la timp de 
drepturile cuvenite.

Ce anume demonstrează faptele ex
puse mai sus? Că în activitatea a nu
meroase oficii de pensii, de asisten
ță socială, a unor servicii privind 
raporturile de muncă se mai mențin 
încă acte birocratice, de pur forma
lism Astfel se explică întîrzierile 
înregistrate în multe județe în ope
rațiile de verificare a deciziilor noi 
de pensionare, de recalculare a unor 
pensii de invaliditate în diverse locuri 
sînt tolerate așa-numitele „rătăciri 
de acte", ca la Turnu Severin, deși

majoritatea oficiilor de pensii au' 
fost încadrate cu cadre de speciali
tate; mai mult: sînt oficii care do
vedesc o competență redusă în re
lațiile și informațiile pe care le fur
nizează publicului Din discuțiile eu ' 
factorii de răspundere din respecti
vele instituții a răieșit că o bună 
parte din personalul care se ocupă 
de acest sector (statisticieni, inspec
tori, contabili, arhivari etc.) ar tre
bui să beneficieze de instructaje de 
.specialitate periodice; o atare formă 
de specializare le-ar oferi posibili- 
tatea să-și organizeze mai bine 
munca, să promoveze raporturi de 
încredere cu publicul, cu instituțiile 
locale, cu atît mai mult, cu cît la ora 
actuală, salariații D.PM.O.S au la 
îndemînă un noian de instrucțiuni, 
unele depășite, altele contrazicîndu-se 
între ele Mai mult, se simte nevo'a 
unor explicații în domeniul pensiilor, 
ca și a simplificării actualei eviden
țe în acest sector, a editării unui în
dreptar legislativ.

La Ministerul Muncii, tovarășa 
Letiția Ionescu, director al Direcției 
de asigurări sociale și pensii, a re
cunoscut temeinicia observațiilor 
noastre de pe teren In legătură cu 
competența persoanelor care, se o- 
cupă de sectorul de pensii, interlo
cutoarea noastră socotește că aceste 
carențe sînt inerente începutului de 
drum, mai ales că circa 50 la sută 
dintre _ salariații acestor organisme 
sînt noi și, deci, neinstruiți, că multe 
dintre actualele direcții ale muncii 
continuă să funcționeze cu un număr 
de salariați lipsit oarecum de fun
damentarea pe un calcul științific, 
dar că în interiorul instituției se 
pot face oricînd schimbările dorite. 
Asigurarea unei largi inițiative - lo
cale, a unei elasticități pe care di
versitatea situațiilor concrete o im
pune, nu poate fi decît lăudabilă. Am 
solicitat, totuși, la Ministerul Muncii 
(respectiv tovarășilor Letiția Ionescu 
și Constantin Bădău) o explicație a- 
supra principiilor sau normelor ge
nerale de stabilire a numărului per
sonalului și nomenclatorului de func
țiuni al D.P.M.O.S dar nu am 
putut obține asemenea informa
ții. Am fost îndrumați către 
C.S.E.A.L., care ar fi. chipurile, 
în măsură să nl Ie dea Dar nici la 
C.S.E.A.L nu am aflat mai mult.

Pe plan local, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene, 
care au un cuvînt important de spus 
în organizarea internă , a D.P.M.O.S., 
ar trebui să acționeze mai ferm. 
Conducătorii direcțiilor județene ale 
muncii, la rîndul lor, s-ar cuveni 
să-și exercite mai activ dreptul ce 
le-a fost conferit de a opera modifi
cări atunci cînd se impune. în orga
nizarea circuitului serviciilor inter
ne, în utilizarea personalului exis
tent, în funcție de cerințele reale ale 
populației : unii așteaptă însă instruc
țiuni în acest sens din partea ministe
rului de resort. Pe de altă parte, în 
soluționarea acestor probleme trebuie 
să se manifeste limpede rolul servi
ciilor și direcțiilor de specialitate 
din cadrul Ministerului Muncii De
sigur. acest organ central de îndru
mare tehnico-metodologică nu se 
poate ocupa de bucătăria internă" 
a direcțiilor județene. Serviciile sale, 
însă, trebuie să fie însuflețite de o 
viziune de ansamblu asupra activi
tății întregului sector pe care îl co
ordonează și. în virtutea acestui 
fapt, să promoveze cu consecvență 
norme științifice în organizarea 
D P M O.S.. principii corespunzătoa
re de funcționare O susținută mun
că de îndrumare din partea lor. de 
concepție, de orientare, este necesar 
să fie strîns corelată cu asumarea 
de depline responsabilități pentru 
bunul mers al treburilor în acest 
sector important ai vieții sociale.

s%25c4%2583lile.de
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MAȘINI Șl UTILAJE
în perimetrul nepăsării

Deși era dotată cu utilaje 
moderne, de mare tehnici
tate. cîțiva ani la rînd u- 
zina textilă „Moldova", din 
cadrul Combinatului textil 
Botoșani, n-a izbutit să 
realizeze, în totalitatea lor, 
parametrii proiectați, să 
rentabilizeze întreaga gamă 
de sortimente fabricate, să 
■obțină astfel 
scontate. Care 
le ce generau 
situație ?

Pus . în fața
examen, comitetul de 
recție al uzinei a ajuns la 
mai multe concluzii care, 
de la bun început, relevau 
o serie de neajunsuri lega
te de folosirea necorespun
zătoare a forței de muncă 
— mai ales cea cu pregătire 
superioară și medie — a 
fondului de timp al mun
citorilor, 
utilizarea 
spațiilor 
practicarea 
tehnologice

beneficiile 
erau cauze- 
o asemenea

unui sever 
di-

Din analizele făcute cu prilejul fun- 
.................................* ne 1970, 

. Ieri a- 
îndeosebi Ministerului 
Construcțiilor de Ma- 

Industriei Ma-

damentării planului de stat pi 
a reieșit că în întreprinde 
parținînd 
Industriei 
șini, Ministerului 
terialelor de Construcții, Ministeru
lui Petrolului, Ministerului Trans
porturilor există importante re
zerve de creștere a producției, 
pe baza folosirii complete a capaci
tăților de producție. „Nu ne putem 
declara ntulfumiți de felul cum este 
folosit în prezent fondul de mașini 
și utilaje pentru care statul nostru 
investește sume considerabile — a 
subliniat .tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în cuvîntarea rostită 
la plenara C.C. a! P.C.R., din 10—13 
decembrie 1969. Este necesar să se a- 
sigure o încărcare medie a mașinilor 
de cel puțin 2,2—2,4 schimburi in toa
te ramurile economiei".

Transpunerea în viață a acestei 
importante sarcini economice, în u- 
nitățile productive, se concretizează 
în obținerea unui volum tot.mai mare 
de producție fără investiții supli
mentare, în atingerea unei produc
tivități ridicate a muncii, în dimi
nuarea costurilor de fabricație, in
fluențînd pozitiv nivelul eficienței ac
tivității economice. De fapt, pen
tru specialiștii și lucrătorii din 
întreprinderile industriale, din com
binate și centrale, toate aceste avan
taje ce le oferă utilizarea cît mai 
completă a mijloacelor tehnice din 
dotare sînt bine cunoscute și, totuși, 
în unele uzine constructoare de ma
șini se înregistrează indici, de uti
lizare extensivă scazuți. De ce? In 
ce direcții și ce pîrghii trebuie ac
ționate în acest an pentru ca folosi
rea — în timp — a mașinilor și uti
lajelor din întreprinderile acestei ra- 
muri-cheie pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale — construcțiile de 
mașini — sa fie cît mai completă? A- 
cestea au fost întrebările la care am 
căutat răspuns prin „radiografia", 
făcută în cîteva uzine din Si- 

București — principale fur- 
de echipament energetic,

făcută 
biu și 
nizoare 
chimic, pentru industria construcții
lor și i-.—. —-------- — ~
de mijloace de transport.

Am pornit de la o. situație de fapt,i 
în anul 1969. indicele de utilizare 
extensivă a mașinilor și utilajelor, 
din unitățile :Co'nstrUctdăTe’ Ue'" itthr 
șini din județul Sibiu-a oscilat între 
55—60 la sută. In același timp, la li
nele uzine din București — de pildă 
„Autobuzul" — se constată că indi
cele de folosire a mașinilor și utila
jelor a reprezentat 47 la sută din 
fondul de timp calendaristic, iar la 
„Steaua roșie" — în secțiile meta
lurgică și de prelucrări mecanice, 
care dețin peste 80 la sută din uti
lajele existente în dotarea acestei 
întreprinderi — în trimestrul IV 
1969, gradul de utilizare a fost de 57 
la sută.

Este o situație necorespunzătoare, 
a cărei îmbunătățire urgentă, :“ 
contextul importantelor sarcini

materialelor de construcții,

ții ale acestei uzine constructoare de 
mașini, lată, pe scurt, cîteva păreri 
culese în timpul anchetei, sugestive 
pentru conturarea unor măsuri me
nite să asigure creșterea indicilor de 
utilizare a mașinilor. „La secția meca- 
nic-șef, unde lucrez, ae o săptămînă 
a intrat . în „concediu neplanificat" 
singura noastră raboteză. Priviți cîte 
piese s-au adunat în jurul ei Ar tre
bui să mai fie calificați 2—3 oameni 
pentru acest utilaj de mare randa
ment" (loan Rău, maistru) ; . „Modul 
cum se fac reparațiile la unele ma
șini nu -este deloc satisfăcător. 
Ele se repară aici. în uzină, dar u- 
neltele și aparatele de control de ca
re este nevoie lipsesc" (Erhard Bor- 
don, muncitor).

Ne-am oprit mai pe larg asupra u- 
nor aspecte întîlnite la „Independen- 

• ța" — Sibiu. Situația este însă simi
lară și la Uzina de piese auto, „Ba
lanța" sau Uzina mecanică — toate 
din Sibiu, ca și în unitățile bucureș- 
tene constructoare de mașini, investi
gate. „Adevărul este — ne relata tov. 
ing. Gheorghe Pițulescu, director teh
nic al uzinei „Autobuzul" — că, în 
1969, nu am acordat suficientă atenție 
realizării unui coeficient de schim
buri corespunzător. în consecin
ță, schimbul I a fost supraaglomerat, 
iar celelalte două — destul de slab 
„populate"

Fără îndoială, pentru îndeplinirea 
cu succes a importantelor sarcini de 
producție stabilite acestei ramuri in
dustriale în anul ce a început, elimi
narea tuturor cauzelor care au influ
ențat în mod negativ indicele de uti
lizare a mașinilor și instalațiilor, ela
borarea și aplicarea operativă a unor 
măsuri energice, capabile să asigure 
folosirea cît mai completă a fondu
rilor fixe din dotare, reprezintă 
cerințe de stringentă actualitate.

în unitățile Centralei industriale de 
utilaj energetic, metalurgic și pentru 
construcții — C.I.U.E.M.C. — de e- 
xemplu, în 1970, indicele de folosire 
a utilajelor va ajunge la 67,2 la sută, 
iar în secțiile de bază — la 71.5 la 
sută. La uzinele „Autobuzul" și „Stea
ua roșie" din București, acest indice 

• va atinge aproape. 62 la. șută. Cum,, 
pe ce căi vor putea fi realizate aces- 

^id’- Prev?deri ? Mai.intîi. prin, asigura
rea forței de muncă la "un nivel mult

superior celui din anul trecut. Cali
ficarea la locul de muncă, ca și prin 
școli și cursuri de. scurtă, durată 
— sisteme intens folosite în 1969 — 
își vor arăta din plin utilitatea abia 
acum, în anul ce a început. Ca urma
re — așa cuni a subliniat tov. ing. 
loan Chivăran, director general al 
C.I.U.E.M.C. — în unitățile construc
toare de mașini a devenit întru totul 
posibilă asigurarea unei încărcări 
medii a mașinilor de cel puțin 2,2— 
2,4 schimburi — conform sarcinii tra
sate de plenara din 10—13 decem
brie 1969 a C.C. al P.C.R.".

Concomitent, se vor întreprinde 
măsuri pentru gruparea mai mul
tor mașini și 
tora de cîte „ ___
citor, ca și pentru reașezarea mașini
lor, reorganizarea fluxurilor tehnolo
gice pe grupuri de mașini și în cadrul 
unor secții și stabilirea de loturi opti
me de prelucrări. „Utilajelor care nu 
sînt folosite decît cu intermitențe — 
dar ele sînt strict necesare uzinelor 
ce le dețin — trebuie să le găsim 
(și le vom găsi 1) comenzi din afara 
uzinei, extinzînd relațiile de co
laborare cu alte unități" — a adăugat 
tov. ing. Adrian Dumitriu, șef de sec
ție la uzina „Steaua roșie" — Bucu
rești. In plus, pentru acest an, exis
tă garanția unei aprovizionări radi
cal îmbunătățite, ca și a reducerii du
ratei reparațiilor și reviziilor. 
Adică, elemente cu efect direct și 
imediat asupra creșterii indicelui de 
utilizare a mașinilor din dotarea u- 
zinelor.

După cum se vede, în uzinele con
structoare de mașini sînt cunoscute', 
pîrghiile ce trebuie acționate pentru 
ridicarea sistematică, la un nivel 'su-' 
perior, a indicelui de utilizare a ma
șinilor. Rămîne ca, prinlr-o acțiune 
operativă și convergentă a uzinelor, 
a centralelor industriale, a ministeru
lui de resort să se asigure o. 
valorificare mai intensă a po
sibilităților și rezervelor existente 
în domeniul utilizării capacităților 
de producție, ceea ce corespunde in
tereselor dezvoltării economiei națio-• 
nale, cerințelor amplificării,"pe toate 
căile, a eficienței activității economi-

deservirea aces- 
un singur mun-

precum și 
insuficientă 

construite, 
unor procese 
învechite. O 

dată localizate aceste ne
reguli, care — după cum 
se vede — țineau, în ex
clusivitate, de modul ne
corespunzător al organizării 
producției și muncii, s-a 
trecut operativ și hotărît 
la înlăturarea lor.

în acesț scop, două din
tre măsurile stabilite au a- 
vut prioritate. S-a trecut 
neîntîrziat la redistribuirea 
inginerilor și tehnicienilor 
și . la reconsiderarea atri
buțiilor acestora. Nu se mai 
putea admite,ca, d.intr-un 
număr de 33 de ingineri, 
numai 9 să fie nemijlocit 
antrenați în procesul 
producție, iar ceilalți 
îndeplinească diverse func
ții de birou („... funcțio
nari", cum se exprima tov, 
Nicolae Roman, secretarul 
comitetului de partid 
uzinei). în prezent, 
dintre aceștia au 
ponsabilități directe 
secțiile uzinei, iar restul — 

•diferite alte sarcini strict 
,;legate de,acțiunea privind 
' organizarea științifică a 
producției și . a muncii. 
Pentru c.a fondul de timp 
al inginerilor să . fie cit 
mai bine folosit,, în inte
resul genera! a! uzinei, fie
căruia i s-a mai cerut, să 
participe la elaborarea so
luțiilor tehnice și. tehnolo
gice necesare îmbunătățirii 

■activității secțiilor și sec- 
i toarelof de producție. „Am 

căutat să eliminăm timpii

de 
a 

de

de 
să

al 
22 

res
in

morți din gîndirea noastră 
tehnică", se exprima plas
tic tov, ing. loan Floareș, 

• directorul general al Com
binatului textil Botoșani.

Să vedem, deci, în ce re
zultate s-au materializat e- 
forturile specialiștilor uzi
nei, orientate — după cum 
ni s-a spus — în direcția 
soluționării, prin cerceta
rea proprie, a unor proble
me stringente ridicate de 
producție. Un colectiv 
condus de ing. Liviu 
Gafițescu a conceput și 
trecut la aplicarea unui sis
tem perfecționat de scoa-

bucăți) aceleași condiții de 
umiditate, variabilitatea a- 
cesteia influențînd negativ 
calitatea unor țesături. 
Cercetarea insistentă a 
specialiștilor a dus la con
cluzia că este utilă o zo
nare strictă a fiecărui pro
dus fabricat. în funcție de 
umiditatea aerului din 
hală. în practică, aplicarea 
măsurilor preconizate. în a- 
cest scop a permis crește
rea indicelui de utilizare 
a mașinilor de la 7 500 la 
9 000 de bătăi pe război-oră. 
precum și încărcarea judi
cioasă a capacității acestora

ca și tov. Constantin lu- 
rea, prim-secretar al Comi
tetului municipal Botoșani 
al P.C.R., se întrebau : de 
ce s-a amînat atîta vreme 
aplicarea acestei soluții și 
abia în anul 1970 se vor 
obține sporul de producție 
în valoare de zeci de mili
oane de lei, precum și be
neficiile suplimentare 1 Ca
uza constă în receptivitatea 
tardivă a Ministerului In
dustriei Ușoare față de a- 
plicarea neîntirziată a stu
diului amintit. în discor
danță cu necesitatea de a 
ridica — prin toate mij-

anul trecut 
pe cu 

mai mare, 
se pre-

După ce inginerii 
W părăsit birourile...

tribuna experienței înaintate

tere a levatei de la mași
nile de filat cu inele, cre- 
îndu-se condițiile propice 
pentru creșterea simțitoare 
a ‘productivității muncii la 
această operațiune ; 18
muncitori au putut fi ast
fel trecuți la lucrări nemij
locit productive în cadrul 
uzinei. Cîștigul de eficien
ță s-a răsfrînt și în calita
tea firului de bumbac pre
lucrat, fiind mai bine pro
tejat în cursul transportu
lui uzinal. O temă intere
santă, cu efecte pozitive 
concrete . pentru calitatea 
țesăturilor
abordat și colectivul con
dus de 
Petriuc, 
ner-șef 
lui textil
rită suprafeței mari (13 000 
mp.) a halei de țesătorie, 
nu se reușea să se asigure, 
la.toate războaiele (1 346 de

fabricate, a

tov Aurelian 
în prezent ingi- 
a! Combinatu- 
Botoșani. Dato-

în cadrul unui schimb de 
lucru.

Pe coordonatele unor pre
ocupări asemănătoare, care 
vizează mărirea gradului 
de utilizare a mașinilor și 
spațiilor de producție, s-a 
înscris și tema abordată 
de colectivul din care fă
ceau parte tov. loan Floa- 
reș și Augustin Cordoș, a- 
cum director tehnic al 
Combinatului textil Boto
șani. Se constatase că 
o suprafață de 1 000 
mp din secția țesătorie și o 
suprafață egală din 
ția finisaj 
losite. Din 
fectuate a 
aceste spații 
plasate, fără 
plimentare de construcție, 
încă 144 de războaie auto
mate, 
obține 
lioane 
ferite.

sec-
nu erau fo- 
calculele e- 

reieșit că pe 
puteau fi am- 
cheltuieli su-

de pe care se pot 
anual peste trei mi- 
mp de țesături di- 
Tovarășii din uzină,

toacele randamentul a- 
cestei întreprinderi.

La revirimentul din anul 
trecut al uzinei tex
tile „Moldova" au contri
buit, în mare măsură, ac
țiunile întreprinse în ve
derea folosirii cît mai pro
ductive a fondului de timp 
al muncitorilor. Inițiativa, 
în acest sens, a organiza
ției de partid s-a bucurat 
de un larg ecou și, după 
însușirea ei de către în
tregul colectiv al întreprin
derii, în fiecare atelier și 
secție. în fiecare schimb de 
lucru, la fiecare loc de 
muncă s-a resimțit o sensi
bilă înviorare a producti
vității muncii. Nu 
plător în 
productivitatea muncii 
crescut cu circa 2 la sută 
față de sarcina stabi
lită. Acestui spor i se poate 
da o interpretare mai 
largă. Față de anul 1967,

întîm-
anul 1969 

a

de exemplu, 
productivitatea muncii 
salariat a fost valoric 
10 000 de lei 
Iar în acest an 
vede obținerea unei pro
ductivități a muncii — 
tot raportată la nivelul a- 
tins în 1967 — mai mare 
cu peste 15 000 de lei pe 
salariat. E drept, la baza 
acestui spor va sta, întru 
totul justificat, diminuarea 
ponderii activității auxili
are și de deservire în fa
voarea muncii direct pro
ductive.

— Dacă ar fi la latitudi
nea noastră, ne spunea 
tov. Augustin Cordoș, s-ar 
putea renunța la multe ac
tivități funcționărești ; de 
pildă, 30 de funcționari, 
prin recalificare, ar putea 
fi folosiți în chip mai in
teligent, direct în produc
ție. Dar pentru aceasta, 
forul de resort ar trebui să 
ne ajute.

— Cum ? — am întrebat.
— Scutindu-ne de multe 

dintre mărunțișurile care 
încă mai grevează asupra 
timpului de lucru al spe
cialiștilor ; ni se cer, prin 
telefon sau în scris, dife
rite date, .informări și al
tele care, practic, sînt inu
tile. după părerea noastră.

Experiența acumulată, 
rezultatele bune obținute 
pînă acum se cer optimi
zate în acest an, cînd co
lectivului uzinei ii re
vin sarcini sporite în toate 
domeniile. Tn raport cu 
1969, producția globală ur
mează să crească cu peste 
5 milioane de lei, volumul 
de țesături cu mai bine de 
500 000 ...................
Iile se 
lei la 
marfă, 
vor fi 
rezerve interne în scopul 
obținerii unor beneficii de 
aproape 36 milioane de lei. 
cu 6 milioane de lei mai 
mult decit în 1969, ur- 
mînd ca rentabilitatea uzi
nei să sporească cu 2 la 
sută

Există reale posibilități 
ca anul 1970 să mar
cheze o nouă treaptă pe 
calea adîncirii laturilor ca
litative, a ridicării eficien
ței activității economice în 
această mare unitate a in
dustriei textile.

mp, iar cheltuie- 
vor reduce cu 27 de 

1 000 lei producție 
Pe această cale, 
puse în valoare noi 

în scopul

Saver UTAN

in 
de 

producție ce revin în acest an in
dustriei construcțiilor de mașini, ca
pătă conturul unui imperativ eco
nomic esențial. In ce constau cauzele 
ce determină asemenea indici scă- 
zuți de foțosire a mașinilor și utila
jelor? Aproape fără excepție, spe
cialiștii din uzine și centrale cu care 
am discutat au invocat, drept cauză 
principală, lipsa și fluctuația forței 
de muncă — în special, a celei ca
lificate.

Toate acestea sînt adevărate, Dar, 
așa cum a reieșit din investigațiile 
noastre, dincolo de lipsa torței de 
muncă, dintr-o unitate sau alta, în 
numeroase uzine constructoare de ma
șini persistă unele neajunsuri care 
influențează indicele de utilizar'e a 
mașinilor, deficiențe a căror înlătu
rare stă pe deplin în puterea colecti
velor de muncă, a comitetelor de di
recție respective. Să ne oprim, de pil
dă, asupra indisciplinei în muncă.

...De pe pasarela interioară a sec
ției a treia mecanică de la uzina „In
dependența" — Sibiu, secție cu aproa
pe 200 mașini-unelte, privim de la un 
capăt la altul al uriașei hale de lu
cru. Deși se lucrează în schimbul I, 
ne apare o imagine cum rar se poate 
vedea într-o întreprindere construc
toare de mașini i zeci și zeci de ma
șini par să nu ocupe locul în spațiu 
decît) ca simple piese de decor. No
tăm, totuși, explicațiile pe care ni 
le dă șeful secției, ing. Mihai Costea: 
„Intr-adevăr, zeci de strunguri re
volver nu lucrează j firește, ar tre
bui să meargă toate în „plin". Dar 
ele stau fiindcă azi este zi de salaT 
riu; oamenii or fi pe la casierie, știți 
dumneavoastră cum e... Strungurile 
automate monoax și mașinile de rec
tificat stau fiindcă le lipsește obiectîul 
principal de prelucrare > material ro
tund pentru bolțuri și bucșe rulante, 
în fine, aceste aouă strunguri auto
mate multiax sînt inactive întrucît 
nu avem piese de schimb pentru ele. 
Restul mașinilor pe care le mai ve
deți stînd s-ar putea să aibă drept 
cauză lipsa unor muncitori — ab
senți nemotivat".

Explicațiile s-au oprit aici. Ase
menea imagini nu sînt însă unice, ele. 
au putut fi văzute anul trecut și. în 
alte uzine sibiene. Ce reprezintă, 
în realitate, aceste pierderi din 
fondul de timp disponibil de funcțio
nare a mașinilor ? Conform _ unor 
calcule, furnizate de Direcția de 
statistică a județului Sibiu, indi
cele de utilizare a mașinilor de 
numai 57,8 ia sută, adică atît cît s-a 
obținut în trimestrul III la întreprin
derile sibiene constructoare de. mașini, 
s-a concretizat în 964 784 ore neutili
zate. Timp în care, dacă mașinile erau 
folosite integral, s-ar fi realizat o 
producție de circa 300 milioane lei. 
Numai la uzina „Independența" — Si
biu, diferența dintre indicele de uti
lizare a mașinilor obținut de secția 
a treia mecanică, față de indicele pla
nificat pentru primele 10 luni ale a- 
nului trecut, echivalează cu produc
ția unei luni întregi.

