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Noile capacități de producție
siderurgice în 1970

poporului; să fie chel tu iți

cu maximă economie, 
ordine, disciplină și eficiență!

în anul 1970 side
rurgia românească va 
fi dotată cu noi capa
cități de producție 
care vor contribui la 
crearea condițiilor de 
trecere la înfăptuirea 
cu succes a viitorului 
plan cincinal. Investi
țiile alocate acestui 
sector, superioare ce
lor din anul precedent, 
reprezintă aproxima
tiv 11 la sută din to
talul fondurilor 
tinate dezvoltării 
dustriei. Atenția con
structorilor este 
dreptată în acest an

des- 
in-
in-

atît spre punerea în 
funcțiune a unor o- 
biective aflate în con
strucție, cit și spre în
ceperea lucrărilor la 
altele noi, în special 
pe platforma Combi
natului de la Galați și 
anume : cocseria, ban
da de aglomerare și 
furnalul nr. 3 de mare 
capacitate. Noi ca
pacități de produc
ție vor începe să pro
ducă în cursul acestui 
an la Fabrica de țevi 
din Roman, precum și 
la Hunedoara, unde a 
și intrat în probe teh-

capaci- 
tone pe 
la

nologice noua 
tate de 700 000 
an, prevăzută 
de semifabricate.

Capacitățile de 
ducție care vor 
în funcțiune 
cesta, ca șl o serie de 
măsuri luate pentru 
creșterea productivită
ții muncii pe suprafe
țele de producție exis
tente vor asigura 
1970 un spor față 
anul precedent de 
la sută la fontă, 19 
sută la oțel, și 19,3 
laminate.

linia
pro- 
intra 

anul a-

în 
de
22 
la 
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_In actuala etapă de dezvoltare a 
economiei naționale — etapă în care 

‘factorii intensivi ai creșterii econo
mice capătă un rol preponderent în 
raport cu cei extensivi — sporirea 
eficienței polarizează liniile de forță 
ale întregii activități productive. 
Această evidentă realitate și necesi
tate a fost oglindită în cuvîntarea 
ținută la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, atunci cînd a subliniat : 
„In toate ramurile trebuie intensifi
cate preocupările pentru eliminarea 
risipei, a cheltuielilor neeconomi- 
coase, a imobilizărilor de mijloace 
materiale și bănești, pentru crește
rea vitezei de rotație a fondurilor 
și reducerea continuă a costurilor 
de fabricație, pentru sporirea efec
tivă — prin efort propriu — a ren
tabilității producției".

Este, deci, limpede că în activita
tea de creștere a eficienței economice 
nu au ce căuta manifestările de falsă 
bunăvoință, toleranța și arbitrari ul. 
Acesta este unicul punct de vedere 
viabil, sub exigența căruia trebuie 
apreciat modul în care sînt mînuite 
fondurile materiale și bănești ale 
statului.

Deși, cu numai ctteva luni în urmă

cu maxima

Radu CIURILEANU 
controlor revizor general 
în Ministerul Finanțelor
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mal dezbătut în coloanele zia- 
„Scînteia"

am
rului „Scînteia" această cardinală 
problemă a perioadei actuale, unele 
stări de fapte și practici anacronice, 
păgubitoare, care continuă să supra
viețuiască pe alocuri, mă îndeamnă 
să reiau discuția în rîndurile de 
față. Voi porni de la o întrebare fi
rească, pe care poate mulți și-au 
pus-o : de ce, după sesizarea de 
către diversele organe de control a 
unor neajunsuri, dintr-un sector sau 
altul al economiei, acestea continuă 
să persiste încă multă vreme, iar 
uneori chiar să se amplifice ?