Cauzele pierderilor de capacități de 
producție trebuie analizate neîntîrziat 
și cu toată răspunderea și la alte sec-

Dan (yiATEESCU , 
Nicolae BRU JAM

MILIOANELE 
S-AU GĂSIT I

LA SEMNALELE
A--- * -

cu' Semnalam în urmă 
patru luni, la rubrica 
„Contraste", dispariția mis
terioasă â unor echipamen
te și aparataje de frînă 
de la uzina ’„23 August", 
în valoare de peste 3 mi
lioane lei. Recent am 
primit la redacție o scri
soare din partea con
ducerii uzinei, semnată de 
directorul comercial 
Mircea Teotlorescu și 
contabilul-șef Emilian Is- 
irătescu, prin care ni se co
munică descoperirea stocu
rilor respective în custodia 
Uzinei de vagoane din Arad. 
La analiza prilejuită de a- 
ceste investigații s-a con
statat că în mare parte 
subansamblele echipamen
telor de frînă sînt dez- 
asortate. nu se pot împe- 
rechea, motiv pentru care 
de altfel, Uzina de vagoane 
din Arad nu le-a cumpărat. 
S-a căzut de acord ca, în 
continuare, uzina „23 Au
gust" să livreze subansam
blele necesare formării uy 
nor seturi complete. To- 

' tuși, scrisoarea ocolește 
răspunsul la două din în
trebările formulate în arti
colul amintit, prin care do
ream să aflăm și să comu
nicăm opiniei publice: a) 
cine se face răspunzător 
de toată încurcătura, pen
tru că dricum acesta trebu
ia găsit și sancționat pe

măsura neglijenței, și b) 
ce măsuri s-au luat pentru 
ținerea corectă a evidenței 
producției, pentru preîn- 
tîmpinarea repetării unor 
asemenea erori. Așteptăm 
precizările de rigoare!

SEMNE 
DE MATURIZARE

ing- 
de

In articolul „LEAFA 
este - PRODUCȚIE va fi", 
publicat în ziarul din 2 
decembrie 1969, erau rele
vate unele dintre anoma
liile ce stăruie în angaja
rea, cu prea mult timp îna
inte de intrarea în funcțiu
ne a unor noi unități in
dustriale, a unei părți din 
personalul tehnico-adminis- 
trativ. Printre unitățile in
dustriale aflate în con
strucție, unde erau semna
late asemenea anomalii, se 
număra și întreprinderea 
de geamuri trase din Buzău. 
Receptivă, conducerea a- 
cestei unități ne-a răspuns 
cu promptitudine. „In to
talitate — se spune în scri
soarea conducerii între
prinderii — problemele 
prezentate sînt de actuali
tate și deosebit de utile 
pentru obținerea unei efici
ente economice sporite"

Practic, ce ecou a avut, 
la întreprinderea buzoiană, 
critica făcută în articolul 
amintit? In cadrul măsuri
lor întreprinse de conduce
rea unității din Buzău, opt

laborante au fost îndruma-, 
te spre Secția de oglinzi — 
compartiment ce va intra 
în | ' ’
luna ianuarie 1970. De ase
menea, sîntem informați 
că toți inginerii stagiari au 
primit' sarcini pe sectoare 
de producție; aceștia urmă
resc montajul utilajelor 
tehnologice., preluînd sarci
na diriginților de șantier 
la lucrările de construcții 
și montaje:

Operativitatea măsurilor 
aplicate în această unitate 
economică, preocuparea 
pentru eliminarea unor 
stări nefirești de lucruri în 
organizarea activității sale 
economice sînt de apreciat 
întreprinderea este tînără, 
dar responsabilitatea mun
cii cadrelor de conducere dă 
semne de maturizare.

vocațe de . nelivrarea con
form contractelor a octano- 
lului și butanolului de către , 

probe tehnologice în 1 combinatul amintit, iîn. răs-

INCERTITUDINEA
ÎN FABRICAREA 

PLASTIFÎANTILOR 
PERSISTĂ

O anchetă publicată 
începutul trimestrului 
1969, sub titlul : „Redresa
rea trebuie să înceapă de 
la furnizorul principal : 
Combinatul.chimic Rm. Vil- 
cea", analiza cauzele lanțu
lui de neajunsuri, cu reper
cusiuni negative directe a- 
supra îndeplinirii planului 
de producție și desfacere la 
un șir de întreprinderi, pro-

la 
IV

punsul primit de la Direcția 
planificării și urmăririi pro
ducției din cadrul Ministe
rului Industriei. Chimice se 
arată că, începînd cu a doua 
parte a lunii septembrie 
1969, o serie de greutăți au 
fost depășite și fabrica de 
alcooli a funcționat, dar 
numai cu... 50 la siită din 
capacitate. Acest nivel ne
satisfăcător al producției 
s-ar datora unor defecțiuni 
mecanice și tehnologice 
care se mai mențin. In fi
nal. se evită însă a se afir
ma cu certitudine dacă în 
anul 1970 acest combinat va 
fi în măsură să-și realizeze 
integral și la termen sar
cinile de plan, ci se apre
ciază doar că „se depun e- 
forturi pentru remedierea 
deficiențelor".
am mai arătat, ar fi de do
rit ca sarcinile de plan în 
fabricarea plastifianților să 
nu fie lăsate la voia ha
zardului de forurile de re
sort din minister. Problema 
asigurării lor pentru nevoile 
economiei naționale va tre
bui să facă obiectul unei a- 
nalize exigente din partea 
Ministerului Industriei Chi
mice, care să evidențieze 
soluții sigure, menite să ga
ranteze o 
mală între 
răspunderi 
voce.

După cum

colaborare nor- 
întreprinderi, cu 
precise, neechi-

Cooperativa agricolă
(Urmare din pag. I)

profilare, specializare și concentrare 
a producției, introducerea gestiunii 
economice interne, folosirea unor 
norme științifice de muncă corespun
zător folosirii timpului de lucru de 
10 ore și care să fie retribuite co
respunzător cîștigului ce se asigură 
azi în întreaga economie.

Așa cum se arată și în Hotărîrea 
plenarei Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, în cooperativele agricole, 
corespunzător condițiilor și specifi
cului activității din fiecare sector 
de producție, se vor organiza ferme 
de producție cu gestiune economică 
internă. Activitatea fermei se va des
fășura pe un teritoriu bine delimitat 
care îi va fi atribuit în folosință per
manentă. Același lucru este valabil 
și pentru fermele de animale. 
Ferma de producție este forma care 
corespunde cel mai bine condițiilor 
actuale de dezvoltare a acestor uni
tăți, întrucît asigură punerea în va
loare a condițiilor naturale și eco
nomice de care dispun. utilizează 
mai rațional forța de muncă. Care 
sînt principalele elemente de orga
nizare și funcționare a fermei din 
cadrul cooperativei agricole ?

Ferma, ca unitate agricolă de pro; 
ducție, are plan propriu de venituri 
și cheltuieli, care face parte inte
grantă din planul de producție și 
din acela al cooperativei agricole, 
în scopul desfășurării activității i se 
delimitează și stabilește terenul și i 
se repartizează efectivele de ani
male, baza materială necesară des
fășurării în bune condiții a proce
sului de producție. Prin secția de 
mecanizare i se pun la dispoziție 
principalele mijloace necesare me
canizării lucrărilor agricole. O- 
biectivele de investiții necesare fer
mei se finanțează și se execută prin 
grija' consiliului de conducere al 
cooperativei, pe baza planului de pro
ducție și a planului economico-fi- 
nanciar. De asemenea, conducerea 
cooperativei se îngrijește de aprovi
zionarea fermei cu materialele ne
cesare. de valorificarea producției etc. 
Forța de muncă se asigură de către 
consiliul de conducere, care reparti
zează cooperatorii ce vor lucra per
manent la fermă, precum și forțele 
care să ajute în perioadele aglomera
te. în vîrfurile de campanie.

Conducerea fermei de producție se 
încredințează unui specialist cu pre
gătire superioară sau unui tehnician 
cu pregătire medie, care are vechime 
și experiență în domeniul respectiv 
de activitate. Avem cadre suficiente 
de specialiști cu cunoștințele nece
sare îndeplinirii acestor sarcini și ne 
vom îngriji ca, pe măsura asigurării 
condițiilor necesare, fermele să fie în
cadrate cu specialiștii de care au ne
voie. Vom asigura. în primul rînd, 
inginerii șefi ai cooperativelor, iar 
apoi șefii de fermă pentru producția 
animală și producția hortiviticolă. 
Ce sarcini revin șefului de fermă ? El 
întocmește proiectul planului de 
producție și economic al fermei, îl 
supune analizei cooperatorilor și 
prezintă propunerile respective con
siliului de conducere pentru apro
bare. întrucît el răspunde direct de 
realizarea producției, are sarcina să 
organizeze .munca, să introducă teh
nologii noi în vederea creșterii pro
ducției și reducerii cheltuielilor. Șe
ful de fermă răspunde, de asemenea, 
de realizarea sarcinilor de livrare 
conform graficelor stabilite de consi
liul de conducere și care se urmăresc 
de președinte, inginerul șef și con

tabilul cooperativei, 
cație sau sarcină ce se 
încredințează 
de fermă.

Organizarea 
cută în toate 
agricolă. Date fiind însă insuficiența 
specialiștilor, gradul redus de con
centrare și specializare a activității 
în unele cooperative, a dotării insu
ficiente, se recomandă, pentru înce
put, organizarea de terme în zooteh
nie — pentru producția 
și horticultura — ferme 
viticole și pomicole.

Am insistat mai mult _____
mei, deoarece reprezintă elementul 
nou în activitatea cooperativei agri
cole. însă. în continuare, în coopera
tivele agricole se va menține orga
nizarea cooperatorilor pe brigăzi per
manente de producție, iar în cadrul 
acestora pe echipe și familii. Pe mă
sura creării condițiilor necesare, în
deosebi asigurarea cu cadre de spe
cialitate, se va trece la organizarea 
muncii și în aceste unități pe ferme 
de producție. La culturile de cîmp, 
unde se va menține organizarea 
muncii pe brigăzi, acestea vor putea 
fi grupate într-un sector condus de 
un specialist. De asemenea. în coo
perativele agricole în care activită
țile horticole sau zootehnice sînt mai 
puțin dezvoltate, munca va fi or
ganizată pe echipe specializate care 
vor funcționa în cadrul brigăzilor 
sau fermelor pentru cultura plan
telor de cîmp. Cu prilejul dezbaterii 
hotărîrii plenarei Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție. în fiecare unitate coo
peratistă, membrii acestora vor ho
tărî care forme organizatorice să fie 
introduse in organizarea producției 
și a muncii.

Un alt element de mare însemnă
tate pentru activitatea cooperativelor 
agricole îl constituie răspunderea di
rectă a specialiștilor din aceste uni
tăți pentru realizarea producției pre
văzute. în acest scop, în fiecare coo
perativă agricolă se creează funcția 
de inginer șef, care este reprezen
tantul statului în unitatea respectivă. 
Inginerul șef are sarcina de a ajuta 
consiliul de conducere și îndeosebi 
pe președinte în activitatea de pro
ducție și să ducă la îndeplinire sar
cinile încredințate de adunarea gene
rală. -Prin această formă de organi
zare se urmărește îmbinarea a două 
cerințe : indicațiile tehnice date de 
specialiști să contribuie nemijlocit la 
sporirea producției, iar, în al doilea 
rînd, ei să răspundă de rezultatele de 
producție și economice. Sînt două 
sarcini inseparabile și de care trebuie 
să răspundă una și aceeași persoană.

Prin noile reglementări, inginerul 
șef este membru al consiliului de 
conducere al cooperativei agricole, iar 
adunarea generală îl poate alege în 
funcția de vicepreședinte, ceea ce îi 
va întări autoritatea,
un rol principal pe
stat și ca ales al cooperatorilor în 
conducerea treburilor obștești.

Vorbind de atribuțiile inginerului 
șef, trebuie arătat că el răspunde 
alături de președinte și ceilalți mem
bri ai consiliului de conducere în fața 
adunării generale, a organelor jude
țene de partid și de stat de realizarea 
producției și a veniturilor în coope- 

■ rativa în care lucrează. în acest scod 
inginerul șef, avînd în subordine toți 
specialiștii din unitatea respectivă, va 
organiza aplicarea tehnologiei de pro
ducție, va stabili fluxul tehnologic 
în fiecare sector, va întocmi schemele 
de lucru pe sectoare și ferme. îneît 
activitatea să se desfășoare în cele

numai

fermelor 
sectoarele

Orice indi- 
dă fermei se 
prin șeful

poate fi fă- 
de producție

animală — 
legumicole,

asupra fer-

va avea 
linie de

mai bune condiții. Pe lîngă activita
tea tehnică propriu-zisă, inginerul șef, 
împreună cu contabilul șef al coope
rativei, va analiza și aspectele econo
mice ale producției pentru a găsi so
luții optime de rezolvare. în acest 
scop va stabili tehnologii noi care 
permit îmbunătățirea producției, va 
analiza dacă soluțiile aplicate în con
dițiile unității în care lucrează sînt 
cele mai eficiente.

După cum se știe, secțiile de meca
nizare vor fi subordonate direct co
operativei agricole. Pentru ca meca
nizatorii să desfășoare o activitate 
eficientă, inginerul șef. în numele 
consiliului de conducere, răspunde de 
exploatarea mijloacelor mecanice 
din dotarea secției de mecanizare, 
în acest scop, împreună cu șeful sec
ției de mecanizare și inginerul coor
donator al I.M.A. întocmește calcu- 
lațiile volumelor de lucru și. cores
punzător necesarului mediu de uti
laje care vor intra în dotarea secției, 
nevoile de dotare în ateliere. Săp- 
tămînal calculează nevoile de mijloa
ce mecanice pețitru lucrările care 
urmează să fie executate, pe zile. în 
vederea utilizării lor raționale și ob
ținerii unor randamente superioa
re. Inginerul șef este responsabilul 
comisiei de recepție și împreună cu 
ceilalți membri ai acestei comisii 
răspunde de calitatea lucrărilor și 
înscrierea datelor de execuție pentru 
plata lor de către cooperativa agri
colă. Vreau să mai amintesc că in
ginerul șef răspunde de asigurarea 
semințelor și a materialului săditor 
de calitate, folosirea rațională a în
grășămintelor, executarea tratamen
telor fitopatologice și zooveterinare, 
se îngrijește de folosirea rațională 
a terenului agricol, de ridicarea fer
tilității solului, sprijină consiliul de 
conducere în valorificarea producției.

Inginerul șef face parte din apara
tul direcției agricole, singurul organ 
de la care poate primi dispoziții teh
nice specializate. Ca membru al 
consiliului de conducere și vice
președinte, răspunde de activitatea 
sa și în fața adunării generale a 
cooperatorilor. Ceilalți specialiști 
din cooperativă sînt subordonați in
ginerului șef, toate indicațiile teh
nice necesare desfășurării activi
tății de producție se dau numai prin 
acesta.

Măsurile propuse a fi introduse în 
activitatea cooperativelor agricole au 
ca scop să pună mai multă ordine 
în activitatea acestor unități și pe a- 
ceastă bază să se asigure folosirea 
cu maximum de eficiență a forței 
de muncă, a mijloacelor de care dis
pun, să pună capăt unor practici care 
nu legau îndeajuns pe cooperatori de 
activitatea de producție. Introduce
rea principiilor noi de organizare, 
normare și retribuire a muncii tre
buie să constituie un prilej de am
ple și profunde analize în cadrul fie
cărei cooperative agricole pentru a 
se putea arăta cooperatorilor aspec
tele negative care au existat și în 
același timp să fie mobilizați la în
făptuirea măsurilor stabilite.

Perfecționarea organizării produc
ției și a muncii în cooperativele a- 
gricole impune ca specialiștii să 
cunoască amănunțit, să explice coo
peratorilor principiile organizării, 
normării și retribuirii muncii, îneît 
măsurile preconizate de conducerea 
partidului să fie generalizate într-un 
timp cît mai scurt. Aplicarea acestor 
măsuri, alături de perfecționarea ac
tivității organelor agricole, va con
tribui la îndeplinirea sarcinilor sta
bilite de cel de-al X-lea Congres al 
partidului privind creșterea produc
ției agricole.

i
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DIN SĂLILE DE CONCERT

Recital de pian

Acad. Emil CONDURACHI

monu-

Faptul că în ultimii ani au fost 
înființate numeroase muzee județene, 
încadrate cu specialiști foarte activi, 
care se ocupă de descoperirea, pe 
plan local, a monumentelor trecutului, 
a permis celor trei institute de arheo
logie ale Academiei — din București, 
Cluj și Iași — printr-o strînsă cola
borare cu muzeele amintite, să-și 
concentreze atenția asupra probleme
lor majore legate tie valorificarea 
critică a descoperirilor pe zone mai 
întinse. Traducînd în viață indicați
ile conținute în documentele Congre
sului al X-lea al partidului, care a 
pus accentul pe elaborarea de sinte
ze în domeniul științelor istorice, ca 
și pe calitatea cercetărilor, colectivele 
de arheologi au obținut în anul 1969 
o seamă de rezultate deosebit de in
teresante. Printr-o strînsă colabora
re între institutele Academiei, Di
recția muzeelor și Direcția
mentelor istorice din cadrul Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
la care se adaugă aceea cu Muzeul 
național de istorie, a devenit posibilă 
înfăptuirea programului de lucru al 
arheologilor români pe 1969, unul din
tre cele mai ample din cîte am avut 
în ultimii ani,

O primă serie de preocupări îm
brățișează toată perioada veche și 
medievală a istoriei naționale, oprin- 
du-se cu precădere asupra ’ probi e- 
melor-cheie i originea civilizațiilor 
neolitice, strălucita civilizație a 
bronzului și, mai ales, creșterea și 
dezvoltarea excepțională a civiliza
ției dacice, pentru perioadele dinain
tea cuceririi romane, precum și tre
cerea civilizației dacice la un nivel 
superior, determinat de pătrunderea 
formelor proprii civilizației greco-ro- 
mane. în această ordine de idei, me
rită a fi subliniate rezultatele cu to
tul ieșite din comun obținute în1 1968- 
1969 la Ostrovel (lîngă Călărași), unde 
au apărut excepționale monumente 
datînd din epoca neoliticului mijlo
ciu (circa 4 000 de. ani î.e.n.) Se cu
vine a evidenția și descoperirile fă
cute de arheologii muzeului din Baia 
Mare, care, la Lăpuși, au scos la 
iveală" O splendidă ceramică din faza 
de început a epocii fierului. Cîteva 
secole^ mai tîrziu, aceeași epocă este 
strălucit reprezentată prin descope
rirea făcută la Cotnari de specialiș
tii Muzeului de istorie din Iași. Epoca 
greacă în Dobrogea a fost cercetată 
în continuare la Histria, atît în ne
cropola uriașă de lîngă vechiul oraș 
gret^, cîț. și în interiorul-cetății. Tre
buie ’menționat, de1 asemenea.’ marele 
interes stîrnit de descoperirile arheo
logilor de la Constanța, în cetatea 
romană de pe malul Dunării, de la 
Mîrleanu.

Campania anului 1970 va avea să 
facă față, 
nor probleme 
struirea unor 
tive economice, 
tarile din zona 
Porțile de Fier 
înainte de revărsarea apelor 
rii în lacul de acumulare — 
zona viitoarelor hidrocentrale 
Islaz- și de pe malul Oltului.

în ceea ce privește civilizația daci
că, colectivul de specialiști de la In
stitutul de arheologie și istorie din 
Cluj va studia, în continuare, atît 
cetățile concentrate în munții Orăș- 
tiei, cît și alte cetăți dacice răsfirate 
pe Podișul Transilvaniei Răspîndirea 
civilizației dacice pe întreg teritoriul 
țării noastre — fapt care explică, prin
tre altele, imensele resurse umane S> 
materiale de care a dispus Decebal 
în lupta lui cu romanii — a preocu
pat și pe numeroși alți cercetători. 
Pentru a da un singur exemplu. în 
1969 s-au dovedit continuitatea, stă
ruința culturii materiale a dacilor 
chiar și în Dobrogga romană, pînă la 
sfîrșitul epocii respective. Este un 
lucru cu totul nou, bănuit, dar in
suficient documentat înaintea acestor 
descoperiri.

într-un al doilea mare capitol al 
preocupărilor arheologilor

sînt grupate cercetările privind for
marea poporului .. și a civilizației 
vechi românești, înainte și după în
temeierea statelor românești. în ul
timii ani, arheologii noștri au adus 
dovezi categorice privind persisten
ța elementelor daco-romane, în spe
cial în satele vechii provincii daco- 
romane și după abandonarea aces
teia — în anul 271 e.n. — de către 
armatele romane, eliminînd ipoteza 
neștiințifică a „dispariției" dacilor în 
cursul războaielor dintre Traian și 
Decebal. Din acest punct de vedere, 
merită a fi subliniate amplele cer
cetări făcute la Uratei (lîngă Me
diaș), unde s-a dovedit persistența 
elementelor daco-romane Ia cîteva 
secole după abandonarea oficială a 
Daciei de către romani. în aceeași 
ordine de preocupări, trebuie amin
tit efortul depus de arheologii din 
Cluj pentru cercetarea cetății de la 
Dăbîca, mare și vechii centru militar 
și politic al poporului român din 
Transilvania. Cercetări privind e- 
poca medievală propriu-zisă au fost 
făcute la Suceava, Curtea de Argeș 
și București, unde săpăturile durea
ză de mai multă vreme. Au apărut 
elemente noi, deosebit de interesan
te, meritul pentru aceste descoperiri 
revenind arheologilor din București, 
Cluj, precum și colectivului Muzeu
lui arheologic al Capitalei.

Cercetările arheologice din perioa
da celui mai vechi ev mediu româ
nesc au avut și trebuie să aibă prio
ritate în planul de cercetări al ar
heologilor români, deoarece numai 
în felul acesta se poate împrăștia 
ceața relativei „ignoranțe" cu pri
vire la formarea poporului și limbii 
române, a persistenței sale pe melea
gurile țării noastre, 
primelor formațiuni 
nești și a constituirii vechii culturi 
românești.

Rezultatele obținute au-devenit po
sibile prin aplicarea unor metode mo
derne de investigație. Pe lingă me
toda stratigrafică, permițînd observa
ții precise, urmate de concluziile res-

a cristalizării 
politice româ-

pective, se folosește din ce în ce mai 
mult fotografierea aeriană, cu a- 
jutorul căreia, poate fi măi ușor 
și mai sigur alcătuită harta ar
heologică a unui ținut Prin metode 
geofizice pot fi identificate microzo- 
nele arheologice, .evitîndu-se o irosi
re de fonduri și energie, stabilindu-se 
totodată perimetrul, viitoarelor cer
cetări. Astfel de metode au fost fo
losite Ia Histria și Piatra Frecăței. 
în Dobrogea, ca și la Păcuiul lui 
Soare, lîngă Călărași, cu excelente 
rezultate. Am stabilit, de asemenea, 
o rodnică conlucrare cu Institutul 
de geografie al armatei, care 
ne-a pus la dispoziție o seamă 
de fotografii aeriene ale zonelor ar
heologice, precum și cu Ministerul 
Energiei Electrice, care ne-a oferit 
specialiști și aparatura necesară a- 
plicării metodelor geofizice. A intrat 
mai. de mult în practica arheologilor 
noștri datarea cu ajutorul radiocar- 
bonului 14 și cred că organizarea ți
nui institut care să coordoneze, pe 
scară națională, toate aceste lucrări 
de. analiză și datare este de mare 
actualitate.

Acum, după două decenii de acu
mulări ale unor noi documente, cred 
că este nevoie să se pună accentul pe 
o valorificare superioară a acestora 
fie prin organizarea mai bună a mu
zeelor noastre, fie mai ales prin 
studii monografice și de sinteză. Tre
buie să ne îndreptăm atenția asupra 
problemelor majore ale cercetării tre
cutului țării noastre, ridieîndu-ne Ia 
nivelul cunoașterii dialectice a evo
luției civilizațiilor care s-au succe
dat pe acest pămînt din zorile uma
nității și pînă în perioada cînd statele 
românești pot fi cunoscute și pe ca
lea documentelor scrise. Lunga pe
rioadă — secole și milenii — în care 
aceste documente lipsesc cu desă
vârșire, sau sînt foarte rare, explică 
necesitatea, aș spune chiar priori
tatea, care se acordă cercetărilor ar
heologice în țara 
bună orientare a 
ilor creatoare ale 
tri poate asigura 
nești — cunoscută 
minteri, în cercurile științifice in
ternaționale — noi progrese și rea
lizări.

noastră. O tot mai 
forțelor și energi- 
specialiștilor noș- ■ 
arheologiei româ- 
și prețuită, de alt-

Iată o pianistă, din generația 
tinără, care, printr-o pilduitoare 
seriozitate ■ și perseverență, a 
reușit, am spune, să se „auto- 
depășească", evidențind, in re
centul recital, o evoluție con
siderabilă pe plan artistic și in 
șlefuirea propriilor mijloace, 
întotdeauna am cunoscut-o pe 
Liana Șerbescu ca pe o so
listă total- dedicată muncii sale, 
care și-a pus problemele parti
cipării ■ la viața de concert în 
lumina adevărată, a înfăptuirii 
unui act de cultură.

Din însăși pasionata dorință 
de a valorifica in mod cit mai 
expresiv valențele muzicii abor
date. se năștea cîteodată in jo
cul pianistic al Lianei Șerbescu 
o anume supraabundentă a in
tențiilor, tradusă și printr-o oa
recare uniformizare a .lărgimii 
mișcării brațelor și corpului în 
fața pianului. Poate că urme ale 
acestor ușoare „umbre" s-au 
mai vădit și de astă-dată, mai 
cu seamă în redarea Noveletei 
nr. 1 în Fa. major de Schumann, 
handicapată și de emoția des
chiderii unui program de o 
deosebită amploare, și dificultate. 
Cu atît mai mult ne-a bucurat 
însă faptul că pianista a reușit 
să-și biruiască unele foste slă
biciuni — să cucerească însușiri. 
de suplețe, culoare, plasticitate 
a sonorităților și, in general, să 
dea dovada unui autocontrol 
riguros, care a conferit inter
pretării celor 12 Studii de De
bussy semnificația celei mai de 
seamă reușite — după părerea 
mea — din întreaga carieră de 
pină acum a Lianei Șerbescu.

Carnavalul de Schumann a 
stat la cumpăna între cele două 
etape pe care am încercat a le 
schița mai sus în dezvoltarea .ar- 

. tistică și pianistică a Lianei Șer
bescu. Înclinăm să rămînem în 
amintire cu fragmentele care au 
evidențiat același progres' cali
tativ al interpretei — simplita
tea nobilă a cantilenei din 
Chopin, suplețea mișcării și 
imaginii din Recunoștință, puri
tatea liniei din Mărturisire, 
plasticitatea reliefului sonor al 
mîinii stingi în Eusebiu etc. — 
și să trecem peste unele brus
cheți sau trecătoare . lipse de 
fluențe ce au mai subsistat alte
ori,

Privit în întregul lui — și 
în amănunt — recitalul Lianei 
Șerbescu a fost — și ne măsu
răm bine cuvintele — impunător 
prin noblețea efortului pianistei 
de a se „modela" neîncetat pe 
sine însăși.

Alfred HOFFMAN

„Proza satirică" a lui mântui, reginei", „Iluzia". 
Teodor Mazilu — volum „Hoțul și Giordano Bruno", 
antologic — conturează ta- In prima dintre, ele. în bă- 

' blou) disponibilităților sa- trînelul pleșuv și stafidit, 
tirice și umoristice ale seri- cititorul descoperă figura 
itorului, imptinînd criticii unuia dintre cei care s-au 
un profil artistic aproape bucurat de grațiile gene- 

-------j.. roase ale reginei. Intr-o 
discuție cu vechi prieteni 

.... .. de cafenea, acesta comite
rigorile genului, care cere imprudența de a „arunca 
deopotrivă puternica an- cîteva acuzații răutăcioase 
corăre în realitate, scru
tarea ei intensă și, în 
același timp, detașarea 
de foiletonistica jurnalis
tică, . ridicarea satirei la 
autentica, valoare esteti
că 1 cerințe ce își pun am
prenta și asupra actualei 
antologii, rezultatul fiind 
configurarea unei persona
lități originale și inegale.

Sub aparențele monoto
niei (pentru care i s-au 
făcut adesea reproșuri) T. 
Mazilu se vădește un crea
tor, în același timp, viru
lent și amuzat, tentat, de 
schița etică, dar și de gri
masa caricaturală, diversi
tatea fenomenelor satiri
zate impunînd o diversitate 
a atitudinilor

Intr-unui din volumele 
anterioare, scriitorul se de
clară „urmaș al moraliști
lor francezi", și această a- 
firmație, chiar dacă era 
făcută cu o anumită doză 
de autoironie, își demons
trează valabilitatea și poate 
fi considerată sintetiza
toare. înclinația spre stu
diul caracterologic, aspira
ția de a creiona o galerie 
tipologică de felul celei a 
lui La Bruyere se deta
șează ta lectură Volumul 
este alcătuit din cîteva serii 
de portrete, de variații pe 
teme date care pot fi ușor 
sesizate și alăturate, în 
ciuda dislocării savante pe 
care autorul a operat-o Un 
mănunchi restrîns de perso
naje este reluat mereu din 
alte perspective 1 jocul de 
lumini și umbre aruncate a- 
supra lor se schimbă ade
sea, dar tentația creării 
prototipului este evidentă

Cine Sînt personajele, lui 
T Mazilu nu este greu de 
constatat; în primele rîn- 
duri pășesc epavele lumii 
vechi, „foștii" crai afeme
iat! și afaceriști, acum se
nilizat! și ramoliți, ur
mează carieriștii și echili- 
briștii care jonglează dema
gogic un noian de lozinci 
pe care Ie golesc de conți
nutul lor real, intelectualii 
ratați, „subtilii" care emit 
paradoxuri dubioase, „se. 
natorii de drept" ai cafene- . 
lelor, neconformiștii osten
tativi și falsi, hoții rafinați 
și cu „remușcări", servilii. 
Toți indivizii satirizați au 
două trăsături 
prostia, pe care 
cameleonismul și 
nu izbutesc să o 
și pălăvrăgeala, 
spre teoretizare

singular. O astfel de lite
ratură implică numeroa
se dificultăți, impuse de

tă adresa regimului" Odată 
fapta comisă, panica pune 
stăpînire pe el. se ampli
fică la dimensiuni uriașe. 
Hotărî» să repare gala. se. 
reîntoarce la cafenea și 
ține ospătarului uh logos 
despre noile realizări, dar

decuparea pozelor de femei. 
In straniul grup se poartă 
cu seriozitate discuții pră
păstioase, cuvintele se go- 
iesc de sensurile lor pri
mare cedînd locul unor 
semnificații potențiale, în
chipuirea devine singura 
realitate

O categorie de caractere 
virulent satirizate este for
mată din impostori, din 
oamenii dușmănoși noilor 
realități sociale despre care 
intuiesc că le vor aduce 
sfîrșitul. In încercările lor 
disperate de a ocoli ine
vitabilul deznodămînt, a- 
ceste personaje se traves
tesc. adoptînd un limbaj

împotriva intelectualilor 
ratați, cufundați în teore
tizări inutile și de un gust 
îndoielnic. In aceste cazuri, 
relatarea nudă a faptelor 
se împletește cu ironia co
rosivă, cu aluzia suspen
dată și cu admirația pre
făcută pentru ^tinerii ar
tiști, pătrunzători, inuman 
de inteligenți, care emit 
paradoxuri de dimineață 
pînă noaptea". („Maria Po
pescu nu vrea să fie Maria 
Popescu"). Indivizii puhavi 
și. indolenți din „Strigăt 
tîrziu". snobul din „Subtilul 
de pe strada noastră". Mică, 
poetul formalist și sterii, 

dar 
sa

la

TEODOR MAZILU

observînd mina neîncreză
toare a omului neobișnuit 
să discute astfel cu cei îm- 
brăcați în haine vechi de 
blană. îl cataloghează drept 
reacționar. Ajuns acasă, 
nu-și va potoli temerile, 
decît adoptînd masca fide
lității și telefonînd injurii 
la adresa amicilor reacțio
nari care nu văd eă „se 
construiește enorm, dom
nule" Mimetismul demago
gic este satirizat și în „Bo
țul și Giordano Bruno*. în 
care putem identifica la 
doamna Bogdăneanu un 
fenomen caracteristic per
sonajelor lui T Mazilu — 
alienarea prin limbaj. Im
postura se integrează orga
nic în conștiința fostei bo
ieroaice. cameleonismul e 
atît de perfect îneît ade
vărul și minciuna devin 
aproape inseparabile.. Jocul 
este însă periculos și cu 
consecință tragica — ospi
ciul

Trimiterile la realități 
umane și sociale caricatu
rale. surprinderea unei dez
umanizări progresive fao 
din „Iluzia" o bucată demnă 
de o antologie a prozei sa
tirice românești Povestirea 
demarează lent, scriitorul 
amuzîndu-se să .înfățișeze o 
societate de libidinoși. Dar. 
pe nesimțite, umorul de at-

comune : 
viclenia, 
lașitatea 
ascundă 
tendința 

„erudită" 
și sterilă, intelectualismul 
pretins subțire, în realitate 
o expresie a inconsistenței, 
a vidului interior Siipu- 
nînd asemenea personaje 
acțiunii corozive a ironiei 
sale acide, scriitorul face moșieră cedează locul sar- 
un act de evidentă utilitate

poetul formalist _ 
sînt personaje banale, 
nocive, paraziți cărora 
tira le retează dreptul 
existență.

Impunîndu-se prin 
terea de a contura carac
tere memorabile, de a asi
gura tonului satirei auten
ticitate. de a materializa 
expresive ipostaze ale ridi
colului, volumul lui Teodor 
Mazilu relevă un scriitor 
de pregnantă originalitate, 
un moralist cu adîncă vo
cație. Prozatorul este pre
ocupat de sensul etic, so
cial al scrierilor sale, con
știent cel mai adesea că 
satira nu acceptă țeluri 
mârtinte, nu poate ambi
ționa gestul gratuit.

în conturarea tipurilor, 
prozatorul face totuși, cite- 
odată. concesii manierei, 
șarjează exagerat și ape
lează la „poante" ieftine, 
în care sătirâ nu are or- 
ga.nicitate, iar umorul e in
consistent. In astfel de îm
prejurări, fabulația e sim
plistă, anecdoticul expus cu 
facilă . voluptate primează, 
iar ironia, se diluează, exer- 
cilîndu-se pe teme minore. 
Volumul n-ar fi avut, cre
dem, nimic de pierdut dacă 
se renunța la unele schițe 
în care satira nu este sus
ținută de forța creației : în 
„Datoria de a avea gatso- 
nieră" expresivitatea este 
diminuată de persiflarea cu 
ostentație a personajului j 
în' „Inhalația", meditația 
ironică pe tema instalării 
subite a bătrîneții se pre
ta mai degrabă la o inter
pretare de un umor tragic 
decit la ironia' tișoară si 
expansivă ; în „Nescafă" 
se resimte efectul unor lun
gimi și stagnări, ca și in 
„Strigăt tîrziu".' Mai sînt, 
apoi, strînse în antologie 
schițe care s-au perimat 0- 
dată cu dispariția unor fe
nomene conjuhcturale sa
tirizate, semn că nu întot
deauna autorul reușește să 
ridice „cazul" la generali
tate artistică. E sesizabilă 
preferința autorului pentru 
aspectele caricaturale re
volute; preocuparea de a 
surprinde ridicolul sub ipos
tazele lui actuale mi se 
pare mal puțin pregnantă.

în genere însă, an
tologia de „Proze sati
rice" semnată de T. Ma
zilu are darul de a revela 
în dimensiuni mai exacte 
decît volumele publicate Ia 
intervale diferite vocația 
sa satirică, conturează mai 
limpede concepția autoru
lui care nu se hrănește din 
matca amară a' scepticis
mului. ci vizează atitudini 
de denunțare și demistifi- 

i care active, conștiente
loan ADAM

pu-

principial, caracteristic noi
lor relații, dar prin com
portarea lor cotidiană caută 
să le submineze. In acest 
gen de schițe, din malițios 
tonul autorului devine sar
castic. iar comentariul la
conic se transformă brusc 
în rechizitoriu. Ura este 
deplină, așa cum se vădește 
in prezentarea lui Sebas
tian Lefteriu din „Nostal
gia infernului", care ține 
conferințe demagogice și în 
patul amantei, dar care sa
botează mișcarea de ino
vații, afirmind cu senină
tate că „una e practica, 
alta e baza teoretică". în 
înfățișarea “ 
pasian din 
în prostia 
închipuie 
ansamblu 
ușor de 
aducerea 
„tovarășului* 
din „Patronul" care vehi
culează inepția posibilității 
colaborării patronului cu 
muncitorii în cadrul grupe
lor sindicale etc. Paraziții 
aceștia, cînd satrapi, cînd 
dotați cu o neobișnuită 
flexibilitate a coloanei ver
tebrale, nu înșeală pe ni
meni cu vorbăria lor de
magogică, organismul social 
demaseîndu-i. și anulîndu-î 
prompt. • Intenționînd o 
operă de pedagogie socială, 
autorul, intervine ca erou 
pe parcursul narațiunii, ac- 
ționînd în numele adevă
rului și al dreptății.

Verva nestăpînită, satira 
Incisivă sînt îndreptate și

lui Felix Ves- 
,.Confuzia", care 
lui vinovată își 

revoluția ca un
de teoretizări 
manevrat, în 

pe scenă a 
Mehedinți

români

sîntem 
transpu- 
scrierilor

u- 
con- 

obiec- 
cerce- 
de la

teatre

(sala

20.
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golași pe care nu 
fir de iarbă și

scriitorii acestui 
într-adevăr istoric, 

încă o dată 
acest

Sever, Dana 
Scărlătescu, Ioana 
Alexe, Traian Ze- 

Ulmenl, George 
Letițla Popa. .22,20 
Noile aventuri ale

cele 
scopuri ale 

scriitorilor, 
spre

GRI-
18,15;

comisarul San Antonio:
- 15.30: 18.

Galilei: BUZEȘTI — 

îndărătnică: POPULAR 
T 8-

mantân... cu melodii". Emisiune 
muzicală cu cvintetul „Studio" și 
Marcel Roșea. 22,30 — Telejur
nalul de noapte. • Telesport. 
22,55 — Tragerea la sorți a gru
pelor turneului final al Campio
natului mondial de fotbal. 23,45 — 
închiderea emisiunii programu
lui I.

19,45 — Deschiderea emisiunii. 
Seară de teatru. „Idioata" de 
Marcel Achard. Traducerea : E- 
rastia Sever. Distribuția : Mariana 
Mihuț, Constantin Codrescu, Fory 
Etterle, Sanda Toma, Mlhai Pă- 
lădescu, Septimiu 
Comnea, Florin * 
Ciomîrtan, Ion 
cheru, George 
Pufulete. Regia
— Film serial ■ ............................ ........
căpitanului Kloss. Episodul IV : 
„Fără instrucțiuni". 23,15 — închi
derea emisiunii programului II.

cele mai re-
li-

as-

.. socială (.t......   .
■ Rămășițele țalniCe,-. c

pe
rioade revolute sînt "sur
prinse în schițe ca 1 „A-

casmului- Personajele, In 
deficit „de. ..eișj.șfență; duc o 

dar viață, rutinieră. presărată
de'șutomatisme de maniaci 
Preocuparea lor dominantă 
devine la un moment dat

înainte de toate, 
legate de 

importante 
Este vorba de 
hidrocentralei 
— ultima campanie 

Dună- 
și în 
de la

Medalion
consacrat 
centenarului

nașterii
lui K /. Lenin

Sub auspiciile Comisiei pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor culțural-științi- 
fice a municipiului București, la Casa 
de cultură „Mihail Eminescu" din Ca
pitală a avut loc vineri după-amiază 
un medalion cu tema > „V I. Lenin 
— 100 de ani de la naștere". Des
pre personalitatea și opera genialul 
lui conducător al primei revoluții so
cialiste victorioase a vorbit Ion Or- 
ghidan, cercetător principal la Insti
tutul de științe pedagogice. Asistența 
a urmărit apoi un program de filme 
documentare legate de activitatea lui 
Vladimir Ilici Lenin.

(Agerpres)

ție, avînd grijă ca. — 
numele adevărului — 
nu uităm nici o clipă su
premația izbînzilor socia
liste ale patriei.

Tn această țară a noas
tră avem încă multe lucruri 
dc făcut în diverse dome
nii de. activitate, ca să a- 
jurigem din urmă popoa
rele înaintate și să mer
gem cu ele la pas către 
viitor. România înaintează 
cu pași siguri, pe acest 
drum, iâr scriitorii Româ
niei socialiste au sprijinit, 
sprijină și vor continua să 
sprijine necontenit efortul 
constructiv al întregului 
popor, de a urma fără șo
văire calea pe care o 
deschide politica înțeleap
tă a partidului comunist, 
care este astăzi politica 
noastră, a tuturor celor ce 
trăim și muncim pe aceste 
meleaguri.

Noi, 
timp 
sîntem deci 
vreau să subliniez ___
lucru — scriitori angajați, 
angajați față de propriu] 
nostru popor, angajați față 
de propriul nostru partid, 
să contribuim la transfor
mările fundamentale din 
viața acestei țări, pentru a 
pune statul nostru socia
list în situația ca în orice 
clipă să-și poată apăra su
veranitatea sa. pentru a 
pune ' poporul român și 
Partidul Comunist Român 
în situația de a apăra înă
untru construcția socialistă, 
iar în afară marea con
strucție de pace a întregii

lumi. Sîntem cu toții 
potriva războaielor, fie 
ele sînt războaie declarate, 
fie că sînt războaie nede
clarate — cum sînt cele 
care în momentul de față 
se desfășoară în cîteva 
puncte ale globului. Noi 
dorim și milităm ca aceste 
dorințe să devină realități, 
ca toate popoarele lumii să

mare mi se pare a fi rolul 
scriitorilor din țările socia
liste. De aceea am primit 
cu mare emoție - cuvintele 
pe care, de la tribuna celui 
de-a! X-lea Congres. se
cretarul general al Parti
dului Comunist Român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
le-a adresat creatorilor de 
frumos, făcînd ■ îndrepta

nenumărate 
globului 

milenii și 
atunci

gerează 
puncte 
mîntesc de 
milenii, de 
cînd omul a înțeles că, 
nînd mîna pe un pietroi și 
izbind un alt om, 
să-l ucidă și poate 
însușească unealta

pă- 
de 
de

pu-
poate 
să-și 
mai 

bună pe care acesta nu a 
apucat s-o folosească sau

Marienbad: U-

Mărluca: LIRA

luni: LIRA

muncească si sâ trăiască 
în libertate' și să-și fău
rească, prin munca lor, 
bunăstarea și fericirea.

Acestea sint cele mai 
nobile ținte ale poporului 
nostru, acestea sînt 
mai nobile 
noastre. ale 
acestea sînt țelurile 
care tind cu mare forță de 
convingere 
prezentative scrieri ale 
teratiu-ii române de 
tăzi

De la un timp, în 
țările din lume, rolul 
lorilor devine din ce 
mai mare. Cu atît

țite observații cu privire 
la munca noastră, cu pri
vire la acele eșecuri pe care 
ni le reproșează nu o dată 
și cititorii, dar subliniind 
și realizările obținute, iz- 
bînda multora dintre scrii
torii români și de alte na
ționalități, ca și înaltele o- 
biective cărora sîntem che
mați să le răspundem prin 
scrierile noastre

Am văzut publicate, în 
reviste străine, cit și în re
vistele noastre. fotografii 
ale Pămîntului pe care tră
im și pe care se desfășoa
ră istoria omenirii, a a-, 
cestei omeniri câre sîn-

fiara vînată cu greutate. 
Am văzut aceste fotogra
fii și trebuie să mărturi
sesc că m-au emoționat ne
maipomenit de mult, pen
tru că, văzut din Lună. Pă- 
mîntul este foarte frumos i 
pete mari, albastre. care 
înfățișează marile oceane 
ale globului nostru pămîn
tesc, pete verzi care arată 
șesurile dintr-o parte sau 
alta a globului pămîntesc, 
munți 
crește
munți acoperiți de bogate 
păduri. Dar văzută de pe 
Lună. Lună însăși poate pă
rea înspăimîntătoare : pia-

tră uscată, munți de pia
tră, prăpăstii de piatră, 
nici un pic de apă, nici un 
fir de iarbă și nici măcar 
o furnică viețuind pe ea.

Da. Văzut dim Lună, Pă
mîntul e frumos, e chiar 
foarte frumos. Cred că este 
cazul să ne întoarcem ia
răși Ia Pămîntul nostru și 
să ne străduim cu toții ca 
globul pămîntesc să fie 
frumos nu. numai văzut din 
I.unâ, ci să fie frumos 
sau chiar foarte fru
mos văzut de aproape, 
de oamenii care locuiesc 
pe fața Pămîntului. în a- 
ceastă direcție, forțele tu
turor celor ce mînuiesc con
deiul pe diversele meri
diane ale globului s-ar pu
tea uni, intr-adevăr, în
tr-un unic și impresionant 
front scriitoricesc. Să fa
cem ca Pămîntul sâ fie 
frumos văzut de aproape.

Să facem ca frumusețea 
Pămîntului să fie gustată 
de toți.

Să facem ca bogățiile Pă- 
mîntului pe care trăim să-i 
sature și să-i 
pe toți cei ce-l 
muncesc.

Spuneam că 
torii de astăzi 
tem scriitori 
tem angajați 
porul nostru, 
tidul nostru, 
rea unei Românii 
te înfloritoare, a unei lumi 
în care pămîntul să nu fie 
transformat în cenușă, pen
tru făurirea unei lumi în 
care Pămîntul să fie fru
mos și, în schimbul mun
cii noastre, nouă, tuturor

oamenilor, Pămîntul să ne 
dea roadele lui.

România, așa cum știm 
cu toții, nu este unul din 
marile state ale lumii ; nici 
dacă punem statele la 
rînd și le judecăm după 
suprafața teritoriilor lor. 
nici dacă punem statele la 
rînd și le judecăm după 
numărul locuitorilor. Dar 
România de azi, pentru 
care muncim cu toții în 
sectoarele noastre de activi
tate, este una dintre țările 
care posedă la ora actuală 
cea mai mare forță pe care 
au posedat-o vreodată oa
menii. și anume, torța mo
rală pe care ți-o dau înal
tele idealuri de viață in 
care crezi din adîncul fiin
ței tale, certitudinea îm
plinirii obiectivelor pe care 
iți propui să le realizezi, 
deplina libertate de a crea 
opere durabil" în cele mai 
diverse domenii de 
vitate materială și 
lă

Această 
chemați

• Urmărirea: PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30.
o Bătălia pentru
REȘTI — 9; 12,30;
LODIA — 9,30; 13;
DERN — 9,30; 13; ____  ...
• Păcatul dragostei: REPUBLICA
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15.
O Roata vieții: CINEMATECA 
(sala Union) — 10; 12; 14.
• Prieteni fără grai: EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
DOINA-— 11,30; 13: 14,30: 16; 18,15;

,30.
Program pentru copii: DOINA 
9; 10.
Reconstituirea: LUCEAFĂRUL 
11,15, 13,30; 16; 18,15; 20,45.
Intr-o seară, un tren: CAPI

TOL — 9,15: 11,30: 14: 16,15; 18,45; 
21.
O Taina leului: FESTIVAL — 8,30; 
11; 13.30; 16; 18.30; 21. FAVORIT
— 10; 13; 15,30; 18; 20,30.
O Valea păpușilor: VICTORIA — 
9; 12; 14,45; 17,30: 20.15, GLORIA
— 9,30: 12: 14.30; 17; 19.30.
o La est de Eden: CENTRAL — 
8.30; 11; 13,30; 16: 18,30: 21.
n Băieții din strada Pal: LUMI
NA — 9.15—15.45 în continuare: 
18,45; 20,45.
e> Program de filme documentare: 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
a Băieții în haine de piele 
ROVIAR - 8,30: 11; 13,30; 16;
21, FLAMURA — 9: 11,15: 
18: 18,15; 20,30.
■> Winnetou în Valea Mortii:
VITA - 9; 11,15: 13,30: 16;
20.30, VOLGA - 9—16 în conti
nuare: 18,15: 20,30. TOMIS — 9—15 
în continuare; 17,30; 20.15.
• Frații Karamazov: ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15:
19.
• Beru si
BUZESTT
<n Galileo
20.30.
• Femeia
— 15.30; 18; 20.30, DACIA
20,30 în continuare.
a Vă place Brahms?: BUCEGI —
9: 11.15: 13.30: 15.45; 18: 20.30. RA
HOVA — 15.30; 18.
n Căldura: RAHOVA — 20,30.
o Lupii albi: UNIREA

• Anul trecut la
NIREA — 20,30.
• Baladă pentru
— 15,30; 18. '
• Să trăim pină
20,15.
• La război, ca la război: DRU
MUL SĂRII - 15; 17,30; 20, ARTA
— 9,30—15,30 în continuare; 18,15; 
20,15.
• Comedianții (ambele serii): FE
RENTARI — 15,30; 19.
• Războiul domnițelor: GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30, PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,30.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român): Con
cert simfonic — 20. Dirijor: Kurt 
Woss (Austria). Solist clarinet: 
Aurelian octav Popa.
t> Opera Română: Bărbierul din 
Sevilla — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia): Enigma Oti- 
liel — 19,30; (sala Studio): Cine 
ești tu ? — 19,30.
o Teatrul de comedie: Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu): Moartea lui Danton — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia): Tan
drețe și abjecție — 20.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Othello — 19,30; (sala 
Studio): Viziuni flamande
• Teatrul Mic: Maria 1714 — 20.
• Teatrul Giulești: Geamandura
- 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Poveste 
neterminată — 10.
a Teatrul evreiesc de stat: 
șirag de perle — 20.
• Teatrul satiric-muzlcal „C.
nașe" (sala Savoy): Cafeaua 
lapte de adio '

Tă- 
_______ cu 

___  19,30; (sala din 
Calea Victoriei nr. 174): Nlcuță la 
Tănase — 19,30.
e Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu": Acul cumetre! 
Gurton — 19,30.
• Teatrul muzical din Brașov (la 
Sala Palatului) : Bal la Savoy — 
19.30.
• Ansamblul, artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Esop, 
viața, muzica și noi — 20.
• Circul de stat: Rapsodia sue
deză — 10: 19,30.

acti- 
spiritua-

noi, scrii- 
ai țării, sî.n- 

angajați, sîn- 
față de po- 
față de par- 
pentru făuri- 

socialis-

forță 
să o 

nem în paginile 
noastre, această forță tre
buie să constituie substan
ța operelor noastre durabile, 
care să afirme în spațiu și 
timp voința întregului nos
tru popor, care își făurește 
acum viitorul, destinul A- 
ceasta ar fi. după părerea 
mea. semnificația angajă
rii noastre partinice, a an
gajării noastre ca scriitori 
ai acestei 
pbn avînt 
scriitori ai 
cialiste.