Judecînd după insistența cu care 
unele dintre neajunsurile constatate 
în trecut de organele de control con
tinuă să țină și azi capul de afiș al 
acțiunilor ce. le întreprindem, sînt 
îndemnat să cred că vinovați de 
acest lucru sînt cei care, fără justi- 
fiearpvîntîrzie- să aplice -măsuri ho-, 
tărîte, menite să instaureze, o dată

/ă » > ■
Copiii

in haine gri
Frumos"

la
și „ieftin" - noțiuni antagoniste
confecțiile pentru copii?

sfert din populațiaMai mult de un sfert din populația 
țării noastre o formează copiii pînă 
la 14 ani ; deci peste cinci milioane
și jumătate de locuitori sînt, în mod 
indirect, clienții magazinelor și ra
ioanelor cu articole pentru copii. 
Pentru completarea garderobei lor, 
în majoritatea cazurilor, se face apel 
la îmbrăcămintea „de gata", datorită 
avantajelor certe pe care le oferă. 
Despre caracteristicile pe care tre
buie să le întrunească îmbrăcămin
tea destinată copiilor s-a mai scris. 
Totuși, dacă s-ar cere să le rezumăm 
tn două vorbe am spune că ele tre
buie să fie ieftine și -frumoase. E 
drept, unele progrese s-au făcut, deși 
sîntem încă departe de satisfacerea, 
dorinței legitime a oricărui părinte 
de a-și vedea copiii imbrăcați fru
mos, cu gust, în acord deplin cu gra
ția vîrstei. In rîndurile ce urmează 
însă ne-am propus să vedem în ce 
măsură producția de confecții pen
tru copii corespunde totodată celui
lalt deziderat al cumpărătorilor — 
accesibilitatea, existența unei scări de 
prețuri capabile să răspundă tuturor 
categoriilor de venituri.

Cu toții, specialiști și părinți, au 
căzut de acord că îmbrăcămintea co
piilor trebuie să fie ieftină. In pri
mul rînd pentru că existența acestor 
obiecte nu depășește un sezon : copiii 
cresc atît de repede îneît după nu
mai cîteva luni mînecile lungi ajung 
scurte, iar paltonașul devine ja
chetă. In al doilea rînd,. pentru că 
trebuie să li se ofere familii’or cu 
mulți copii posibilitatea de a-i îm
brăca frumos cu cheltuieli minime. 
Realizarea practică a acestor cerințe 
este înlesnită de lege : o hotărîre a 
Consiliului de Miniștri scutește de 
impozitul pe circulația mărfurilor o 
serie întreagă de țesături care pot 
sluji ca materie primă la confecțiile 
destinate copiilor.

E drept, raioanele de specialitate 
oferă cumpărătorilor tricotaje, încăl
țăminte sau confecții la prețuri con
venabile. Totuși, așa cum ne-au 
semnalat unii cititori ai ziarului și 
am putut constata noi înșine, există 
unele articole pentru copii (în special 
confecții) al căror preț .stârnește ne; 
dumerîre. Te oprești în fața unui 
costum de stofă pentru un băiat de 
vreo 8 ani și rămîi nedumerit în 
fața etichetei cu prețul : 473 lei 
(producător — Fabrica de confecții 
Craiova). „Modelul acesta, ne spune 
vînzătoarea de la raionul de confec
ții pentru băieți al magazinului „Rom- 
arta copiilor" stă de mai bine de 
8 ani în raft. Nu se cere. După ce că 
c urît, mai are și un asemenea preț". 
O mirare cu nimic mai prejos pro-

duc și unele modele de paltoane, 
mai ales la grupele mici, ale căror 
dimensiuni sînt în discordanță fla
grantă cu prețul indicat pe etichetă : 
un paltonaș — model nr. 12952, mă
sura 26, confecționat la Rm. Sărat — 
costă 317 lei. Aceeași remarcă a 
vînzătoarei : „nu merge deloc". Un

Rodica ȘERBAN

pentru totdeauna, ordinea în secto
rul respectiv.