17,00 — Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba germană. 18,05 
— Cheia orașului — concurs pen
tru tineret. Participă echipele ora
șelor Craiova șl Ploiești. Prezen
tator Mihai Florea. Redactor Emil 
Ghițulescu. 19,00 — Telejurnalul 
de seară. 19,35 — Desene animate. 
19,45 — Tele-enciclopedia. © Mata 
Hari • Delta Dunării o Lupta se- 
negaleză. 20,40 — Microavanpre- 
mieră. 20,45 — Film serial : Răz
bunătorii, „Dragoste la prima ve
dere". 21,35 — Două emisiuni de 
muzică ușoară — două stiluri. • 
„Ritmuri romantice" e „Un gea-



® Generația constructorilor intră în arena istoriei ® O zi de 25 de ore I 

© O plimbare de neuitat sub clar de lună & „Mai întîi m-au convins 
cîntecele...” ® „Poarta ecluzei — mîndria vieții mele!“ ® Valsul 

Dunării, pe verticală ® De la anul primului plan economic la anul 
Congresului al X-lea al partidului

Sfirșit de decembrie 1969 la Porțile 
de Fier. Peisaj alb, tăiat de riglele 
verticale ale macaralelor ridicate in 
mijlocul fluviului. Imens tablou alb 
despărțit în două de șantierul care a 
zăgăzuit apele. Dunărea se pregătește 
de iernat. Privesc un grafic in care li
nii frînte urmăresc, zi după zi, căde
rea Dunării spre iarnă. Linia debite
lor scade treptat, aproape constant, 
spre 4 000 de metri cubi pe secundă, 
în vreme ce temperatura scade, de a- 
semenea, ca intr-un soi de subterană 
înțelegere cu fluviul. De citeva zile 
se menține sub 0 grade in aer, iar 
apa curge greoi, cu o temperatu
ră de plus 1—2 grade, tn alte părți, 
Dunărea „stă", așa cum spun oame
nii Deltei cînd punți de gheață cu-
prind- brațele largi, canalele sinuoa
se, ghiolurile și japșele întinse între 
ceataluri și Mare. Aici însă, fluviul 
vibrează puternic, in zidurile batar- 
dourilor, aici Dunărea nu are răgaz, 
nu cunoaște liniște, nu poate hiberna, 
în ciuda oboselii sale de urs geolo
gic. Aici Dunărea e scuturată de ci
teva ori pe zi .de .-exploziile: Mn albia 
ei de stinca; .explozii ce pregătesc „pa
tul" adine al1 betonitlui,; temelia zdra
vănă a bdiajuîui, aici Dunărea^ e dez
morțită de adierile fierbinți ale abu
rului produs în mari cazane de ter- 
moficare pentru a ocroti betonul 
proaspăt turnat de mușcătura geru
lui, aici Dunărea ■ continuă să trăias
că intens, la temperatura înaltă a șan
tierului. care nil cunoaște nici o cli
pă de oprire, nici un moment de o- 
dihnă.

Trec pe sub Viaductul de la Gura 
Văii. înalt, suplu, îndrăzneț, bătut de 
viscol și poleit de ger, pare un pod 
de argint, un pod din basmele copi
lăriei. Dar silit aici oameni care, tre
când zilnic' pe sub viaductul de la 
Gura Văii, iși aduc aminte de alte 
viaducte, de alte poduri adevărate, 
ridicate tot de ei la alt capăt de. țară,, 
la un început de epocă. Sint viaduc
tele căii ferate Salva-Vișeu, de care 
îi despart o întreagă geografie a: Cons
trucției, o dinamică istorie a dezvol
tării economice.

Salva-Vișeu — Porțile de 
Fier; 1949—1969. E un imens 
viaduct în timp, un viaduct 
aruncat peste două de

cenii intre Dealul Ștefăniței și 
Gura Văii, între Maramureș și Du
năre, între anul primului plan eco
nomic din istoria României și anul 
istoric al Congresului al X-lea al 
partidului.

Atunci, în preajma celei de-a doua 
aniversări a Republicii, la 28 de
cembrie 1949, avea loc, în gara de sub 
Dealul Ștefăniței, tăierea panglicii 
inaugurale a căii ferate Salva-Vișeu, 
prin care întreaga țară întindea un 
braț de oțel către Maramureș, racor- 
dind astfel un vechi ținut de o mare 
frumusețe, dar și de o cumplită sără
cie, la suflul înnoitor al patriei . a- 
fl-ate în pragul noii sale istorii.

Acum, după douăzeci de ani, cons
trucții masivă a centralei, incinta în 
care se excavează patul barajului, 
imensele macarale *otindu-se deasu
pra Dunării pregătesc racordarea ma
relui fluviu european la fluxul ener
getic al țării. E o imensă deosebire 
cantitativă și calitativă între aceste 
două racordări, dar sensul lor e unul 
singur: dezvoltarea consecventă a 
economiei țării. Este o extraordina
ră distanță între capetele acestui via
duct aruncat intre două colțuri de 
țară, dar sensul său este unul sin
gur : construcția desfășurată a socie
tății socialiste.

Pilonii acestui viaduct aruncat în 
timp, .piloni mai puternici decit be
tonul armat, mai rezistenți decit oțe
lul, mai tari decit cremenea, sint oa
menii, oameni care au parcurs, pas 
cu pas, zi după zi, timp de douăzeci de 
ani șl mai bine, distanța de la Salva- 
Vișeu la Porțile de Fier, oameni pe 
umerii cărora s-au ridicat zeci de 
construcții pentru ca țara noastră să 
ajungă la forța și cutezanța de a înăl
ța, cot la cot cu constructorii Iugo
slaviei prietene, un baraj împotriva 
Dunării, cea mai mare hidrocentrală 
de pe acest fluviu.

Cine sint acești oameni ? Am reușit 
să descopăr cițiva, am încercat să-i a- 
dun în jurul unei „mese rotunde" 
pentru o discuție evocatoare. Am în
cercat, dar n-am reușit pentru că rit
mul șantierului nu admitea absența 
lor de la locul de muncă, pentru că 
distantele care se cereau parcurse de

Reportaj de Paul DIACONESCU

fiecare pentru a ajunge in același 
punct erau prea lungi, in vreme ce 
prea scurt era timpul, timpul acestui 
impetuos sfirșit de an, întrucit con
structorii de la Porțile de Fier și-au 
îndeplinit planul pe anul 1969 încă 
de la 2 decembrie. Așadar, am mers 
de la unul la altul, am discutat cu 
fiecare în parte iar acum încerc să 
leg capetele frazelor, de la unul la 
altul, ca și cum discuția ar fi fost co
lectivă. (Fie-rni îngăduit acest mic 
artificiu reportericesc, prin care evo
carea anilor parcurși, înlănțuirea 

ideilor și a faptelor, semnificația unor 
vieți dăruite construcției nu au de
cit de cîștigat).

Dar să începem interviul cu o 
întrebare : Din ce imbold ați 
plecat la Salva-Vișeu ?

TUDOR MORARU, șeful unei bri
găzi de mineri : Era un șantier mare. 
Pot să: Spun că acolo am învățat cu 
adevărat meseria.

NICOLAE MĂNESCU. directorul 
general al grupului de șantiere : Ter
minasem facultatea de construcții, 
comisie-.de repartizare nu exista în 
acea vreme. M-am dus la Salva-Vi
șeu din proprie inițiativă, pentru că 
am vrut să construiesc, să constru
iesc desfășurat.

GHEOR.GHE CATANĂ, inspector 
la serviciul personal : Eram țăran. 
Aveam 17 ani cînd am auzit de șan
tierul din Maramureș și m-am în
scris ca brigadier în Brigada 9 Gorj. 
De ce m-am dus ? Sincer să fiu, din 
cauza sărăciei, a foametei, a secetei 
care bîntuia satele noastre în acei 
ani

— Ați avut un ideal cînd ați pornit 
la drum '/

— E greu de spus. La vîrsta aceea 
nu știam prea multe. Idealul l-am 
descoperit însă acolo. Poate că vi se 
pare curios, dar tînăr fiind m-au 
impresionat, în primul rînd, cîntecele 
de brigadieri, elanul, viața de șan
tier, lucruri cu totul noi pentru un 
fiu de țăran. Abia apoi am descoperit 
că munceam pentru noi, construiam 
pentru țară, deși nu știam să folosim 
decît lopata, tîrnăcopul și hîrlețuJ, 
deși umblam încălțați în opinci afla
te în dotarea brigadierilor.

— Vă mai amintiți vreun cintec de 
brigadă ?

Cu emoție, cu o voce nesigură, pi
păind parcă vechea melodie aproape 

uitată, Gh. Catană cîntă cu jumătate 
de glas :

Brigadieri de la Salva-Vișeu,
Cu elan noi pornim
Să scăpăm din adîncuri și din 

hău 
Țara nouă pe care-o clădim !

Munca arde în zări noi. 
Tîrnăcoape stîncile rup,
Să scăpăm din adîncuri și din 

hău, 
înainte mereu
Ilei rup Hei rup !

Cîntecul acesta, care astăzi ni 
se pare atit de îndepărtat, dez
văluia de fapt nu numai pei
sajul șantierului de la Salva- 

Vișeu, ci imaginea întregii țări 
care, cu eforturi imense, se ri
dica din „hăul" economic lăsat moș
tenire de vechea orînduire și de un 
război greu și îndelungat. Cintecul a- 
cesta conținea însă și profesia de cre
dință a unei generații, elanul cu care 
pornise la construirea unei țări noi, 
sub imboldul atitor generații de mun
citori. un imbold vechi și lapidar: 
„hei rup I"

— Ce însemna, în fond, acest „hei 
ru.p !“ ?

COST1CĂ ANTONOA1EA, maistru 
miner: însemna că mai toți cîți eram 
acolo eram necalificați, însemna că 
n-aveam nici mașini, nici unelte per
fecționate, că aproape tot ce făceam 
se bizuia pe munca fizică, pe efort 
rudimentar. în tunelul la care am 
lucrat, Drăgoioasa, vagonetele se 
împingeau cu mîna Cînd au fost a- 
duși caii de mină am simțit o mare 
ușurare.

TUDOR MORARU : Eu am lucrat 
la tunelul de sub Dealul Ștefăniței, 
un tunel lung de aproape 2 500 de 
metri. Aeraj nu exista și se întîmpla 
destul de des să pice oameni din pri
cina gazelor. Și eu am fost gazat. 
Ieșeam afară, la aer, și reintram apoi 
în galerie. rlneori, de cîteva ori pe 
zi. Cît privește metodele de lucru, 
se săpa după metoda așa-zisă „aus
triacă", metodă veche, clasică, cu1 
mare consum de lemn și cu o viteză 
de înaintare foarte mică.

NICOLAE D1NESCU, maistru con
structor de căi ferate s Eram lăcătuș, 

aveam 19 ani și nu știam mai nimic 
despre protecția muncii, ca, de alt
fel. și ceilalți brigadieri. Din pricina 
asta era cit p-aci să cad de la înăl
țime în apa Vișeului de pe o plat
formă de cale ferată la care lucram. 
Mi-amintesc că, într-o duminică, 
am sărbătorit încheierea unei lucrări 
intr-un fel original. Fiindcă aprovi
zionarea pe șantier nu era grozavă, 
am cumpărat o oaie de la un cioban, 
am fript-o în jar și după ce-am stro
pit-o cu țuică tare de prin partea 
locului, nu știu cui i-a venit ideea să 
ne plimbăm cu... roaba. Era o noapte 
splendidă, cu lună ca ziua, și pe șo
seaua construită de noi ne-am hur- 

ducăit unii pe alții în roabe, pentru 
că acesta era principalul mijloc de 
transport cu care lucram. Ce să-i 
faci, eram foarte tineri.

NICOLAE MĂNESCU i Da. eram 
foarte tineri. De aceea, poate, nu 
conta că locuiam în barăci primitive 
și insalubre, că munceam în condi
ții foarte dificile. După fiecare lu
crare brigadierii erau cuprinși de un 
entuziasm extraordinar, aruncau lo- 
pețile și cazmalele, zvîrleau spre 
cer șepcile sau căciulile, făceau 
tumbe de bucurie. Era un entuziasm 
naiv, evident disproporționat față de 
însemnătatea reală a lucrării respec
tive. Dar, pentru noi, fiecare pas, 
fiecare stîncă derocată reprezentau 
o victorie. Descoperisem sentimentul 
că însemnăm ceva, că, prin forța și 
munca noastră, afirmăm ceva impor
tant. Nu uitați că abia fusese înfăp
tuită Republica, nu uitați că abia a- 
vusese loc naționalizarea întreprin
derilor particulare. Am lucrat alături 
de foști antreprenori, alături de in
gineri și maiștri care nu priveau cu 
ochi buni elanul și entuziasmul bri
gadierilor, care țineau sub lacăt se
cretele meseriei, dar, mai ales, pri
veau cu scepticism eforturile și pers
pectivele țării. Purtam discuții înde
lungate cu unii dintre aceștia, se în
fruntau două mentalități opuse, pen
tru că noi, cei tineri, descopeream, 
la Salva-Vișeu, imaginea viitorului și 
sentimentul patriotic că afirmăm 
prezentul țării, că putem dovedi, prin 
fapte, că ceea ce facem este mai bun 
decit s-a făcut vreodată înaintea 
noastră. Au fost, bineînțeles, și exa
gerări, aveam tendința de a ridica un 
hotar între generații, dar adevărul 
este că mentalitatea noastră era, în 
esență, dreaptă, pozitivă, era men
talitatea viitorului fără de care nu 
puteam ajunge aici.

Aici ! Ne aflăm in biroul directoru
lui general al grupului de șantiere 

I.C.H. de la Porțile de Fier, încon
jurați de planșe și desene, de pla
nuri și grafice care sugerează, totuși, 
foarte palid amploarea șantierului, 
efortul celor peste 20 000 de con
structori.

— Care a fost cea mai mare satis
facție pe care ați avut-o de-a lungul 
acestor două decenii ?

Cabina de picher construită sub 
conducerea mea la Salva-Vișeu. Da, 
o simplă si neînsemnată cabină de 
picher, dar era prima construcție 
realizată de mine Am lucrat apoi o 
remiză de locomotive și un castel de 
apă de 21 metri înălțime. Mi s-au 
părut niște construcții imense atunci, 
la Salva-Vișeu. pentru ca, revăzîn- 
du-le, după numai cinci ani, în 
1954, să mi se pară nefiresc de mici. 
Poate pentru că. între timp, con
struisem coșul de fum al termocen
tralei Paroșeni, înalt de 120 metri.

Simbolică această modificare 
a perspectivei, această rela
tivitate a unităților de mă
sură ! Ascultindu-l pe in

ginerul Nicolae Mănescu, mă gin- 
desc că vechea definiție după care 
„omui este măsura tuturor lucruri
lor" s-ar cere modificată astfel: „o- 
mul devine măsura tuturor lucrurilor 
pe care le creează", întrucit creîndu-le 
se redimensionează pe sine la propor
țiile acestora.

Intr-adevăr, redimensionări Succe
sive, ale țării și ale oamenilor, au 
urmat construcției de la Salva-Vișeu 
inaugurată în urmă cu douăzeci de 

ani Pentru a se ajunge la dimensiu
nile prezentului, la perspectiva de azi, 
au fost urcate trepte numeroase, trep
te care s-au numit Bicaz, Firiza, Ar
geș, Lotru sau Paroșeni, Brazi, Lu
duș, Craiova sau Ovidiu I și II. Bor- 
zești, Galați, Motru, sau... Sint atitea 
și atîtea trepte incit cu greu le mai 
poate număra cineva, deși ele au fost 
urcate în numai două decenii și ju
mătate

— Se puteau bănui, atunci, dimen
siunile operei de azi 2

VASILE GHEORGHIȚA, maistru 
montor la șantierul Energo-Montaj : 
Atunci, la Salva-Vișeu. am desco
perit ce înseamnă viața, ce înseam
nă profesia. Acolo am luat primul 
salariu, acolo am învățat să cunosc 
și să înțeleg oamenii Dar trebuie să 
mărturisesc că nu știam ce voi face 
mai departe. Nu bănuiam atunci că 
mă voi căsători la Borzești. că pri
mul meu copil, Florin, se va naște 
la Bicaz, iar al doilea. Niciișor. la 
hidrocentrala Racova, de pe Bistri
ța Nu, nu bănuiam, ba chiar nici 
nu puteam visa că voi ajunge aici. 
Ia Porțile de Fier, unde am lucrat la 
montarea porții mari a ecluzei, 
poarta de aproape o mie de tone, 
mîndria vieții mele...

NICOLAE MĂNESCU i Ba da. a- 
tunci și acolo se puteau intui ger
menii viitorului, raportată la acea 
vreme anvergura lucrărilor era 
grandioasă Puțini au crezut atunci 
că lucrările se vor face bine și în 
timp Pentru că ni se cerea un ritm 
necunoscut în istoria industriei ro
mânești Mi-amintesc că un mecanic 
s-a pontat într-o zi cu 25 de ore 1 
I-am cerut explicații și mi-am dat 
seama că avea dreptate : fusese che
mat la ora 23 să monteze un troliu 
și continuase neîntrerupt pînă la 
ora 24 a zilei următoare. Da. se a- 
nunța un nou ritm de muncă și o 
nouă perspectivă. De asemenea, se 

anunța o nouă disciplină, pentru că 
exigența era cu mult mai înaltă și 
se bizuia nu pe puterea banului, ci 
pe forța moralei muncitorești pe 
care unii dintre foștii antreprenori și 
maiștrii vîrstnici n-o ințelegeau. Și 
incă ceva : tineretul începea să fie 
atras Ia rezolvarea problemelor eco
nomice și de stat ale țării, o nouă 
generație intra astfel, din plin, cu 
toată forța, in arena istoriei.

Atunci, la Salva-Vișeu, Ia 
Bumbești-Livezeni, la Agni- 
ta-Botorca, se năștea genera
ția constructorilor care1 s-a 
maturizat zidind și înălțînd toate 

marile edificii economice ale țării de 
acum.

ATUNCI și ACUM, ACOLO și AICI 
— iată cuvintele ce revin cel mai des 
în cursul discuției, pentru că repre
zintă in modul cel mai concis punc
tele esențiale de referință în timp și 
în spațiu, pilonii intre care se avîn- 
tă uriașul viaduct al țării și al vieții 
acestei generații de constructori.

ATUNCI și ACOLO înseamnă 
începutul șt mi se pare semnificativ 
faptul că atunci și acolo, la Salva- 
Vișeu sau, puțin mai tîrziu, la Bicaz 
ori pe alt șantier, majoritatea celor 
cu care stau de vorbă au devenit 
membri ai partidului comunist. Era 
firesc, pe deplin firesc, ca acei care 
intonau „Internaționala" după fieca
re victorie in muncă, să se conto
pească cu „partidul mare muncitor" ; 
era normal ca acei care se dăruiseră 
construcției să se considere trup din 

trupul partidului care elabora primele 
planuri naționale, planuri de construi
re J socialismului în România. Se 
stabilea astfel și se cimenta o legă
tură indisolubilă intre idealurile ace
lei generații tinere și idealurile veș
nic tinere ale partidului, pentru că 
politica partidului însemna realiza
rea năzuințelor întregului popor, în
semna drumul deschis către acum și 
aici.

ACUM și AICI au sensul unui bi
lanț, semnifică prezentul pregătit și 
edificat de-a lungul a două decenii 
prin succesive eforturi, prin munca a 
mii și sute de mii de oameni, siliți, o 
dată cu construcția, pe o altă treaptă 
a profesiei și a demnității, a. conștiin
ței și a gîndirii. Nimic din ce se vede 
aici, și acum nu se poate compara cu 
romanticul dar desuetul „hei rup !“. 
Poduri rulante cu o capacitate de 400 
de tone, imense macarale-turn. auto
basculante de dimensiuni ciclopice 
pun in relief forța și gigantismul șan
tierului.

— Aici am lucrat cu cele mai a- 
vansate utilaje, cu foreze și excava
toare de mare putere, moderne. Aici 
am detonat cele mai mari cantități 
de explozibil din viața mea : pînă 
la zece tone în cariera de gresie, 
pînă la șase tone în albia Dunării, la 
temelia centralei de azi Cu blocurile 
de stîncă derocate de noi a fost ză
găzuită Dunărea (Costică Anto- 
noaiea).

— Am venit aici în 1967, detașat 
de la Lotru pentru niște lucrări spe
ciale. de mare dificultate, cu gîndul 
că voi sta numai o lună. Și iacă, am 
trecut aici in a doua jumătate a 
vieții, am împlinit 50 de ani. Am 
executat lucrări pe care nici n-aș fi 
bănuit că voi fi în stare să le duc 
la capăt. (Tudor Moraru).

— Acolo, Ia Salva-Vișeu. am mun
cit în opinci și n-am reușit să mă 
calific în nici o meserie. Aici, tinerii 
pe care i-am recrutat s-au calificat 

tn cîte două și chiar trei profesii. 
Utilajele perfecționate, exigența și 
ritmul lucrărilor cer o înaltă califi
care. (Gheorghe Catană).

— Am luat parte la realizarea li
nei performanțe de nivel mondial i 
ecluza Să montezi o poartă de me
tal care se închide și se1 deschide în 
fața fluviului, care transformă Du
nărea, pe sute de metri, într-un lac 
liniștit, un lac ce urcă și coboară o 
dată cu vasele I Vă dați seama ce 
înseamnă asta ? (Vasile Gheorghiță).

— Am lucrat aici, printre altele, 
la viaductul de pe Valea Cernei, cu 
o deschidere de 270 m Pentru pri
ma oară în țară am pus în operă 
grinzi casetate precomprimate, pen
tru prima oară am folosit numeroa
se alte metode noi de construcție, 
care îmbină rezistența cu economi
cul, timpul scurt de execuție cu fru
musețea. Dintotdeauna ăm vrut să 
fac ceva frumos, dar nicăieri nu 
mi-a reușit așa cum cred că mi-a 
reușit aici. (Nicolae Dinescti).

Dincolo de aceste cuvinte, dincolo 
de vibrația lor personală; se dez
văluie un uriaș peisaj uman, o vas
tă biografie a constructorilor, o 
frescă a întregului șantier. O frescă 
de mari proporții, așa cum o creio
nează citeva fapte, cîteva din eve
nimentele anului 1969 :

• închiderea Dunării la 8 august, 
cu 30 de zile înainte de termenul pro
pus. Marele fluviu este supus în mai 
puțin de trei zile și nopți.

• Darea în folosință provizorie a 
ecluzei de pe malul românesc. In 
prima lună de la începerea navigației 
prin ecluză s-a asigurat traficul a 
2 672 nave cu un tonaj de aproxima
tiv 2 milioane tone.

• S-au pus in operă 366 083 mc be- 
' toane, față de 321 430 mc planificat
i ■ > . ■. ■■: a ae-,9

• S-au excavat 1 420 635 mc rocă 
și pămînt. față de. 1 105 650 mc pla
nificat.

• S-au montat 9 527 tone de insta. 
tații metalice, față de 8 500 tone pla
nificat.

o Planul anual a fost îndeplinit cu 
29 de zile mai devreme.

Cine ar putea comenta mai bine 
aceste fapte decit directorul general 
al șantierului, același inginer Nicolae 
Mănescu, care, printr-o simbolică și 
fericită coincidență, și-a făcut debu
tul la Salvâ-ylșeu.

— Peisajul Porților de Fier s-a 
schimbat structural și definitiv în 
1969. Dunărea a fost închisă, se 
poate trece de pe un mai pe celă
lalt mergînd' pe uscat, prin albia 
viitorului baraj Zăgăzuirea fluviu
lui a fost ur act de înaltă, cutezanță 
tehnică, dar. mai ales, un act de 
prestigiu și de mare răspundere mo
rală pentru constructori, Ritmul ob
ținut pînă acum va fi intensificat 
pentru că în anul 1970 ne', așteaptă 
un . act care reprezintă examenul su
prem . al oricărui. constructor. E 
vorba de ridicarea barajului, de pu
nerea în probe tehnologice a prime
lor două agregate hidroenergetice, 
de furnizarea primelor milioane de 
kilowați-oră. Ne aflăm într-o cursă de 
fond în care ritmul trebuie să cres- 
că în final, ne' aflăm în 'fața cule
gerii roadelor muncii noastre : elec
tricitatea produsă de apele Dunării. 
O zi, o singură zi de producție a 
centralei Ia capacitatea totală în
seamnă un beneficiu de aproximativ 
3 milioane Iei. în această perspecti
vă, a eficienței, pășim în 1970.

ra ntr-adevăr, la Porțile de Fier
■ s-a schimbat nu nitmai peisa- 
g jul ci și vocabularul. In ter

minologia uzuală a șantierului 
au apărut cuvinte ne folosite pină a- 
cum : introducerea bobinelor de la 
generatorul statorului 1, asamblarea 
coroanei polare, stația de transfor
mare de 220 kV. Dunărea începe să 
capete strălucirea „aurului alb", bă- 
trinul fluviu răsfoiește lexiconul 
electrotehnicienilor, in aer se simte, 
parcă, puritatea ozonului produs de 
fulger, milioanele de fulgere iscate 
de om.

Cît de departe ni se pare Salva- 
Vișeu, șerpuitoare arteră de oțel, 
răsucită printre ■ munți și sub munți, 
peste văi și ape, cu contururile es
tompate de timp și distanță ! Și to
tuși, atunci și' acolo au pornit arcu
rile viaductului ridicat pe umerii 
noștri pină aici șl acum. Dă la Dea
lul Ștefăniței și pină la Gura Văii, 
sub aceeași stea : stema Republicii, 
care înseamnă puterea poporului in
tr-o țară liberă, stăpină pe. destinul 
ei în, lume. '

Iar de aici mai departe, viaductul 
continuă să urce, din boltă in boltă, 
mai temerar șt mai viguros, sub pri
virea atentă a aceluiași proiectant 
lucid și îndrăzneț — partidul.
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■ nelor cu.formule și semne cabalis
tice. La etajul 8 a fost deschis un 
birou de ghicit iar „pentru îndruma
rea clienților" s-au răspîndit prin 
raioanele magazinului numeroși' chi- 
romanți și ghicitori. S-a organizat un 
stand special pentru obiecte de cult. 
„Am înregistrat un fantastic succes 
de casă" — a declarat directorul la o 
lună de la „ocultizarea" magazinului. 
Un prezicător, „specializat" numai în 
probleme de afaceri, și-a deschis bi
roul în apropierea bursei. Prețul unei „vizite" - ' • • • -
de - vreme 
se cîștigă 
Societatea 
Institute" 
căruia i-a ....,...... . ._ ..... .......
„astrologice". într-un an 250 000 
oameni au apelat la

■ 1 000 dolari. De ce nu, 
ce la bursă se pierd sau 
sume apreciabil mai mari. 

„Time Pattern Research 
a construit un computer 
imprimat 19 milioane date .. - . ... ( de 

z acest automat 
contra sumei de 20 de dolari fiecare 
pentru a-și afla viitorul „la minut". 
Iar în librării se pot vedea pînă și 
cărți de bucate întocmite „pe con
siderente astrologice".

AUR GALBEI\

@ 60 de milioane de pros
pecie popularizează

lui Oral„minunile 
Roberts

Contra 20 de dolari, 
„Time Pattern Rese
arch Institute*4 oferă 
viitorul „la minut“!

un „Congres internațional al vrăji
torilor", la care au participat nu mai 
puțin de 3 000 de reprezentanți ai 
„breslei". în timp ce concernul chi
mic „Dupont de Nemours" a- 
nunță că în curînd, peste 60 la 
sută din produsele sale vor fi sub
stanțe necunoscute în 1965, în timp 
ce viteza „de lucru" a celor mai ra
pide creiere electronice atinge mi
liardul de operațiuni pe minut, școli 
și 'universități cu renume din S.U A„ 
cum ar fi universitățile din Carolina 
de sud, Alabama sau New York in
troduc în programul de învățămînt 
cursuri și prelegeri de magie și ocul
tism. Și în timp Ce rocile lunare a- 
duse pe pămînt dezvăluie tot mai 
multe taine despre Univers, asistăm 
la o adevărată explozie de literatură 
ocultă. Cărți ca „Enciclopedia artelor 
divinatorîi", „Vreți să vă aflați vii
torul" sau „Darul prezicerii" se află 
printre best-sellers-urile librăriilor 
din Occident.

Dar cine sînt cumpărătorii ? Cine 
sînt cei de pe urma cărora se îmbo
gățesc acești escroci cu acte în re
gulă ? „Aceiași oameni care cad în 
viciul beției sau al consumului de 
stupefiante" este răspunsul dat chiar 
de un specialist „în materie", o ghi- 

’ citoare de succes din Santa Monica 
(S.U.A.). Prinși în angrenajul contra
dicțiilor sociale, mulți oameni din 
țările capitaliste trăiesc, în ciuda 
multiplelor laude aduse „societății 
de consum", sub semnul incertitudi
nii. Li se alătură cei care au fost eli
minați de alții ori s-au exclus 
singuri din procesul de producție, 
victimele crizelor, instabilității, fali
mentelor, 
de altă 
cepțiilor 
capacitatea societății burgheze de 
a crea idealuri pozitive, snobismul 

, și sentimentul vieții trăite în pro
vizorat fac ca anumite forme de 
ocultism să ia periodic amploarea 
unei mode. Referindu-se la cauzele 
care generează ocultismul, „Wall 
Street Journal" arăta într-un articol 
că tehnica nu poate umple toate go
lurile sufletului uman. „Este adevă
rat că am ajuns pe Lună, arăta în 
paginile ziarului un psihiatru, dar tot 
așa de adevărat este că ne aflăm și 
in Vietnam". Iar zgomotul lansării 
rachetei Saturh V spre aștri nu poate 
să acopere exploziile bombelor arun
cate asupra Vietnamului și nici să-i 
facă pe tineri să uite că azi sau 
mîine ar putea fi trimiși să moară 
pentru un țel nedrept. în acest sens 
nu este lipsită de semnificație con
statarea revistei vest-germane „Der 
Spiegel", care arată că, dacă acum 
cinci ani vîrsta medie a americani
lor care frecventau cercurile de ocul- 

era de 45 de ani, în pre-.. 
ea a scăzut la 25 de ani. „Cau

zele superstițiilor — scria poetul spa
niol Jose Angel Valente — sînt foar
te concrete : le găsim în realitatea 
social-economică din jurul nostru și 
nu le putem confunda".

masa declasaților. 
parte, încurajarea 
filozofice idealiste,

Pe 
con- 

in-

În secolul XX, o univer
sitate introduce un nou 
obiect de învățămînt:

O verigă
dintr-un cerc

magia vicios

® Ocultismul și 
de la Bel Air

crima
Recrudescența ocultismului în țări

le Occidentului nu constitui,e,„.așadar, 
corhpli

mai face încâ multe victime-

Poate că orășelul 
Oklahoma) ar rămîne 
pe harta Statelor Unite dacă aici nu 
și-ar avea sediul „Asociația evanghe
lică" a lui Oral Roberts. Birourile 
ocupă o clădire impozantă de șase e- 
taje, cu fațadă de marmoră, situată 
în plin centrul orașului. Cei 345 de 
funcționari ai firmei de abia pot face 
față volumului mare de lucru. Ei re
zolvă 2 milioane de scrisori, care vin 
anual din toate colțurile țării, redac
tează și difuzează 60 de milioane de 
prospecte și broșuri, trimit material 
publicitar la 360 de posturi de radio 
și la 147 de posturi de televiziune.

Dar care este obiectul acestei ac
tivități febrile ? Răspunsul pare de-a 
dreptul fantastic. întreg acest me
canism (utilat de altfel cu cele mai 
moderne instalații de clasare, docu
mentare și reclamă) se ocupă de pre
gătirea și popularizarea „minunilor" 
lui Oral Roberts, care pretinde că... 
vindecă orice fel de boli prin „for
mule magice verbale" 1 Și într-o lume 
în care ordinatoarele, roboții, trans
planturile de organe și vitezele super
sonice devin noțiuni cotidiene, în 
țara care a lansat navele „Appllo" 
pe Lună, nimeni nu se gîndește să 
interzică lui Roberts practicarea bu- 
siness-ului său care nu este altceva 
decît o escrocherie în stil mare.

Tulsa (statul 
un banal punct

cont că în S.U.A.

Un business 
înfloritor

mare dacă ținem
apar in total 1 750 cotidiene. O re
centă anchetă efectuată de I.F.O.P. 
ajunge la concluzia că în Franța a- 
cest gen de lectură are 20 milioane 
de cititori permanenți, 4 milioane de 
consultanți mai mult sau mai puțin 
conștiincioși și un milion de cum
părători mai mult sau mai puțin cu
rioși. Heinrich Jaenecke, redactor al 
revistei vest-germane „Stern", în pa
ginile căreia, alături de materiale ri
guros științifice privind ultimele cu
ceriri ale tehnicii, apar în mod con
stant horoscoape, afirmă că zodia
cul este considerat de redacție drept 
lectură amuzantă, dar din diferite 
sondaje reiese că 30 la sută din popu
lația R.F.G. crede realmente că exis
tă o legătură între soarta lor și... 
mersul stelelor. Observații asemănă
toare a făcut și renumitul institut 
„Gallup" : 29 la sută din americani 
cred în cel puțin o superstiție. Ri
dicola idee că numărul „13“ aduce 
nenoroc a ajuns să fie respectată cu 
strictețe chiar și în construcții, unde 
se evită clădirile cu 13 etaje, la fel 
cum se sare peste acest număr in 
numerotarea caselor, etajelor, apar
tamentelor, străzilor etc. Este uluitor 
că în plină epocă a răspîndirii cultu
rii, cînd de sub teascurile tipografii
lor ies anual 5 miliarde de cărți, să 
afli că într-o țară ca Anglia sînt ne- 
numărați oameni care-și ridică gule
rul hainei la vederea unei ambu
lanțe, nelăsîndu-1 jos decît după în- 
tîlnirea unui cîine alb, iar în Canada 
sînt destui aceia care folosesc un car
tof învelit în mătase pentru a se vin
deca de... reumatism.

întrebare mai persistă și azi cu pri
vire la acest asasinat nu trebuie să 
ai un dar special pentru a face o 
asemenea prezicere), sau că un spec
tacol londonez de muzică ușoară va 
avea mare succes pe Broadway...

înșelătoria și șantajul ocupă un loc, 
de frunte în arsenalul noilor moni
tori ai vechii profesii. Un caz — 
doar unul din sute de mii — relevat 
de curînd de revista 
Nuove" este cît se poate de conclu
dent. O tînără italiancă de 25 de ani 
s-a prezentat la „profesorul" Illevon, 
cunoscut în cercul clientelei sale 
sub numele de „Magul din Tibet", 
încruntîndu-și sprîncenele, acesta i-a 
spus că suferă de o boală incurabilă, 
de care numai el o va putea salva, 
dar... contra sumei de 200 000 lire (a- 
proximativ 330 dolari). Supunîndu-se 
înainte de a da banii unui control 
medical, s-a constatat că fata era 
perfect sănătoasă...

Dîndu-și seama 
le care se pot

Produs 
al „societăfii 
de consum"

italiană „Vie

de prof i turi - 
realiza de pe ■ 

urma „nebuniei astrologice" („Tri
bune de Geneve") o serie de firme
comerciale s-au orientat pe loc. Iată 

exemple privind New 
„Abra

și-a schimbat acum 
obișnuitul decor al vitri-

doar cîteva
Yorkul. Magazinul Universal 
ham și Strauss" 
cîteva luni

Astfel, in plin secol XX, practici 
specifice Evului Mediu (folosind u- 
neori, pentru 
vilor, aparaturi ultra-tnoderne) 
trezite la viață. Și sub ochii autori
tăților se înființează organizații și 
societăți particulare care cultivă sau 
predau ca obiect de studiu su
perstiția. Speculînd dorința multor 
oameni de a evada, de a uita coșma
rul atîtor realități nefaste ale lumii 
capitaliste, exponenții acestei lumi 
stimulează cu bună știință canaliza
rea preocupărilor diferitelor catego
rii de nemulțumiți — și în special ale 
tineretului — pe calea despersonali
zării și a credinței în fatalitate. 
Aceasta, pentru a le sustrage atenția 
de la problemele stringente ale zilei, 
de la problemele acute ale unui pro
gres real pe toate planurile vieții 
sociale.

La Paris s-a ținut în văzul lumii

impresionarea nai- 
sînt

rea de ultima ora, după-cum 
arată săptămînalul englez „Sunday 
Times", a unui șir de fenomene cum 
ar fi mișcarea >,hippies", toxicomania, 
escaladarea erotismului, generate în 
fapt de aceleași realități. Și unde 
duce acest cerc dăunător de vicii au 
demonstrat cum nu se poate mai bine 
recentele dezvăluiri în legătură cu 
asasinatul de la vila Bel Air, căruia 
i-a căzut victimă actrița Sharon Tate 
și alte patru persoane. Făptașii, un 
grup de „hippies", trăiau în comun, 
foloseau stupefiante și practicau „ma
gia neagră". Susan Atkins, implicată 
în proces pentru comiterea „doar" a 
unei crime, a declarat avocatului ei 
că nu se mai consideră printre cei 
vii căci este convinsă că Manson, ca
pul bandei, o va omorî prin mijloace 
magice. în sudul Californiei, 25 000 de 
tineri „hippies" s-au constituit în 
două sute de grupări oculte și sînt un 
real pericol pentru regiunea respec
tivă, căci prin practici mistice și 
droguri, ei pierd orice urmă de vo
ință și pot fi mînuiți ușor de tot fe
lul de răufăcători de profesie.

Faptul că în țări avansate ale lu
mii occidentale ocultismul a devenit 
un adevărat flagel este un lucru pe 
cit de semnificativ, pe atît de grav. 
Reînvierea acestuia — arăta revista 
americană „Look" — „este.un semn 
al decăderii, boomul astrologie dato- 
rîndu-se unei crize în sînul socie
tății occidentale".

Adriana SOCEC

© ÎN TRAVESTI SPRE
Oral Roberts nu este însă un caz 

unic. în zilele noastre, cînd revolu
ția tehnico-științifică pare să-și eta- 
’ — constată o

.renaștere a ocultismu- 
Africă sau

leze atotputernicia, se 
uimitoare „i 
lui" („Times"), nu în 
America Latină, unde colonialismul 
a lăsat o atît de adincă înapoiere 
culturală, ci în țările cele mai dez
voltate ale lumii capitaliste. Magii de 
toate felurile de la cea „albă" și 
„neagră" pînă la cea „roză" și „al
bastră", astrologia și superstiția, mis
ticismul și spiritismul încearcă pe 
toate căile să cîștige un număr tot 
mai mare de adepți.

In Statele Unite sînt înregistrați 
și au „firme în regulă" 5 000 de astro
logi care, la rîndul lor, dispun de o 
rețea întinsă de filiale și sucursale. 
Numai ghicitoarea Sybil Leek patro
nează, de exemplu, 400 de „cercuri 
magice". Mii de persoane fac coadă în 
. ..............................  ge- 

as- 
spi- 
mii, 
opt

Cum se procură 
un Rolls-Royce 

cu caroserie

CĂTUNUL ȘTAFETĂ
@ CIND ASKARIS-ILOR
LE LIPSEȘTE ENTUZIAS
MUL © CONVOAIE

de argint MORTUARE LA ADĂ

Italia la „clarvăzători" de toate 
nurile : chiromanți, oniromanți, 
trologi, magi, ghicitori în cafea, 
ritiști etc. La Milano sînt două 
la Roma, trei mii, la Napoli, 
mii !

In Franța, patria iluminismului, 
sînt taxați de fisc la rubrica „oficii 
de informații" 40 000 de ghicitori, iar 
fondurile totale ale adepților magiei 
se cifrează la 300 miliarde de franci, 
„mai ridicate decît bugetul cercetării 
științifice !“. (Paris Match). Cu ba
nii pe care francezii îi cheltuiesc pen
tru ocultism s-ar putea construi o 
mie de kilometri de autostradă.

Publicarea de horoscoape consti
tuie, de asemenea, un barometru, pen
tru noul val al mitomaniei. Motivînd 
că fără ele li s-ar „micșora în mod 
simțitor tirajul", aproape toate zia
rele și revistele din Occident publi
că cu regularitate horoscoape. Dacă 
cu 20 de ani în urmă numai 100 de 
ziare americane publicau astfel de 
horoscoape, în prezent numărul lor 
a ajuns la 1 200. Cifra este extrem de

Specularea unora din însușirile su
fletului uman — credulitatea, încli
nația spre vis și teama de necunos
cut — a devenit in lumea Occiden
tului un business înfloritor. Tarifele 
marilor maeștri americani ai ocul
tismului „depășesc pe cele ale medi
cilor de succes" („Life"). H. Morri
son, (fost inspector al Departamen
tului SU.A. pentru alimentația și 
controlul stupefiantelor 1) cere 101’ 
dolari de „consultație". Lynne Pal
mer, fostă dansatoare într-un bar 
mexican, ia... numai 30 de dolari, în 
timp ce Linda Goodman, deja „con
sacrată", a stabilit taxa la 200 dolari 
pentru o prezicere verbală și 500 do
lari pentru una scrisă. Maurice 
Woodruff, un favorit al „high-life- 
lui" de peste ocean, a declarat că vrea 
să rămînă „accesibil" pentru toți și 
nu va ridica prețul unei vizite la 
peste 50 dolari I Acest om, care este 
unicul posesor al unui Rolls-Royce 
avînd întreaga caroserie din argint, a 
părăsit de la 18 ani școala și orice 
fel de activitate onestă. Și poate 
nu este lipsit de interes să amintim 
aici cîteva „performanțe" de genul 
celor care l-au ajutat să „agoni
sească" prețioasa mașină ! a prevăzut 
că William Manchester va face vîlvă 
cu cartea sa despre asasinarea pre
ședintelui Kennedy (cu cite semne de

POSTUL ÎNTUNERICU

plin sezon al
Zambezi Ni-

Sîntem în 
inundațiilor 
iul rhodesian. acum dez
lănțuit. irigă pămînturile 
grase ale văilor situate , la 
nord de Sinoia. E noapte 
adincă. O noapte neagră 
ca smoala.

Scoatem în grabă piro
gile ascunse în tufișuri și 
le dăm drumul pe apă. Un 
prim grup de oameni por
nește la drum. Luptătorii 
din guerila poartă unifor
mă militară kaki și arme 
care trebuie bine ferite 
de umezeală. Ajunși în 
mijlocul curentului, ei își 
încovoaie spinările ce par 
niște arcuri întinse, apucă 
viguros 
pulsează 
Trebuie 
intr-un 
proeminentă a rocii pe care 
bocancii lor grei nu vor 
lăsa nici o urmă. Minutele

vîslele și pro- 
ambarcațiunea 

atins malul vecin 
anume loc — o

Folosind 
lacrimo- 
s-au nă- 
femeilor 
a-i eva-

procedeu — în pofida 
că cei ce-1 foloseau erau

WERNER LAND 
publicist, Santiago de Chile

S In primele ore ale dimineții, un 
C lung șir de bărbați, femei și co- 
r pii trecea prin cartierul muncito- 
f resc Las Barrancas din Santiago
> de Chile. Ei veneau din Callampas 
J — din colibele mizere de scinduri,
> în care trăiesc cei ce nu au lo- 
\ cuință._ Aveau asupra lor tot avu- 
l tul : cîteva _ pături, îmbrăcăminte, 
i lămpi de gătit, oale. Deasupra ca- 
r petelor lor fluturau steaguri, iar' 
f ochii tuturor exprimau fermitate și 
) hotărîre.
f Țelul lor — un teren viran. Ul- 
f timii cîțiva metri i-au parcurs a-
> lergînd, apoi... bărbații, femeile și 
t copiii s-au năpustit asupra terenu- 
t lui prăfuit. Rîdeau și în același timp 
( plîngeau de. bucurie și emoție. Cu

pari pregătiți dinainte, fiecare cap 
’ de familie a început, a-și delimita 
’ bucățica de pămînt, pentru a con-
• strui alor săi acoperămint deasu- 
» pra capului
> Din bucăți de. scinduri 
, au fost ridicate corturi

Aceasta, pentru că ziua 
arde nemilos, iar noaptea 
năpraznic ; sugarii sînt

1 la umbră ; mamele r.:___ „___
• vetre : peste tot sînt înfipți în pă-
> mint pari din lemn, pe care flutură 
i steagul chilian. Aici sîntem și aici 
! vom rămîne 1 — par să spună stea

gurile.
în Chile se numără zeci de mii 

’ de familii „sin casa" — fără casă.
> Ele trăiesc, la marginea orașelor,
> în condiții îngrozitoare. Adăpostu- 
) rile lor, confecționate din bucăți de 
» scinduri, carton și tablă, sînt ridi-
> cate deasupra pămîntului lor. Lip- 
J sesc instalațiile sanitare, chiar și 
’ cele mai primitive. Deseori, la o 
’ mie de familii revine o singură
> cișmea. Bolile, mizeria și dispera- 
I rea sînt aici în largul lor. Dar oa- 
) menii nu se resemnează. Ei se opun 
) soartei la care vrea să-i condamne 
l injustețea sistemului social domi- 
. nant. Ei vor să scape din Callam- 
’ pas — după cum sînt denumite în 
i popor aceste așezări mizere. Toa- 
t te guvernele nu s-au zgîrcit cu 
, promisiuni. Dar ceea ce s-a între- 
L prins pînă .acum n-a fost decît o

și pături 
primitive, 

soarele 
e un frig 
adăpostiți 

amenajează

f picătură pe o piatră încinsă sau, sau a alt 
f deseori, lucrurile,n-au depășit faza transmit : 
f promis'ittnilor.'' viciu sâni
k .„Măjpfițptea locuitorilor din Cal-
> fărnp'âs siht muncitori, mici, funcțio- 
) nari, pensionari sau . foști munci- 
v tori agricoli care au plecat la o- 
C raș pentru că sperau să găsească 
L acolo de lucru. Au pus la o parte 
r ban cu ban . pentru a achiziționa 
f taloane ale CORVI — o corpo-
> rație de stat pentru construcția de 

locuințe. După ce plătești 20 de
ai dreptul să 

a j unui mic teren și livrarea de ma- 
teriale de construcție în vederea 
ridicării unei case. Totuși, în loc 

' de repartiții curgeau... amînări și
• promisiuni.
• Oamenii așteptau, fiind însă mar- 
i tori la faptul că în centrul orașu- 
I lui se ridicau mereu noi palate ale 
i băncilor, blocuri moderne cu apar- 
, tamente de lux ce se închiriau la

prețuri exorbitante. La începutul a- 
nului 1968, acești oameni „sin casa" 

' s-au reunit, pe scară națională, în 
1 „Organizația familiilor lipsite de lo- 
i cuință", care, de atunci, face efor- 
i turi pentru a apăra interesele lor 
i în fața autorităților. Totuși, cum 
, se spune aici, moara oficialităților 

macină încet.
Și astfel, oamenii noștri au ho- 

tărit să acționeze singuri. Ținînd 
1 în mîini taloanele CORVI și 
i steaguri chiliene, ei au ocupat tere- 
i nul de construcție. în primele ore 
i ale dimineții au fost 34 de familii,

cote — se afirmă
ceri repartizarea fără întîrziere

dar cînd soarele se apropia de as
fințit — 2 500 de familii lipsite de 
adăpost au pus stăpînire pe pă- 
m în turi.

Acest 
faptului ___ ____________

în posesia taloanelor CORVI — 
a fost considerat o „rebeliune" și în 
noua așezare, care a luat numele 
cunoscutei cîntărețe chiliene „Vio
letta Parra", a început o zi „fier
binte". La ora 10,30 au sosit zece 
camioane eu polițiști înarmați pină 
în dinți, însoțiți de aruncătoare de 
apă și mașini blindate. - - - - 
bastoane de cauciuc, gaze 
gene și jeturi de apă. ei 
pustit asupra bărbaților, 
și copiilor, în scopul de _ _____
cua de pe teren. Oamenii însă își 
apărau bucățica de pămînt cu o 
vitejie disperată. Sunînd din sire
ne, mașini ale salvării duceau pe 
cei răniți la punctele sanitare. Se

natori și deputați ai partidului co
munist și ai partidului socialist 
și-au făcut apariția la fața locu
lui și au cerut ofițerilor de poli
ție să oprească atacul. Reprezen
tanții poporului au petrecut noap
tea, sub cerul liber, alături de fa
miliile din Callampas, pentru că se 
putea conta că atacul poliției va fi 
reluat. Dimineața a adus însă vic
toria : autoritățile au aprobat ră- 
minerea celor 2 500 de familii pe 
terenul ocupat.

Nu de mult am vizitat noul, car
tier „Violetta Parra". In pofida 
adăposturilor improvizate, a cortu
rilor ridicate din pături și resturi 
de pînză, în pofida prafului și a 
lipsei de apă și a sărăciei în care 
trăiesc, acești oameni manifestă 
entuziasm și optimism. Ei au de
monstrat ce sînt în stare masele 
cînd sînt unite. Au ales comitete 
și comisii care se îngrijesc de di- < 
verse treburi cum ar fi : înlătura- i 
rea gunoiului, supravegherea repar- ( 
tizării apei, îngrijirea copiilor în , 
timp ce părinții sînt plecați la lu
cru etc. Au fost organizate grupuri 
de ordine care supraveghează ac- 1 
cesul în cartier pentru a bara in- ‘ 
trarea provocatorilor, criminalilor 1 
sau a altor răufăcători. Difuzoare i 

știri și muzică. Un ser- ( 
----..itar acordă, primul ajutor. , 

' Acești oa'măhi' ’ au fo.șț.. „dișp.rețuiți 
ca locuitori ai slums-Urildr; acum 1 
au dovedit că sînt în stare să-și or- 1 
ganizeze viața chiar dacă mai au — 1 
și vor.avea — de surmontat nu- i 
meroase dificultăți. i

Cu aceasta reportajul despre i 
lupta încununată de succes a celor ( 
2 500 de familii „sin casa" din San- . 
tiago de Chile ar trebui, de fapt, 
să se termine. El ar fi totuși incom- 
plet dacă n-aș aminti drama sin-,1 
geroasă din Puerto Montt, care < 
patru săptămîni mai tîrziu a zgu- < 
duit întreaga .țară. <

Orașul, portuar Puerto Montt < 
este situat la peste 1 000 km spre < 
sud de capitală. Și acolo există un , 
mare număr de oameni care, nu au ’ 
locuință și care vor să scape 
slums-uri.
proximativ 
ocupat un 
s-a petrecut aproximativ la fel 
ca la Santiago. Dar la Puerto Montt 
nu s-a recurs la aruncătoare . de 
apă. Poliția a tras în plin. Bilan
țul : opt morți. Al nouălea mort — 
un sugar de trei luni care a inha
lat gaze lacrimogene. Poliția a stro
pit. cu benzină adăposturile provi
zorii ridicate de oameni și le-a 
dat foc...

Iată, dar, cît de grea și plină 
de primejdii este lupta acestor dez
moșteniți ai soartei, care-și caută 
un loc sub soare.

Intr-o dimineață, 
100 de familii 
teren viran.

de 
a- 
au 

Totul

MARȘUL
CUTEZĂTOR
AL PATRIOTILOR
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Tn sfîrșit. lumina uneitrec.
torțe, străpunge brusc în
tunericul și apoi se stinge 
in noapte... Putem debarca.

„Băieții" alcătuiesc o 
companie sub comanda u- 
r.uia pe care îl voi numi aici 
John ; toți au urmat in
strucția de luptă necesară. 
Iar John este același care 
acum doi ani a condus fai
mosul raid de la Wankie, 
cîhd un pumn de oameni, 
îrjcă lipsiți de experiența 
necesară și prost hrăniți 
au decimat. în timpul a trei 
ciocniri sîngeroase, o for
mațiune de treizeci de mi
litari din trupele regimului 
rasist. Iar ei, acești bravi 
luptători, n-au pierdut de
cît șase oameni.

Am traversat cu toții 
fluviul și ne-am camuflat 
din nou pirogile. Apoi 
grupul nostru a început să 
înainteze pe o cărare de

de RUSSEL WARREN HOWE

pădure. Deodată, am fost 
înconjurați de o unitate de 
soldați înarmată cu puști 
automate. Erau însă de-ai 
noștri. Ei ne vor conduce 
pînă la un luminiș apro
piat. unde ofițerul lor ne 
va reda surîzînd „liberta
tea “. Este vorba de o pre
cauție — mi se explică — 
o tactică a guerilei. Aceas
ta. întrucît forțele armate 
trimise de la Salisbury au 
fost dotate cu trupe denu
mite „askaris" formate a- 
dică din soldați recrutați 
din 
culoare care, bine instruiți. 
încearcă uneori să se dea 
drept ostași ai mișcării de 
eliberare.

...Luptătorii guerilei măr- 
șăluiesc repede, iar noap
tea iungla le aparține în 
întregime. Tn zori, ne aflam 
deja la jumătatea drumu
lui intre fluviu și Karai,

rîndul oamenilor de

în inima unei zone plină 
de verdeață, locuită de 
fermieri europeni. Am fă
cut popasul in apropierea 
unui rîu pentru a ne potoli 
setea, a lua masa, a ne 
spăla și odihni.

Un partizan și-a lepădat 
uniformă și arma apoi s-a 
îndreptat către cătunul a- 
propiat. pe unde se ve
deau înălțîndu-se deasupra 
copacilor fuioare destrăma
te de fum. Satul, care nu
măra vreo 80 de locuitori, 
este un fel de „ștafetă" a 
Uniunii poporului african 
Zimbabwe, denumită pre
scurtat ZAPU Cercetașul se 
întoarce repede : totul e în 
ordine, șeful satului îl aș
teaptă pe John, comisarul 
politic 
precum 
Warren Howe, adică 
mine. Ne-am dus la acest 
neobișnuit rendes-vous.

al comandoului, 
și pe Russel 

pe

Șeful cătunului are o în
fățișare gravă ! e în vîrstâ 
de vreo 30 de ani. poartă 
pălărie moale și o vestă rup
tă. Ne așezăm pe niște lăzi. 
Copiii vin să contemple 
„un alb în uniforma for
mațiilor de eliberare".

Tînărul șef folosește cu
vântul „guvernul nostru" 
atunej cînd se referă la 
ZAPU Mă sfătuiește că e 
mai bine să nu fac fotogra
fii î la 
km se 
tonament militar al trupe
lor sud-africane. precum și 
patrule care ar putea iden
tifica satul dacă fotogra
fiile ar vedea lumina tipa
rului. Vorbind in dialectul 
local, pe care John ni-1 
traduce direct, șeful satu
lui ne împărtășește că sol- 
dații sud-africani evită să 
se angajeze în luptă cu for
mațiile de partizani dacă nu 
dispun de o superioritate e- 
videntă.

în rapoartele pe care le 
înaintează, luptătorii din 
guerila subliniază adesea 
„lipsa de entuziasm" pe 
care o manifestă și aska- 
ris-ii „pe teren" De 
rînd, ni s-a povestit, 
grup 
ZAPU

mai puțin de 15 
află un can-

luptători 
îmbrăcat 
ale unor 
fuseseră

cu- 
un 

din 
uni- 
as- 

lichi-

de 
a 

forme de 
karis care 
dați în cursul unei încăie
rări. Alți askaris, tri
miși pe urmele primilor, 
s-au alăturat partizanilor 
pe care i-au luat drept 
oameni de-ai regimului ra
sist. Cîteva minute mai 
tîrziu au fost capturați 
fără a fi avut răgazul să 
înțeleagă ce 
cu ei.

Altă dată, 
mise de Ia 
lansat o i

s-a petrecut
trupele tri- 

Salisbury au 
manevră-clește

împotriva unui cantona
ment ZAPU. Dar ofensiva 
lor a fost atît de slab pre
gătită incit aripa stingă și 
aripa dreaptă ale formației 
lor au căzut una după alta. 
După un schimb de focuri 
din ambele părți, pe cîm- 
pul de bătaie puteau .fi vă
zute cadavrele mai multor 
askaris.

Iar regimul lui Jan Smith 
nu se dă înlături de la 
nimic pentru a disimula 
pierderile suferite în pro
pria sa tabără. înmormîn- 
tarea celor uciși are loc 
noaptea. iar atunci cînd 
trec convoaiele mortuare, 
drumurile de acces sînt 
închise.

...Aceste cîteva episoade 
le-am auzit din gura unor 
parli.cipanți direcți la acțiu
nile curajoase ale partizani
lor. Firește, partizanii sufe
ră și ei pierderi. Pe măsu
ră ce în diferite părți ale 
țării ciocnirile și luptele se 
intensifică, ei capătă tot mai 
multă experiență, devin tot 
mai oțeliți. iar tactica lor 
mai eficace Diurnul gue
rilei este un drum anevoios. 
Rasiștii de la Salisbury, dis- 
punînd de ajutorul vecini
lor lor de la Pretoria, cam
pionii necontestați ai apar
theidului, nu intenționează, 
firește, să renunțe cu ușu
rință Ia situația lor de stă- 
pîni. se cramponează cu în- 
căpățînare de privilegiile 
nenumărate care decurg 
din această situație. Luptă
torii din mișcarea de elibe
rare au însă de partea lor 
un aliat mult mai puternic i 
istoria. Spectrul înfrîngerii 
ultimilor apărători ai colo
nialismului și rasismului pe 
pâmîntnl udat de singe al 
Africii se profilează în mod 
ineluctabil.
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Lucrările celei de-a ll-a sesiuni a Comisiei 

mixte guvernamentale romăno-franceze

SCHIMBURILE SI COOPERAREA ECONOMICĂ
PE PERIOABA 1970-1974 ÎNTRE ROMÂNIA

SI FRANȚA SI A PROTOCOLULUI PRIVIND 
SCHIMBURILE UE MĂRFURI 

PENTRU ANUL 1970
Cu prilejul celei de-a doua sesiuni 

a Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-franceze de cooperare econo
mică, științifică și tehnică, vineri au 
fost semnate la București Acordul 
privind schimburile și cooperarea e- 
.conomică pe perioada 1970-1974 în
tre România și Franța și Protocolul 
privind schimburile de mărfuri pen
tru anul 1970.

Acordul creează cadrul necesar 
pentru dezvoltarea schimburilor e- 
conomice și a cooperării dintre cele 
două țări.

Conform listelor cuprinse în pro
tocolul pentru anul în curs, România 
va exporta în Franța produse ale in
dustriei siderurgice, tractoare, ma- 
șini-unelte. motoare electrice, con
fecții, tricotaje, țesături, încălțămin
te, produse agro-alimentare și altele

și va importa instalații, utilaje și 
alte produse ale industriei construc
toare de mașini, produse metalurgi
ce, chimice, farmaceutice și altele.

Documentele au fost semnate din 
partea română de Florea Dumitres
cu, ministrul finanțelor, iar din par
tea franceză de Valcry Giscard d’Es- 
taing, ministrul economiei și finan
țelor.

La semnare .erau prezenți Nicolae 
Nicolae, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Jean Chapelle, di
rectorul Direcției relațiilor econo
mice externe din Ministerul Economi
ei și Finanțelor al Franței, precum 
și membrii celor două delegații, Erau 
prezenți Constantin Flitan. ambasa
dorul României la Paris, și Pierre 
Pelen, ambasadorul Franței la Bucu
rești.

Vizitele ministrului economiei si finanțelor
al Franței, Valery Giscard d’Estaing

Vineri dimineața, ministrul eco
nomiei și finanțelor, Valery Giscard 
d’Estaing, președintele delegației 
franceze la lucrările celei de-a 2-a 
fcesiuni a Comisiei mixte guverna- 
r ntale româno-franceze de coope
ra e economică, științifică și tehnică, 
în-oțit de Constantin Flitan, ambasa
dorul României la Paris, și Pierre 
Pelen, ambasadorul Franței la Bucu
rești, a. făcut o vizită la Fabrica de 
mașini-unelte și agregate București.

La sosirea în întreprindere, oas
petele a fost întîmpinat de Cornel 
Mihulecea, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, Mir
cea Pupăză, director general al Cen
tralei industriale de mașini-unelte, 
de conducători ai întreprinderii.

Directorul general al fabricii, Au
rel Bozgan, a făcut ministrului fran
cez o scurtă prezentare a întreprin
derii și a activității acesteia. Oas
petele s-a interesat îndeaproape de 
producția fabricii, de exportul aces
teia și . de relațiile de colaborare și 
cooperare pe care le are cu unele 
firme franceze.

La plecare, ministrul Valery Gis
card d’Estaing a felicitat conducerea 
întreprinderii pentru calitatea și 
tehnicitatea înaltă a produselor, pe 
care le realizează.; ’ • •

★
Ministrul economiei și finanțelor al 

Franței, Valery Giscard d’Estaing, 
a făcut vineri la amiază o vizită pro
tocolară președintelui Comitetului de 
Stat, al Planificării, Maxim Berghia- 
n .

a întrevedere, care s-a desfășurat

TRATAMENT BATNEAR 
IA DOMICILIU

în toate anotimpurile, trata
mentul balnear este posibil în 
anumite cazuri și la domiciliu. 
întreprinderea de industrie 
locală „Cheile Dornei" din Va
tra Dornei, de pildă, vă pune 
la dispoziție ,prin farmacii, nă
molul terapeutic de turbă pen
tru efectuarea băilor și cata- 
plasmelor. După cum se știe, 
tratamentele cu nămoluri na
turale terapeutice sînt eficace 
și la domiciliu, ca urmare a 
proprietăților fizice a nămolu
lui : o anumită capacitate 
de înmagazinare a c'ăldurii și 
de cedare a ei în mod lent 
organismului, o calitate speci
fică de a favoriza circulația 
venoasă etc. Din cercetările 
efectuate în ultimul timp, în 
scopul identificării factorilor 
activi ai nămolurilor, s-a con
statat că aceștia sînt reprezen- 
tați, cazul nămolurilor de 
turbă, de elemente organice 
hidrosolubile, respectiv de a- 
ciz.i humici pînă la faza de a- 
minoacizi. Nămolul terapeutic 
de turbă de la Poiana Stam
pei este un sediment terapeu
tic și biologic de culoare nea
gră, bine humificat, fin, cu o 
umiditate de 85—92 la sută. 
Un pachet conține aproximativ 
1 200 g nămol, cantitate nece
sară efectuării unei băi sau a 
4—5 cataplasme.

Băile și cataplasmele cu a- 
cest nămol terapeutic sînt in
dicate cu avizul medicului de 
specialitate.

Situată intr-o zonă vestită 
prin izvoarele sale de apă mi
nerală, I.I.L. „Cheile Dornei" 
îmbuteliază anual și circa 
20 000 000 litri de ape minerale, 
cunoscute sub denumirea iz
voarelor respective : „Poiana 
Negri", Poiana Vinului", Poia
na Cozmei", bogate în bicar
bonat. Un alt sortiment, pur- 
tînd indicatorul „Șarul bor
nei", se recomandă celor su
ferinzi de astenie, efectele sale 
curative fiind dintre cele mai 
bune. în prezent I.I.L. „Cheile 
Dornei" își extinde captările 
de ape minerale din Șarul 
Dornei, iar în zona Cîndreni 
ia ființă încă o stație de îmbu- 
teliere, ca urmare a punerii în 
evidență a noi surse de ape 
carbogazoase, bicarbonatate, de 
către Institutul de balneologie 
și fizioterapie din București.

într-o atmosferă cordială, au partici
pat Virgil Actarian, prim-vicepreșe- 
dinte al C.S.P., Constantin Flitan, am
basadorul României la Paris, și Pierre 
Pelen, ambasadorul Franței la Bucu
rești.

Cu acest prilej au fost discutate u- 
nele probleme privind dezvoltarea și 
diversificarea în continuare a rela
țiilor de colaborare și cooperare eco
nomică dintre cele două țări.

*
Ministrul economiei și finanțelor al 

Franței, Valery Giscard d’Estaing, a 
oferit vineri un dejun în cinstea de
legației guvernamentale române în 
saloanele Ambasadei Franței la 
București.

Au participat Manea Mănescu, pre
ședintele Consiliului Economic, Flo
rea Dumitrescu, ministrul finanțelor, 
Gheorghe Cioară, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului; de Stat al Planifi
cării, Ștefan Bîrlea, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului Național al Cer
cetării Științifice, Nicolae Nicolae, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior, Ion Morega, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de ma
șini, Gheorghe Căranfil, adjunct , al 
ministrului industriei phințice, consi
lieri și experți; membri ai; delegației 
și alte persoane oficiale.

A fost prezent Constantin Flitan, 
ambasadorul României la Paris.

Erau prezenți membrii delegației 
guvernamentale franceze ia lucrările 
celei de-a Il-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-fran
ceze de cooperare economică, știin
țifică și tehnică.

în cursul dejunului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială. Va
lery Giscard d’Estaing si Manea Mă
nescu au rostit toastuți.

★
Cu ocazia prezenței în țara noas

tră a delegației franceze conduse de 
Valery Giscard d’Estaing, ministrul 
economiei și finanțelor, ambasadorul 
Franței la București. Pierre Pelen, 
a oferit vineri seara un cocteil în 
saloanele ambasadei. (Agerpres)

a □ ® b s
(Urmare din pag. I)

nii „cheie" ale economiei 
naționale. E adevărat însă 
că propunerile făcute de 
Academie în cazul unor 
locuri oferite prin concurs 
(de pildă, bursele Hum
boldt), au prevalat și 
pentru că prea puțini din
tre candidații altor insti
tuții centrale (M.I.Ch., 
M.I.U. etc) au fost selec
ționați corespunzător".

După cum ni s-a con
firmat pe parcursul in
vestigației noastre, de că
tre alți interlocutori care 
au un contact permanent 
cu această problemă, feno
menul se datorește și fap
tului că în selecționarea 
pentru specializare în străi
nătate mai supraviețuiesc 
pe alocuri criterii subiec
tive, intervin cîțeodată 
considerente personale, 
care fac, în ultimă instan
ță, ca relațiile personale 
să primeze asupra calități
lor candidaților, implicit 
adueîndu-se prin aceasta 
prejudicii intereselor eco
nomiei naționale.

Prof. dr. N. Bărbulescu 
a subliniat, în continuare, 
necesitatea ca, printr-o pla
nificare riguroasă, trimite
rile la specializare să fie 
precedate de o perioadă in 
care candidații să se pună 
la curent cu ultimele rea
lizări ale științei și tehni
cii în domeniul respectiv. 
— și, în același timp, să 
aprofundeze cunoașterea 
limbii străine respective. 
Căci cum se poate vorbi 
de specializare în proble
mele unor domenii de vîrf 
ale științei și tehnicii, cînd 
așa-zisele „cunoștințe" in 
limba străină respectivă se 
reduc la cîteva cuvinte 
scîlciate? Se pot învăța, se 
pot discuta probleme de o 
asemenea „finețe" ăvînd la 
bază doar un bagaj rudi
mentar de cunoștințe de 
limbă? Or, în 1969, de 
pildă, niciunul dintre cei 
20 de candidați trimiși 
la specializare în S.U.A 
nu a trecut examenul 
de limbă engleză, in
stituit înainte de înce
perea stagiului. Este clar 
că fără o preocupare se
rioasă în acest sens, fără 
un examen exigent în ce

încheierea vizitei delegației
sindicatelor din R. P. Ungară

ÎNTÎLNIRE
LA C.C. AL P.C.R.

Vineri dimineața, tovarășul Gheor
ghe Pană, membru al Comitetului E- 
xecutlv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîl- 
nit cu tovarășul Sandor Gaspar, mem
bru al Biroului Politic al Comitetu
lui Central al P.M.S.U., secretar ge
neral al Consiliului Central al Sin
dicatelor, și cu ceilalți membri ai 
delegației Consiliului Central al Sin
dicatelor din R.P. Ungară, care au 
făcut o vizită în țara noastră, la in
vitația Consiliului Central al Uniunii

Generale a Sindicatelor din Româ
nia.

Au participat tovarășii Florian Dă- 
nălache, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central ai Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
segție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o convor
bire desfășurată într-o atmosferă cal
dă, prietenească.

Plecarea din Capitală
Vineri, au luat sfîrșit convorbirile 

dintre delegația Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, condusă de tovarășul 
Florian Dănălache, președintele Con
siliului Central, și delegația Consi
liului Central al Sindicatelor din 
R.P. Ungară, condusă de Sandor 
Gaspar, secretar general âl Consi
liului Central.

în aceeași zi, oaspeții au făcut o 
vizită la întreprinderea „Tricodava" 
din Capitală.

Seara, delegația a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie.

La plecare, pe peronul Gării de 
Nord, oaspeții au fost conduși de 
Florian Dănălache, președintele Con
siliului Central al U G.S.R., Ion Co- 
toț și Larisa Munteanu, secretari ai 
Consiliului Central, și alți reprezen
tanți ai U.G.S.R.

Au fost de față Ferenc Martin, am
basadorul R.P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Plecarea președintelui Partidului
Socialist Popular

Președintele Partidului Socialist 
Popular din Danemarca, Omann Si
gurd, care ne-a vizitat țara la in
vitația Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, a 
părăsit vineri dimineața Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Bănea-

din Danemarca
sa, oaspetele a fost condus de tova
rășul Mihnea. Gheorghiu, membru al 
Comitetului Central al P.C.R.. prim- 
vicepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații de activiști 
ai Asociației de prietenie sovieto română
•. La invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., vineri a sosit în Capitală 
o delegație de activiști ai filialei gru
zine a Asociației de prietenie sovie
to-română, condusă de președintele 
filialei, Beridze Vahtang Vukolovici, 
director adjunct al Institutului de 
artă al Academiei gruzine.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al Con

siliului General A.R.L.US., Octav Li- 
vezeanu. vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
membru in Biroul Consiliului Gene
ral al asociației, precum și de mem
bri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

în aceeași zi, delegația a făcut o 
vizită la Consiliul General A.R.L.U.S., 
unde a fost primită de Mihail Ro- 
șianu, președintele asociației.

(Agerpres)

Contracte comerciale
s întreprinderi 

din România
în cadrul relațiilor de colaborare 

și cooperare economică dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia 
și ca jurmare a tratativelor purtate 
între întreprinderile de specialitate 
de comerț exterior din cele două 
țări, la 9 ianuarie s-au semnat la 
București următoarele contracte co
merciale :

— între întreprinderea de stat 
pentru comerț exterior „Mașinex- 
port"—București și „Investimport”— 
Belgrad, care prevede livrarea de că
tre România în Iugoslavia a 45 lo
comotive electrice de 5100 kW și 
piesele aferente ;

de comerț exterior 
și Iugoslavia

— între întreprinderea de stat 
pentru comerț exterior „Mașinim- 
port“—Bucu-ești și firma iugoslavă 
„Rade Koncar” din Zagreb, care pre
vede livrarea de către Iugoslavia în 
România a 75 locomotive electrice 
de 3 400 kW ; la fabricarea acestor 
locomotive. întreprinderile româ
nești specializate vor furniza unele 
piese și subansamble.

Colaborarea la realizarea acestor 
produse de mare complexitate cons
tituie încă o dovadă a dezvoltării 
cooperării economice și de producție 
dintre cele două țări prietene.

(Agerpres)

Recepție cu prilejul
Zilei naționale a

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniver
sări a sărbătorii naționale a Republi
cii Cuba, ambasadorul acestei țări la 
București. Jesus Barreiro Gonzalez, 
a oferit, vineri după-amiază, o re
cepție în saoanele restaurantului 
„Ațhenee Palace”.

Au participat tovarășii Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Pățan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, Con
stantin Stătescu. secretarul Consiliu
lui de stat, Eugen Jebeleanu. _ vice
președinte a! Frontului Unității So

Republicii Cuba
cialiste, Nicolae Toader, ministrul 
petrolului, Cornel Burtică, ministrul 
comerțului< exterior, Bujor Sion, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., George 
Macovescu. prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, reprezentanți 
ai unor instituții centrale și organi
zații obștești, oameni de știință, artă 
și cultură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în România și 
alți membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

întoarcerea 
de la Moscova 
a ministrului

comerțului exterior

Astă-seară la Ciudad de Mexico se stabilește

Cine cu cine va juca în turneul 
final al „mondialelor** de fotbal

Astă-seară, în jurul orei 23 (ora 
Bucureștiului) va avea loc în „Salo
nul Independenței” al hotelului „Ma
ria Isabel" din Ciudad de Mexico 
tragerea la sorți pentru alcătuirea 
celor 4 grupe ale turneului final al 
campionatului mondial de fotbal. 
Din cupa de argint, dl. Mordy Ma
duro (Curasao), membru al comi
tetului executiv al F.I.F.A . va extra
ge cele 16 bilețele, reprezentind echi
pele calificate în această ultimă fază 
a competiției • Anglia, (campioană 
mondială). Cehoslovacia, Italia, 
U.R.S.S., România, Suedia, Belgia, 
R.F. a Germaniei, Bulgaria, Peru, 
Brazilia, Uruguay, Salvador, Israel, 
Maroc și Mexic.

Ceremonia va fi ' transmisă în 
direct, în cele 16 țări . .calificate pen
tru turneul final. La festivitate vor 
lua parte sir Stanley. Rous, președin
tele F.I.F.A. Helmuth Kaeseer. secre
tarul general al acestui for, reprezen

tanți ai federațiilor naționale și a- 
proape 800 de invitați. Oficialitățile 
sportive din Mexic vor fi reprezen
tate de Guillermo Canedo și Ramon 
Alatore. președintele și respectiv 
secretarul comitetului de organizare 
a turneului final. înaintea începe
rii ceremoniei. Denis Follows (Anglia) 
va înmîna trofeul „Jules Rimet” or
ganizatorilor mexicani.

Aceasta este a 9-a ediție a cam
pionatului mondial de fotbal. Pînă 
în . prezent prețiosul trofeu „Juleș 
Rimet”. care se acordă din 4 în 4 ani 
echipei învingătoare, a fost cîștigat 
de Uruguay (1930 și 1950), Italia (1934 
și 1938). R.F. a Germaniei (1954), 
Brazilia <1958 și 1962) și Anglia (1966).

★
După cum am mai anunțat, și tele

viziunea română va transmite (pe 
programul I), tragerea la sorți de la 
Ciudad de Mexico.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL — în primul meci al tur

neului pentagonal de fotbal de la 
Ciudad de Mexico, pe stadionul „Az
teca” s-au întîlnit Spartak Trnava și 
Guadalajara Fotbaliștii mexicani au 
terminat învingători cu scorul de 
I—0 (0—0) prin golul marcat de Pe
dro Herrera în minutul 75. Partida 
a fost urmărită de peste 30 000 de 
spectatori La această competiție mai 
participă echipele Botafogo (Brazilia), 

... .Partizan..Belgrad și o . selecționată 
mexicană. .

TENIS DE MASA. - La Duisburg 
s-a disputat întîlnirea dintre forma
ția locală D S C Kaiserberg și echi
pa Mladost Zagreb, contînd pentru 
..Cupa campionilor europeni" la tenis 
de masă feminin. Jucătoarele vest- 
germane au obținut victoria cu scorul 
de 5—2

HANDBAL. — Selecționata de 
handbal masculin a Danemarcei care 
se pregătește în vederea campionatu
lui mondial din Franța, a susținut un 
nou meci de verificare în compania 
echipei R.F a Germaniei. Oaspeții au 
obținut victoria cu scorul de 18—16 
(9-4).

BOX. — Filipinezul Bernabe Villa- 
campo, campion mondial la cat. mus

că versiunea W.B A., își va pune ti
tlul în joc în fața tailandezului Bar- 
klerk Chartwanchai. Meciul va avea 
loc la 1 aprilie la Bangkok.

NATAȚIE. — Cu prilejul unui 
concurs internațional de natație. des
fășurat la Sydney, tînăra înotătoare 
australiană Karen Moras, în vîrstă de 
16 ani. a terminat învingătoare în 
proba de .800 m cu performanța de 
9’14’’2/Î0 Ea a întrecut-o cu aproape 
1'5 m, pe campioana' olimpică a pro- 
beî. ămefiSariâ' Debbie Meyer, crono
metrată în 9’25’’l/10 Timpul înregis
trat de Karen Moras reprezintă un 
nou record al Australiei (vechiul re
cord îi aparținea cu 9’22’’3/10). Rea
mintim ră recordul mondial al pro
bei este de 9’l0’’4/10 și aparține lui 
Debbie Meyer

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 

9 ianuarie 1970.
EXTRAGEREA 1 • 39 78 76 85 50

47 89 54 1 77 7 26
Fond de premii : 552 103 lei.
EXTRAGEREA a Il-a 55 22 89 23
Fond de premii : 276 414 lei.

privește cunoașterea limbii 
străine respective, trimite
rea la specializare echiva
lează cu irosirea unor fon
duri valutare apreciabile, 
nemaivorbind de timpul 
pierdut și de aspectul pe
nibil ce se creează la fața 
locului.

în încheiere, interlocuto
rul nostru a arătat : „In- 
trucît C.N.C.S. întîmpină 
serioase dificultăți în se
lecționarea cercetătorilor 
care urmează să fie trimiși 
la specializare, consider că 
ar intra in obligațiile uni
tăților din rețeaua de cer
cetare să găsească formele 
și metodele cele mai po
trivite pentru a pregăti, in 
fiecare dintre domeniile 
prevăzute pentru speciali
zare, cite 2—3 candidați 
corespunzători, atît prin 
nivelul pregătirii și pro
filul realizărilor științifice, 
cît și din punctui.de vedere 
al cunoașterii limbilor 
străine respective".

O experiență pozitivă în 
ceea ce privește evitarea 
arbitrariului și subiectivis
mului în, trimiterile la spe
cializare peste hotare o 
constituie selecționarea 
candidaților prin con
cursuri. Ne-am intere
sat cum se prezintă lucru
rile, din acest punct de ve
dere, în unitățile de cerce
tare ale Academiei.

„încă din 1968 — a arătat 
prof. univ. Florin Cio- 
răscu, membru corespon
dent și secretarul comi
tetului de partid al Acade
miei — a fost adoptat sis
temul de concursuri pen
tru fiecare temă de specia
lizare în străinătate. Ori 
de. cîte ori concursurile se 
desfășoară duDă regulile 
stabilite, cei trimiși la" spe
cializare dau întru totul sa
tisfacție”

Am solicitat lămuriri în 
pfivipța . rezervei exprimate 
— „ori de cîte ori...“ Ni s-a 
răspuns că. în conformitate 
cu indicațiile C.N.C.Ș., se 
stabilesc uneori tematici 
foarte înguste, foarte strict 
delimitate. Din institutele 
Academiei nu mai poate 
concura în aceste cazuri de- 
cît un singur cercetător — 
și atunci se poate întîmpla 
să nu fie trimisă persoana 
cea mai indicată. „După pă

rerea mea — a continuat 
interlocutorul — tematica 
specializărilor trebuie ast
fel întocmită, îneît, cuprin- 
zînd toate domeniile pe care 
dorim să le dezvoltăm, să 
fie suficient de largă spre 
a permite prezentarea mai 
multor candidați pentru o 
singură temă — astfel in
cit concursul să fie într-a- 
devăr concurs”.

După cum se vede, aceste 
deficiențe. Ia a căror rezol

mite probleme de ordin fa
miliar. Conducerea combi
natului și organizația de 
partid, în loc să. intervină 
cu fermitate pentru a pune 
lucrurile la punct, s-au re
semnat cu soluția mai co
modă de a-i aproba cere
rea de transfer Tn prezent, 
I. T. lucrează la o între
prindere din Tîrgoviște 
întrebat cum își aplică 
cunoștințele dobîndite In 
timpul specializării la noul

care se desfășoară un am
plu și susținut efort de 
creștere calitativă — să se 
ocupe, în final, unul cu în
registrarea măsurătorilor 
tăcute de contoarele elec
trice, iar alți doi cu pro
bleme comerciale?

Situațiile de acest fel de
monstrează superficialita
tea atît a unor „specialiști” 
care nu-și dau seama că 
au contractat o datorie so
cială față de stat, față de

Ministrul comerțului exterior, Cor
nel Burtică, s-a înapoiat vineri la 
amiază in Capitală, venind din U- 
niunea Sovietică, unde a făcut o 
vizită la invitația ministrului comer
țului exterior, Nikolai Patolicev.

Ministrul român a fost însoțit de 
consilieri și experți.

Cu acest prilej, au avut loc con
vorbiri privind dezvoltarea relațiilor 
economice dintre cele două țări.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului Exterior, 
precum și V. S. Tikunov, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

0 nouă

la Fabrica

„ILVA

garnitura 
de mobilier

mobilă
Sn Vaslui

st

Garnitura „Ilva", complexă ’ 
prin varietatea pieselor com- ’ 
ponente și prin diversitatea ’ 
funcțiunilor, se încadrează ’ 
perfect în noile locuințe, ofe- ’ 
rind condițiile necesare unei ’ 
camere combinate sau de dor- ’ 
mit. O asemenea garnitură ' 
modernă, elegantă și rezisten- ’ 
tă include un dulap, un divan < 
de colț și o toaletă cu oglindă. < 
Dulapul-vitrină are jos un ( 
compartiment cu două uși și 1 
poliță, la mijloc bar cu ușă <

* rabatabilă și o poliță retrasă. <
> iar sus este o vitrină cu
> cristale glisante în față.
* nul de colț are la un
> lada de așternut, cu ușă
> tabilă laterală și o noptieră
> montată pe capătul vizibil al
> lăzii, iar noptiera are nișă și
* ușă rabatabilă. La perete, di-
> vanul este prevăzut cu. un șpă-
* tar din P.A.L. furniruit. Toolfi-
> ta are fixată la mijloc oglin-
> da dreptunghiulară (480x1242
> mm).
’ Elementele diferitelor piese
* ale garniturii sînt executate
> din cherestea de fag, P.A.L.,
* placaj și P.F.L. dur. Toate pa-
> nourile din P.A.L. au suprafe-
> țele vizibile furniruite cu fur- 
’ nir de nuc sau mahon și sînt
* îngrijit finisate ; cele nevizibi- 
’ le sînt șlefuite curat.
* Garnitura „Ilva”, realizată 
’ de Fabrica de mobilă din Vas- 
' lui, din cadrul C.E.I.L. — Iași 
J este livrată comerțului intern 
’ și la export.

ori în Franța, este în pre
zent cercetător principal la 
laboratorul de omologări al 
Institutului de cercetare și 
proiectare pentru industria 
electrotehnică (I.C.P.E.). în 
septembrie 1967, a cerut și 
a obținut de la Ministerul 
Industriei Construcțiilor 
de Mașini (după ce mai 
intii demisionase de la 
I.P.R.S.-Băneasa) transfe
rul la actualul loc de 
muncă.

Care este eficiența „investiției 
în specializarea științifică?"

vare ar putea contribui și 
propunerile formulate, sînt 
legate mai ales de faza se
lecționării celor care ur
mează să se specializeze în 
străinătate. Ce se întîmpiă 
însă după întoarcerea spe
cialiștilor ?

în primul rînd. am con
statat un fenomen deosebit 
de dăunător : nu puține sînt 
cazurile în care specialiștii 
părăsesc, după scurt timp, 
întreprinderile sau institu
țiile care au asigurat spe
cializarea lor în străinătate. 
Evident, atunci cînd. la în
toarcerea în țară, bagajul de 
cunoștințe acumulat nu es
te folosit, deoarece respec
tivii specialiști lucrează în 
alte sectoare ale economiei, 
nici nu se mai poate pune 
problema eficienței speciali
zării, deoarece întreaga in
vestiție de timp și de bani 
se irosește.

Iată un caz, de la 
Combinatul siderurgic Ga
lați Inginerul Ilie Tănase 
a fost trimis timp de 5 luni 
în U.R S Ș. pentru a se spe
cializa în tema „Combinate 
siderurgice integrate". La 
înapoiere, i s-au ivit anu

său loc de muncă, el a răs
puns : „In nici un fel I Lu
crez la rețelele electrice, 
calculez consumul de ener
gie în mediul rural și ur
ban, fac munca unui teh
nician”.

Iată și alte cazuri din do
meniul metalurgiei. La U- 
zina de mașini grele Bucu
rești, inginerul Vasile Si- 
mionescu a fost trimis în 
Elveția să studieze turnarea 
sub vid a oțelului, iar cole
gul său ing Nicolae lorda- 
che și-a îmbogățit cunoștin
țele în U.R SS și Cehoslo
vacia. La întoarcere, a- 
mîndoi s-au înscris la., 
cursurile post-universita- 
re organizate de Minis
terul Comerțului Exte
rior Apoi au fost anga
jați Ia I.S.C.E. „Mineralim
portexport”. iar drept re
cuperare a cheltuielilor 
suportate de U.M G.B.. 
li s-au reținut 2 250 
și, respectiv. 2 599 lei 
Este însă admisibil ca 
oameni care s-au speciali
zat peste hotare pe proble
me ale siderurgiei și me
talurgiei - ramuri de ba
ză ale economiei noastre, în

societate, transformîndu-se, 
prin părăsirea locului de 
muncă. în simpli „plimbă
reți pe banii statului”, cît 
și a unor conduceri de u- 
nități. care nu mamtestă 
suficient interes față de 
modul cum sînt fructifica
te eforturile făcute prin tri
miterea la specializare în 
străinătate. Și unii și alții 
uită că nu au suportat din 
buzunarul propriu cheltu
ielile valutare făcute pen
tru aceste specializări.

Fenomenul la care ne re
ferim ia uneori proporții 
chiar în cadrul unei sin
gure întreprinderi. Nu mai 
puțin de 22 specialiști au 
părăsit în ultimii ani 
I.P.R.S.-Băneasa, după ce 
au efectuat unu! sau mai 
multe stagii de specializare 
în străinătate. Considerînd 
că ne aflăm în fața unui 
„caz limită”, am căutat să 
aprofundam situația creată 
la această uzină, urmărind 
două din aceste „defec
țiuni”.

Inginerul Mihai Oprea, 
care a fost trimis de 
I.P.R.S.-Băneasa de două

— De ce v-ați dat demi
sia ? l-am întrebat.
■_ — Fusesem scos din func
ția de inginer șef al uzinei, 
pe care o îndeplineam în ul
timul timp, și numit adjunct 
al șefului serviciului orga
nizarea producției. Am con
siderat că era o treabă mai 
mult de economist...

Intr-adevăr, oare pentru 
a se ocupa de organizarea 
producției fusese trimis 
de două ori la specializare 
in Franța în domeniul se- 
miconductorilor ? L-am în
trebat în continuare :

— Dar în funcția pe care 
o aveți acum folosiți cu
noștințele dobîndite în 
străinătate ?

— în proporție cam de 30 
la sută din volumul de 
muncă. în măsura în care, 
ocupindu-mă de omologări 
în toate problemele de se- 
miconductori, fac acest lu
cru și pentru I.P.R.S.-Bă- 
neasa.

Inginerul Mihai Oncescu 
a fost trimis la specializare 
in Franța și în Italia tot de 
I.P.R.S.-Băneasa. unde, în 
ultimii doi ani. a lucrat ca 
inginer-șef adjunct de pro-

ducție. în urma unor discu
ții mai mult sau mai puțin 
principiale — susține inter
locutorul nostru — a fost 
mai intii destituit, apoi 
„convins” să ceară elibera
rea din funcție și numit la 
aceeași uzină, la laborato
rul de condensatoare. Ne
mulțumit. a căutat singur 
alt post și a fost angajat, 
în luna mai 1969, ca șef al 
laboratorului de studii 
tehnico-economice la Insti
tutul de cercetări electro
nice (I.C.E.)... unde, după 
înseși spusele sale, nu-și 
fructifică specializarea în
sușită în străinătate.

Am căutat să aflăm și o- 
pinia directorului I.P.R.S.- 
Băneasa. ing. Lazăr Șan- 
dra. „Trebuie precizat — 
ne-a spus el — că cei mai 
mulți dintre specialiștii 
care au părăsit uzina au 
făcut aceasta în perioada 
1965—1967, înainte de a se 
fi introdus actualul sistem 
de an^ajamente-contracte. 
Nutresc convingerea că 
noul sistem de salarizare, 
printr-o recompensare mai 
echitabilă a continuității și 
calificării în muncă, va 
contribui de asemenea la 
completa dispariție a unor 
astfel de cazuri. Cît pri
vește plecarea din uzină a 
celor doi ingineri amintiți, 
ea se datorează faptului că 
n-au corespuns în func
țiile de conducere pe care 
le îndeplineau”.

Pentru a elucida pro
blema plecării specialiști
lor de la I.P.R S.-Băneasa, 
am recurs la „arbitrajul” 
forului tutelar, adresîn- 
du-ne la M.I.C.M. directo
rului general al Direcției 
industriei electrotehnice și 
electronice, dr. ing Dumi
tru Lăzăroiu, care ne-a de
clarat

„în ce privește „exodul" 
specialiștilor de la această 
uzină, care s-a manifestat 
mai ales în perioada 1965— 
1967. cînd era director ing. 
Grigore Danciu, se poate 
vorbi mai ales de lipsuri ale 
conducerii uzinale. într-a- 
devăr. mulți au plecat toc
mai din cauza neînțelege
rilor personale cu. directo
rul, care a fost scos din 
funcție dintr-un șir de mo
tive. între care și din cauza 
stilului necorespunzător de

semi- 
Diva- 
capăt 
raba-

El El S El E
muncă cu specialiștii. După 
părerea mea, inginerii Mi
nai Oprea și Mihai Onces
cu, chiar dacă n-ar fi co
respuns în funcții de con
ducere, ar fi trebuit men
ținuți în uzină ca specia
liști, întrucît, în această 
calitate, dau deplină satis
facție. Ar fi trebuit să se 
depună mai multe eforturi 
în acest sens, treeîndu-se 
peste orice fel de „frecu
șuri” în relațiile personale. 
Este o necesitate imperioa
să ca economia națională 
să beneficieze integral de 
experiența și cunoștințele 
fiecărui om specializat în 
străinătate".

Din constatările prilejui
te de ancheta noastră, fără 
a pretinde că am tratat 
exhaustiv o problemă atît 
de complexă, credem că 
se impune cu pregnanță în 
primul rînd necesitatea a- 
sigurării unei selecționări 
cît mai judicioase a tutu
ror candidaților pentru 
astfel de specializări. în al 
doilea rînd, în ce privește 
problema folosirii ulterioa
re, după întoarcere, a cu
noștințelor dobîndite. Pe 
bună dreptate s-a subli
niat necesitatea și datoria 
pe care o au absolvenții 
facultăților, specialiștii for
mați în țară, de a-și fruc
tifica' cunoștințele în mie
zul producției, în ramura 
pentru care s-a pregătit 
fiecare ; or, această înda
torire nu este cu atît mai 
imperioasă pentru cei care, 
pe lingă studiile efectuate 
în țară, au beneficiat și 
de stagii în străinătate?

Dăunătoare este și insu
ficienta atenție acordată 
de unele unități și institu
ții centrale deplinei valo
rificări a experienței și 
cunoștințelor dobîndite de 
specialiști. Căci răspunde
rile sînt reciproce. Pe de 
o parte, cei trimiși la 
specializare trebuie să-și 
respecte obligațiile față de 
unitatea care le-a oferit 
posibilitatea perfecționării. 
Pe de altă parte, întreprin
derea nu trebuie să re
nunțe cu ușurință la servi
ciile unora dintre ei, în- 
credințîndu-le munci care 
nu au nimic sau au prea 
puțin comun cu profilul 
specializării.

punctui.de
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BRUXELLES ROMA STABILIREA DE RELAȚII DIPLOMATICE
Reuniunea
Consiliului
Ministerial
al U.E.O

BRUXELLES 9 (Agerpres). — Vi
neri și-a început lucrările la Bru
xelles, sub președinția ministrului de 
externe belgian. Pierre Harmel, reu
niunea Consiliului Ministerial al U- 
niunii Europei Occidentale (U.E.O.) 
— organism care grupează cele șase 
țări membre ale Pieței comune și 
Marea Britanie. Franța nu participă 
nici la actuala sesiune. Prima zi a 
dezbaterilor a fost consacrată exami
nării problemelor privind relațiile 
Est-Vest, situația din Orientul A- 
propiat și conflictul din Nigeria. în 
ședința de sîmbătă dimineața vor 
continua dezbaterile asupra acestor 
probleme, urmînd ca după aceea 
participanții la această reuniune să 
ia în discuție problemele economice, 
atenția fiind reținută de evoluția re
lațiilor dintre C.E.E. și . Marea Bri
tanie.

Referindu-se la această chestiune, 
ministrul de externe britanic, Michael 
Stewart, care conduce delegația țării 
sale la această sesiune, a declarat, 
la sosirea sa în capitala Belgiei, că 
negocierile privind aderarea Marii 
Britanii la Piața comună ar putea 
începe cel mai tîrziu la mijlocul a- 
cestui an sau poate chiar mai de
vreme El a exprimat dorința Angliei 
ca Franța să-și reia locul în orga
nismele U.E.O.

După cum se știe, guvernul fran
cez a continuat să boicoteze din luna 
februarie 1969 toate reuniunile U.E.O. 
ca urmare a diferendului care s-a ivit 
cu prilejul discutării de către U.E.O., 
la inițiativa guvernului britanic, a si
tuației din Orientul Apropiat.

Pierre I-Iarmel a adresat o invi
tație președintelui comisiei C.E.E. de 
a asista sîmbătă la dezbaterile con
sacrate problemelor economice în ca
drul Consiliului U.E.O Potrivit ob
servatorilor politici, această invitație 
ar avea ca scop estomparea absenței 
Franței, care continuă să boicoteze 
U.E.O.

P. C. Francez favorabil oricărei

forțelor de stingă
PARIS 9 — Corespondentul Ager

pres, Al. Gheorghiu, transmite : Par
tidul Comunist Francez a reafirmat 
hotărîrea sa de a contribui la uni
tatea stîngii franceze. Biroul Politic 
al P.C.F. a adresat o scrisoare Par
tidului Socialist, Convenției cluburilor 
republicane, Partidului Socialist Uni
ficat și Partidului 
în care propune 
reuniuni comune 
condițiilor unei 
pentru progres social, democrație și 
socialism. Biroul Politic al P.C.F. 
reafirmă că este gata să participe 
la orice întîlnire care ar favoriza u- 
nirea forțelor stîngii franceze.

După cum se știe, la 11 decembrie 
anul trecut, Biroul Politic al P.C.F. 
se declarase gata pentru orice întîl
nire cu reprezentanții diverselor for
mațiuni democrate în vederea unei 
acțiuni care să ducă la elaborarea 
unui program comun de guvernare, 
care să deschidă calea socialismului 
și să instaureze o democrație nouă. 
De la acea dată, P.C.F. și Partidul 
Socialist au publicat o declarație co
mună în care anunță că vor incepe 
convorbiri asupra condițiilor funda
mentale ale unui 'acord politic, afir- 
mînd că numai unirea forțelor stîn
gii ar putea oferi opiniei publice 
franceze perspectiva înfăptuirii aspi
rațiilor populare.

Radical-Socialist, 
organizarea unei 
pentru definirea 

acțiuni concertate

UN INTERVIU 
AL PREMIERULUI 
PAPADOPOULOS

ATENA 9. — Corespondentul 
gerpres, Ai. Cîmpeanu, 
într-un interviu acorda

A- 
gerpres, Ai. Cîmpeanu, transmite i 
într-un interviu acordat corespon
dentului din Atena al postului de 
radio Nicosia, primul ministru al 
Greciei, Papadopoulos, a dezmințit 
informațiile potrivit cărora guvernul 
grec ar sprijini acțjvițatea organiza
țiilor clandestine „unioniste" din 
Cipru care au reînviat vechiul pro
iect de alipire la Grecia dedîndu-se 
la activități teroriste în scopul îm
piedicării desfășurării normale a con
vorbirilor intercomunitare. Răspun- 
zînd unei întrebări în legătură cu 
poziția guvernului grec față de „fron
tul național" și alte organizații anti
guvernamentale din Cipru, Papa
dopoulos a spus: „Acțiunile unor 
asemenea organizații sînt pe deplin 
condamnate de noi, întrucît ele nu 
numai că nu promovează interesele 
naționale ale Ciprului, dar. dimpo
trivă, creează situații ce ar putea 
dăuna acestor interese într-un mo
ment cînd sînt evidente eforturile și 
bunăvoința tuturor părților intere
sate în soluționarea problemei ci
priote".

Această declarație a intervenit în
tr-un moment cînd recrudescența 
activității organizațiilor unioniste 
tinde să creeze, ce) puțin pârtii 
turce, impresia că acțiunile lor în
dreptate spre alipirea Ciprului la 
Grecia ar fi inspirate de Atena.

Convocarea C. C. al P. C. I.
si a Comisiei Centrale
5

de Control
ROMA 9. 

pres, N. Puicea, transmite : 
întrunit Direcțiunea 
munist Italian sub președinția 
Luigi 
P.C.I., 
tuație 
P.C.I. 
tului Central al partidului și a Co-

Corespondentul Ager- 
Joi s-a 

Partidului Co- 
lui 

Longo, secretarul general al 
pentru a examina actuala si- 
politică din țară. Direcțiunea 
a hotărît convocarea Comite-

misiei Centrale de Control, la 14 ia
nuarie, pentru a discuta „problemele 
dezvoltării partidului și Federației 
Tineretului Comunist, in legătură cu 
acțiunile muncitorești și situația ac
tuală din Italia". Rapoartele vor fi 
prezentate de Ugo Pecchioli, membru 
al Secretariatului și al Direcțiunii 
P.C.I., și Rino Serri, membru al C.C.

față de perspectivele coaliției
de centra-stinga

ROMA 9 (Agerpres). — Vineri 
dimineața au început la Roma lucră
rile Direcțiunii Partidului Socialist 
Italian, care analizează perspectivele 
reconstituirii coaliției guvernamen
tale de centru-stînga în lumina ulti
melor convorbiri dintre secretarii 
politici ai partidelor democrat-creș- 
tin, socialist, socialist unitar și re
publican. Prezentînd un raport asu
pra discuțiilor la care a participat, 
Francesco de Martino, secretarul ge
neral al P.S.I., a declarat că „Parti
dul democrat-creștin continuă să 
considere că nu este în măsură să 
înfrunte singur problemele complexe 
care privesc economia țării și de a- 
ceea a reînnoit propunerea de a se 
reconstitui 
înainte de 
vinciale

cu

Și

un guvern cvadripartit 
alegerile regionale, pro- 

comunale din primă-

reprezentanții
9 (Agerpres). — PrimulROMA 

ministru, Mariano Rumor, a avut la 
Palatul Chigi, sediul președinției 
Consiliului de Miniștri. o întrevedere 
cu ministru) muncii și prevederilor 
sociale, Donat-Cattin, care l-a in
format asupra discuțiilor avute an
terior cu reprezentanții autorizați ai 
sindicatelor, precum și cu ministrul 
afacerilor interne, Restivo.

De asemenea, premierul Rumor 
i-a primit pe conducătorii naționali 
ai Confederației Generale Italiene a 
Muncii (C.G.I.L.), Confederației Ita-
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INTRE R. P. CONGO
9 (Agerpres) —

SI R D. GERMANĂ

„EL FATAH" 
MEIR

DECLARA

vară. „Condițiile de natură politică, 
care au făcut imposibilă în trecut 
reluarea colaborării cvadripartite, a 
spus de Martino, nu au fost ridicate, 
și deci a început o confruntare sin
ceră și deschisă de păreri. Sîntem, 
evident, la început și nu se. pot face 
previziuni asupra desfășurării, lor 
viitoarei Este de aceea necesar să 
continuăm confruntările pentru a 
aprofunda toate aspectele".

Referindu-se la protestele sindi
catelor față de numărul mare de 
procese intentate muncitorilor pen
tru acțiunile legate de participarea 
la mișcarea grevistă în sprijinul re
înnoirii contractelor de muncă, de 
Martino a declarat că „P.S.I. consi
deră că guvernul și Parlamentul tre
buie să amnistieze aceste acțiuni ale 
muncitorilor".

BEIRUT 9 (Agerpres). — Ministrul 
de interne al Libanului, Kamal Jum- 
blatt, a anunțat vineri că a încheiat 
un acord cu reprezentanții organiza
țiilor palestiniene de guerilă stațio
nate pe teritoriul Libanului, trans
mite agenția UPI. Acordul, care a 
fost încheiat în urma unei întreve
deri ce a avut loc între ministrul li
banez și reprezentanții forțelor de 
commando, prevede încetarea opera
țiunilor militare lansate de organiza
țiile de guerilă împotriva Israelului 
de pe teritoriul Libanului. Potrivit 
agenției libaneze de presă, Kamal 
Jumblatt a declarat că asemenea o- 
perațiuni vor fi efectuate pe viitor 
în interiorul teritoriilor arabe ocu
pate în prezent de trupele israeliene 
și nu vor mai avea ca puncte de ple
care satele de frontieră ale Libanu
lui, pentru a evita represaliile.

în afară de aceasta, acordul stipu
lează evacuarea forțelor palestiniene 
din satele de frontieră și încetarea 
antrenamentelor militare în taberele 
refugiaților palestinieni.

facere Cherbourg", guvernul francez 
l-a invitat pe amiralul Limon să pă
răsească Franța.

ROMA — Un avion „Boeing-707“, 
aparținînd companiei americane 
„T.W.A.", ce deservea în mod obiș
nuit linia New York — Baltimore — 
Paris — Roma, a fost deturnat joi 
seara de la ruta sa de către un indi
vid înarmat. Acesta a obligat echipa
jul să zboare spre Damasc. Avionul 
a aterizat în cele din urmă la Beirut, 
unde organele de securitate au reușit 
să identifice pe autorul deturnării. 
Este vorba de Christian Bellon, de ce
tățenie franceză, în vîrstă de 27 ani. 
Explicînd gestul său. Bellon a decla
rat că a vrut astfel „să riposteze față 
de răpirea celor 23 de ostateci liba
nezi de către israelieni".

BRAZZAVILLE
Republica Populară Congo și Republi
ca Democrată Germană au hotărît să 
stabilească relații diplomatice, se arată 
în comunicatul dat publicității la Bra
zzaville la încheierea vizitei delega
ției R. D. Germane^ condusă de Kurt 
Fichtner, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. în cursul vizitei, se a- 
rată, de asemenea, în comunicat, dele-. 
gația a fost primită de Marien N’Go- 
uabi. ‘ președintele Consiliului de Stat, 
și de Alfred Raoul, vicepreședinte. Cu 
această ocazie au avut loc convorbiri 
referitoare la probleme ale colaboră
rii bilaterale și la diferite probleme 
internaționale.

★
Stabilirea de relații diplomatice în

tre Republica Populară Congo și Re
publica Democrată Germană consti-

tuie 
bită, 
dintre cele
D. Germană, stat independent și su
veran, se afirmă ca un factor activ 
în relațiile internaționale, că tot mai 
multe țări, pornind de la realitățile is
torice statornicite în Europa după cel 
de-al doilea război mondial, se pro
nunță pentru recunoașterea celor do
uă state germane și dezvoltarea de 
relații multilaterale cu acestea. Nu
mai în decursul ultimului ăn. RID. 
Germană a stabilit, după cum se știe, 
relații diplomatice cu Irak, Sudan, 
Siria, Yemenul de sud și a ridicat la 
rang de ambasadă reprezentanța sa 
în Cambodgia în aceeași direcție se 
include și acordul semnat joi cu Ku
weitul în legătură cu stabilirea de 
reprezentanțe comerciale oficiale în 
capitalele celor două țări.

un act 
care

cu o semnificație deose- 
depă.șe.ște sfera relațiilor 
două țări. El arată că R.

centralelor sindicale

AMMAN. — într-un discurs radio
televizat, regele Hussein al Iorda
niei a declarat că țara sa nu va ac
cepta o soluție a crizei din Orientul 
Apropiat care nu ar permite iorda
nienilor să-și redobîndească toate te
ritoriile aflate în prezent sub ocu
pație israeliană. „Dacă ne vom pu
tea realiza acest obiectiv prin mij
loace pașnice, este de la sine înțeles 
că le vom accepta, dar dacă acest 
lucru nu va fi posibil, ne vom strădui 
să ne atingem țelul urmînd calea 
luptei armate" — a spus regele 
Hussein.

Referindu-se la conferința arabă 
la nivel înalt de la Rabat, șeful sta
tului iordanian a declarat că „dacă 
ea nu s-a concretizat prin hotărîri 
și nici printr-un comunicat final, 
nu înseamnă că a fost un eșec to
tal". Această conferință — a men
ționat el — s-a soldat cu rezultate 
limitate, dar pozitive.

FRANȚA VA LIVRA LIBIEI 
AVIOANE „MIRAGE"

PARIS 9 (Agerpres). — Agenția 
France Presse anunță că între gu
vernul Libiei și uzinele franceze 
„Dassault" a fost încheiat cu apro
barea Ministerului Apărării Naționale 
al Franței un acord privind furni
zarea unui număr de aproximativ 
50 de avioane militare de tipul „Mi- ■ 
rage". Primele 15 avioane „Mirage" 
vor fi livrate Libiei în anul 1971. 
Potrivit înțelegerii intervenite între 
cele două părți, aceste avioane nu 
vor putea fi transferate unei terțe 
țări.

ire între însărcinatul
cu afaceri ad-interim

Președintele P. C. German 
despre problema relațiilor 

dintre cele două state
germane

liene a Sindicatelor Muncitorilor 
(C.I.S.L.) și Uniunii Italiene a Mun
cii (U.I.L.). care i-au expus motivele 
de îngrijorare ale sindicatelor și ale 
oamenilor muncii în legătură cu pro
cesele intentate greviștilor.

Grupul parlamentar al P.C.I. din 
Camera Deputaților a anunțat că 
va prezenta o interpelare președinte
lui Consiliului de Miniștri și va face 
propuneri corespunzătoare în comi
siile pentru afacerile interne și jus
tiției ale Camerei, privind apărarea 
libertăților sindicale și interesele oa
menilor muncii.

a 0 n □ o a

TEL AVIV — La rîndul său pri
mul ministru israelian, Golda Meir. 
a afirmat într-o declarație făcută Ia 
Tel Aviv că Israelul refuză să ne
gocieze cu reprezentanții organizației 
palestiniene „El Fatah". „Israelul — 
a subliniat Golda Meir — nu va ac
cepta negocieri decît cu statele ara
be". în această ordine de idei, primul 
ministru a menționat că pînă în pre
zent nici o țară arabă nu s-a pro
nunțat favorabil în acest sens.

PARIS — Atașatul militar al Isra
elului la Paris, amiralul Mordechai - 
Limon, a părăsit vineri Franța. Con- 
siderîndu-i implicat în așa-zisa „A-

-Kțl . ..

agențHfe de presă transmit»
în cadrul Comisiei Dunării,la Budapesta a avut ioc între e și 

9 ianuarie o reuniune a experților în probleme de hidrometeorologie și tehnice, 
la care au participat reprezentanți din țările membre ale Comisiei, inclusiv din 
România. A participat, de asemenea, î _ ..■>. .
Transporturilor din R. F. a Germaniei.

un reprezentant din partea Ministerului

agenția France Presse. Nu se cunoaș
te încă dacă s-au înregistrat victime. 
Guvernul Hondurasului a adus la cu
noștința Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.) acest incident.

al R.P. Chineze și ambasadorul 
S.U.A. în Polonia

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
joi, 8 ianuarie, a avut loc la Var
șovia o întîlnire între însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Republicii 
Populare Chineze în R. P. Polonă, 

■Lei Yang, și ambasadorul S.U.A. în 
Polonia. Walter Stoessei jr.

Ș-a căzut de acord ca viitoarea 
întîlnire, a 135-a. din cadrul convor
birilor dintre ambasadorii R. P. Chi
neze și Statelor Unite să aibă loc în 
capitala Poloniei la 20 ianuarie.

Săptămînalul vest-german „UN- 
SERE ZEIT" publică un articol al 
lui. Kurt Bachmann, președintele 
Partidului Comunist German, referi
tor la problema relațiilor dintre cele 
două state germane.

„La începutul unui nou an sau 
chiar ăl unui nou deceniu, toată lu
mea se gindește la timpurile care 
vin, fiecare ar dori să scruteze vii
torul. Vor aduce oare anii '70 o co
titură pentru poporul nostru ? Se 
vor crea și in R. F. a Germaniei — 
în stat și societate — asemenea con
diții incit de pe teritoriul acestei țări 
să nu mai pornească niciodată . un 
război ? Ne îndreptăm spre o peri
oadă de securitate internă și exter
nă sau spre una de noi tensiuni ? 
Aceasta depinde, în esență, de ceea 
ce sîntem dispuși să facem noi în
șine. Una din problemele centrale ale 
viitorului este stabilirea de relații de 
bună vecinătate cu al doilea stat ger
man — RD. Germană — pe baza 
principiilor coexistenței pașnice".

Politica, conservatoare a U.C.D.— 
U.C.S., de la Adenauer pînă la Kie- 
singer. a fost îndreptată timp de un 
sfert de secol împotriva R.D.G. — 
continuă autorul. „A sosit momentul 
ca această politică veche să fie a- 
runcată peste bord... în noul an. se

poate pune capăt acestei politic! « 
U.C.D. dacă guvernul Brandt va ac
ționa în conformitate cu starea de 
spirit a maselor".

„în pofida slabei sale majorități 
parlamentare, guvernul federal va 
ciștiga încredere dacă se va decicfe 
să pășească cu curaj pe căi r<?: și 
nu va ceda presiunii tot mai i>, ... 
șa a dreptei. Timp de 20 de an', s-a 
încercat să nu se țină seama 'de 
R.D.G Se vădește însă că nu este 
posibil să nu se țină, seama de acest 
stat. Nu ar constitui un progres dgcă 
noul guvern ar încerca acum să;, in
staureze o perioadă în care să se 
țină seama de R. D. Germană.‘ fără 
însă ca R.D.G. să fie recunoscută ca 
partener suveran.

Nu numai noi, comuniștii, nu nu
mai tinerii socialiști și tinerii de- 
mocrați, nu numai tineretul creștin, 
ci masele de alegători social-demo- 
crați și liberăl-democrați — peste ju
mătate din populație — cer ca în a- 
ceastă problemă să se facă tot ce ne 
stă in putință. Guvernul federal nu 
trebuie să piardă posibilitatea ce I 
se oferă, așa după cum s-a întîm- 
plat deseori în trecut, pentru a fi 
nevoii să constate mai tîrziu că a 
omis un moment prielnic. Este ne
cesar să se înțeleagă onortunitatea 

..momentului" — încheie articolul.

«șHt

„Sîntem în grevă I"®

Regiunea militară Tagou- 
raa, aparținînd teei ame
ricane de la Wheelus Field, 
va fi pusă la dispoziția autorităților 
libiene la 21 ianuarie, s-a anunțat la 
Tripoli, în regiunea Tagouraa se află 
puternice instalații de radio și radar 
prin care forțele americane de la baza 
Wheelus pot comunica direct cu toate 
celelalte baze ale S.U.A., atît din Eu
ropa cit și de pe continentul ame
rican.

întrevedere Spychalski- 
Cemik. Marian Spychalski, preșe
dintele Consiliului de Stat al R. I’. 
Polone, l-a primit vineri pe Oldricb 
Cernik, președintele guvernului fede
ral al R. S. Cehoslovace, aflat într-o 
vizită de prietenie în Polonia.

La 5 ianuarie a avut Ioc 
un cutremur de gradul 7 în 
sudul provinciei Yunnan,

în partea de sud-vest a R. P. Chineze, 
anunță agenția China Nouă. Populația 
din regiunea afectată de cutremur, cu 
sprijinul comitetului revoluționar pro
vincial, al comitetelor revoluționare lo
cale și al unităților Armatei populare 
chineze de eliberare depun eforturi 
pentru înlăturarea urmărilor dezastru
lui. Comitetul Central al Partidului 
Comunist Chinez a adresat o telegra
mă de simpatie populației din Yunnan, 
în care recomandă să se ia măsuri 
eficiente pentru înlăturarea urmărilor 
cutremurului.

Trupele salvadoriene au 
atacat cu focuri de mortiere 
mica localitate Salubre, din departa
mentul Valle (Honduras), informează

Funeraliile cunoscutului 
mînuitor de marionete Jiri 
Trnka au avut i°° ,oi 'a Braga *n 
prezența reprezentanților ministerului 
culturii și a numeroase personalități 
ale vieții artistice și literare din Ceho
slovacia. Au participat
corpului diplomatic. Potrivit 
dorințe a lui Trnka, nu a fost 
țat nici un discurs.

membri ai 
ultimei 

pronun-

vederea„Gosmos-318". In 
explorării în continuare a spațiului 
cosmic, la 9 ianuarie în Uniunea So
vietică a fost lansat satelitul artifi
cial al Pămîntului, „Cosmos-318“, Apa
ratele de la bordul satelitului funcțio
nează normal.

Noi acuzați în masacrul de la Song My. comandamentul 
armatei americane a pus oficial sub acuzație de a fi participat la masacrul comis 
asupra populației civile sud-vietnameze din localitatea Song My pe sergentul 
Charles E. Butto și soldatul Gerald A. Smith, din divizia 1 de infanterie ame
ricană, cunoscută sub numele de „Americal“, care efectua o așa-zisă „operație 
de curățire" în localitatea Song My.

HOUSTON
Concluziile Conferinței 

selenologilor
HOUSTON 9 (A-

gerpres). — La Hous
ton s-a încheiat con
ferința specialiștilor in 
studii selenare. Parti
cipanta au expus con
statările lor cu privire 
la rezultatul 
lor efectuate 
de savanți 
țări asupra 
lor de rocă lunară re
coltate la 20 iulie in 
Marea Liniștii de că
tre astronauțli ameri
cani Neil Armstrong șl 
Edwin Aldrin. Pre- 
zentind concluziile 
dezbaterilor, specialiș
tii au subliniat că ele 
întrunesc aprobarea u- 
nanimă a celor care au 
cercetat eșantioanele. 
Se consideră că sateli
tul natural al Pămin- 
tului s-a format In 
urmă cu aproximativ 
4.6 miliarde de ani. a- 
dică odată cu siste
mul planetar solar.

cercetări- 
de 147 

din nouă 
mostre-

In concluziile confe
rinței 
că 
de 
de 
nu 
nu

s-a subliniat 
Luna este lipsită 

apă. probabil chiar 
la apariția ei. ea 
are și se pare că 
a cunoscut nicio4 

dată vreo formă de, 
viață. Cercetătorii au 
fost de acord că Luna, 
sau cel mițin scoarța 
ei. s-a aflat parțial in 
stare de magmă, 
s-a solidificat in 
dițiile lipsei apei 
atmosferei, 
explică faptul 
leași elemente 
cunoscute și 
mint au intrat 
binații chimice 
pe Lună.

Savanții au ajuns la 
concluzia că craterele 
de pe Lună au fost 
formate probabil nu
mai prin căderea me
teoriților și nu con
stituie rezultatul unei

activități vulcanice, 
cum se credea.

In ședința finală a 
conferinței s-a relie
fat că este prematur 
să se încerce teoreti
zarea datelor obținu
te. subliniindu-se că 
cercetările trebuie con
tinuate. iar datele con
fruntate și prelucra
te.

care 
con
st a 

ce 
ace-

★

ceea 
că 
chimice 
pe Pa
in com- 
diferite

Cea de-a treia călă
torie a unui echipaj a- 
merican spre Lună a 
fost aminată cu o lună 
de zile, s-a anunțai la 
Houston. Astfel, lan
sarea navei spațiale 
,.Apollo-13". prevăzu
tă inițial pentru data 
de 13 martie, va avea 
loc la 11 aprilie. Aces
te măsuri urmează să 
permită o studiere mai 
aprofundată a zonelor 
in care va avea loc 
aselenizarea.

„Nu aveți nevoie de căști de pro
tecție. în hală e, după cum o să 
constatați, peste tot liniște. Nu lu
crează nimeni. în ultimele luni, de 
cînd a început greva, nici o persoa
nă nu a mai trecut pragul uzinei". 
Cu aceste cuvinte, portarul uzinei din 
Ashland (Massachusetts), aparținînd 
firmei General Electric Company sau, 
pe scurt, G.E., ne-a înmînat un bilet 
de intrare pe care, împreună cu un 
permis special, le-am prezentat pen
tru control pichetului de grevă for
mat din cîțiva bărbați vinjoși ce pur
tau pe piept și pe spate două car
toane albe eu inscripția „ON STRI
KE" (Sîntem în grevă). Unul dintre 
ei ne-a însoțit în hala de asam
blare.

„G E., ne explica acesta, fabrică 
foarte multe tipuri de produse, circa 
300 000. de la rezistențe electrice, 
pînă la turbine. în uzina noastră se 
produc și ceasuri funcționînd pe bază 
de curent electric. Pe unele din a- 
cestea le puteți vedea pe liniile de 
asamblare. Sint acoperite cu această 
hîrtie maro pentru a nu șe depune 
praful pe ele. Fiecare obiect a înțe
penit pe locul unde l-a prins ora 
zero, în ziua de 20 octombrie 1909. 
cînd am început greva, după ce am 
fost anunțați că patronii au respins 
cererile noastre de majorare a sala
riilor. Sindicatele noastre, din care 
fac parte 150 000 de muncitori, teh
nicieni și ingineri, au publicat o de
clarație de grevă în care au făcut 
cunoscută hotărîrea de a nu se în
toarce la lucru pînă. cînd revendică
rile lor nu vor fi satisfăcute. Sîntem 
hotărîți să nu cedăm, chiar dacă va

trebui să așteptăm un an recunoaște
rea drepturilor noastre".

Intr-adevăr, sub îndrumarea unui 
cartier general format din reprezen
tanți ai 13 sindicate, greva se des
fășoară potrivit planului, fără 
cea mai mică fisură. în fața tutu
ror fabricilor și uzinelor aparținînd 
Companiei G.E. au fost instalate fir
me de neon cu inscripția „ON STRI
KE". Intrările întreprinderilor firmei 
sînt oăzițe de puternice pichete ale
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greviștilor. Sute de alți greviști sînt 
mobilizați,, prin rotație, la casele lor, 
pentru a putea fi chemați imediat la 
uzine în cazul în care spărgătorii de 
grevă ar reuși să pătrundă în uzine. 
Alte pichete sînt postate în fața mari
lor magazine, organizînd boicotarea 
tuturor produselor G.E

Directorul uzinei din Ashland. Pe
ter Lubin, declara la sfîrșitul primei 
luni a grevei că nu au putut fi des
făcute circa un milion de articole, 
fapt ce a reprezentat pierderea a 
zeci și zeci de milioane de dolari. Po
sibilitatea unor noi pierderi este imi
nentă în cazul continuării grevei, a- 
răta el. într-adevăr. în cea de-a doua 
lună a grevei, pierderile s-au dublat.

Greva celor 150 000 are o importan
ță esențială pentru întreaga masă a 
muncitorimii americane, care urmea-
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După asasinarea 
lui J. Yabionski

© SUEDIA
Greva de la minele din Laponia 

suedeză a intrat in cea de-a doua 
lună, fără ca să se poată întrevedea 
o rezolvare a conflictului de muncă 
ce opune pe mineri direcțiunii so
cietății Lkab. Greva a început la 
minele din Svappavaara și s-a extins 
la minele din Kiruna și Malmberget, 
cuprinzînd 4 800 de muncitori. Stocu
rile de minereu de fier din portul 
de exportare Narvick (Norvegia) sînt 
practic epuizate. Societatea Lkab va 
fi obligată ca, în curînd, să întrerupă 
livrările de minereu de fier către 
clienții străini.

exploatări, greva este generală la mi
nele aparținind societăților particu
lare și societății naționale „Hunosa". 
Un tribunal din Madrid a condamnat 
7 persoane la pedepse cu închisoarea 
variind între nouă luni și șase ani. 
Ele au fost învinuite de a fi activat 
in cadrul „comisiilor muncitorești" — 
organizații sindicale interzise de au
toritățile spaniole.

G BELGIA

® SPANIA
Greva minerilor din Asturia, la care 

participă 35 000 de muncitori, conti
nuă să paralizeze aproape comolet 
bazinul minier. Cu excepția a două

15 000 de muncitori de la minele de 
cărbune din zona de nord-est a Bel
giei se află în grevă, revendicind spo
rirea salariilor. Greva, care a fost 
declanșată la 6 ianuarie, a provocat 
reducerea zilnică cu 30 000 tone a pro
ducției de cărbune. Revendicări , sa
lariate au formulat și lucrătorii din 
sectorul electricitate de la Chertal. în 
apropiere de Liege. Greva acestora a 
paralizat activitatea întregii uzine 
electrice.

PITTSBURG 9 (Agerpres) - Sin
dicatul minerilor din S.U.A. a anun
țat că oferă un premiu de 50 000 do
lari oricărei persoane care va ajuta 
la descoperirea asasinilor liderului 
acestei organizații. Joseph Yabionski, 
care a fost găsit luni ucis, împreună 
cu soția și fiica sa. în locuința lor 
din Clarksville (Pennsylvania)

Yabionski candidase la președinția 
Sindicatului minerilor „United Mine 
Workers" în decembrie, anul trecut, 
dar fusese învins de fostul pre
ședinte W A Boyle Cei doi fii ai lui 
Yabionski. ambii avocați. au decla
rat că acest triplu asasinat trebuie 
pus în legătură cu candidatura tată
lui lor. Edward Carrey, consilierul 
juridic ai Sindicatului minerilor din 
S.U.A., a anunțat că va cere gu
vernului să deschidă o anchetă asu
pra alegerilor din luna decembrie. 
Pe de altă parte, poliția a informat 
că, in pfezent, caută să descopere pe 
autorii a două telefoane anonime 
care au adresat amenințări unor 
prieteni ai lui Yabionski după asasi
narea acestuia.

în semn de doliu față de uciderea 
liderului sindical, pînă joi încetaseră 
lucrul aproximativ 20 000 de mineri 
din mai multe state ale S.U.A.

t,
ză a-și reînnoi contractele colective 
la începutul anului 1970 „Greva pre
zintă o semnificație națională, subli
nia „Christian Science Monitor". Da
că vor ieși victorioși muncitorii, a- 
ceasta se va răsfrînge în mod pozitiv 
asupra altor contracte de muncă ce 
urmează a fi semnate anul acesta de 
către muncitorii de la căile ferate, in
dustria cauciucului, automobilelor 
etc".

„Desigur că negocierile lor vor fi 
mult mai ușoare dacă vom reuși să 
ne facem respectate drepturile", pre
ciza la rîndul său unul din conducă
torii grevei.

Acesta este, fără doar și poate, unul 
din motivele pentru care. în ciuda 
pierderilor uriașe suferite pînă acum 
de G.E.. tratativele în curs de des
fășurare între reprezentanții patrona
tului și ai muncitorilor bat incă pa
sul pe loc. Conducerile a numeroase 
alte companii fac demersuri pe lingă 
G.E să nu cedeze în fața greviștilor. 
Ultimele propuneri avansate de con
ducerea acestei din urmă societăți au 
fost respinse de către greviști ca 
fiind total nesatisfăcătoare. Compania 
a oferit pentru 1970 o majorare a sa
lariilor cu 6 la sută, procent care 
compensează doar creșterea prețuri
lor în cursul anului trecut cauzată 
de inflație. Or. compania a realizat 
în primele 9 luni ale anului 1969 
(pînă Ia declanșarea grevei), profituri 
de 11 la sută numai prin sporirea 
prețurilor la produsele sale. ia care 
se adaugă alte procente realizate de 
pe urma creșterii productivității mun
cii. ,,în cazul în care creșterea costu
lui bunurilor de larg consum va con
tinua scara ascendentă urmată în 
ultimii ani scrie „Washington Post", 
puterea, de cumpărare a salariilor 
muncitorilor. în cazul acceptării pro
punerilor compani°i. va fi în 1970 
la nivelul anului 1966“.

în ciuda faptului că sindica
tele nu pot ajuta decît o parte -a ce
lor 150 00»’ de muncitori greviști, gre
va continuă Mulți muncitori au că
pătai slu’be temporare în alte locuri 
de muncă. Paralel, a fost inițiată 
o campanie pe 
pentru strîngerea 
vederea ajutorării 
viștilor. Tn aceiași 
își intensifică eforturile pentru. re
crutarea de spărgători de greva și 
scindarea rîndurilor greviștilor. Car
tierul general al grevei a hotărît. în 
fața acestei amenințări, dublarea nu
mărului pichetelor postate; m fața u- 
zinelor G E Totodată a avertizat pa
tronatul. declarînd că acesta va purta 
întreaga răspundere nentm consecin
țele cu care ar putea să se soldeze 
astfel de măsuri nesăbuite.

•Ar
Centrala sindicală americană 

A.F.L.—C.l.O. a acceptat joi princi
piul unui arbitraj obligatoriu pentru 
reglementarea conflictului de muncă 
dintre societatea „General Electric" 
și muncitorii greviști ai acestei com
panii. Propunerea de a supune ar
bitrajului reglementarea acestei gre
ve a fost formulată de primarii a 
cinci mari orașe americane. în care 
sînt instalate uzinele firmei „General 
Electric".

scară națională 
de fonduri în 
familiilor gre- 

timo. compania
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