Aș menționa, ca unul din cazurile 
cele mai tipice, situația de la fabri
cile de conserve. An de an, 
atît organele de control ale Mi
nisterului Industriei Alimentare, cît 
și cele ale Ministerului Finanțe
lor au constatat în acest sector 
grave neajunsuri' în gospodărirea 
fondurilor ; la mijlocul anului 1968, 
de exemplu, conducerii ministerului 
i-au fost prezentate numeroase ca
zuri de risipă care evidențiau, prin
tre altele, însemnate pierderi de le
gume și fructe, procente exagerate 
de bombaje la conserve, spargeri de 
borcane, lipsuri în gestionarea pro
duselor finite și a ambalajelor, de
zordine în organizarea evidenței. Nu
meroasele măsuri preconizate cu pri
lejul acelei acțiuni de control nu s-au 
aplicat în totalitate și nu s-a dat curs 
propunerii de a fi trași la răspundere 
toți aceia care se făceau vinovați de 
situația creată — inclusiv conducerea 
fostei Direcții generale a industriei 
conservelor. ~ 
pierderile au continuat să creas
că, astfel că la sfîrșitul anului 1968, 
în locul unul beneficii! de 30 milioa
ne lei, cît fusese planificat, numai la 
5 fabrici de conserve s-a înregistrat 
o pierdere de mijloace circulante de 
peste 40 milioane lei. întrucît și în 
anul 1969 organele de control au se
sizat aceleași vechi neajunsuri, se 
poate pune o întrebare de mare ac
tualitate : pînă cînd fabricile de con
serve vor continua să păgubească 
statul cu zeci de milioane de Iei ?

Aceeași întrebare vizează și ac
tivitatea unor întreprinderi republi
cane sau locale de construcții. 
Cu o frecvență destul de mare, ace
leași și aceleași neajunsuri sînt con
statate pe șantierele lor. Nu mai de
parte decît in urmă cu două luni. în 
urma unui control efectuat de orga
nele de control financiar, în colabo
rare cu cele ale miliției, pe 82 șan
tiere subordonate îndeosebi. Ministe
rului Construcțiilor Industriale, Mi
nisterului Transporturilor și unor 
consilii populare s-a constatat că la 
62 dintre acestea, materiale în va
loare de peste 27 milioane lei erau 
prost gospodărite, din care însemnate 
cantități de ciment, cărămizi, pre
fabricate din beton, geamuri etc. 
erau complet deteriorate. Lipsa de 
organizare și spirit gospodăresc în 
amenajarea spațiilor de depozitare, 
a pazei, desfășurarea defectuoasă a 
operațiilor de primire și recepție a 
materialelor etc. sînt numai cîteva 
din cauzele pe care, cu acest prilej, 
ca și altă dată, le-am semnalat foru
rilor de resort. Printr-un minimum 
de efort și cheltuială, valori materiale

Rezultatul imediat :
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® Lucrări editate cu prilejul centenarului naș
terii lui V. I. Lenin ® RECENZII: „Sociologia 
Iui Petre Andrei" de M. Mâciu; „Expresionis
mul" de Dan Grigorescu ; „Catedrala" de Virgil 
Buda; „Shakespeare — contemporanul nostru" 

de Jan Kott
contemporanul nostru1

BELGRAD 15. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Nicolae Ionescu și 
Nicolae Plopeanu, transmit: In 
continuarea vizitei pe care o în
treprinde în R.S.F. Iugoslavia, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a sosit joi di
mineața la Rieka, important cen
tru industrial al Croației.

La sosirea trenului. special In 
gara acestui oraș portuar, înaltul 
oaspete român a fost întîmpinat 
cu căldură de Dragutin H.aramia, 
președintele Vecei Executive a 

,R. S. Croația, Neda Andrici, preșe
dintele Skupștinei orașului Rieka, 
și alte oficialități locale.

Vizita premierului român la 
Rieka a prilejuit un contact ne
mijlocit cu unele aspecte ale dez
voltării industriale a Iugoslaviei 
socialiste, cu o serie de realizări de 
prestigiu ale economiei acestei 
țări.

Premierul Ion Gheorghe Maurer, 
însoțit de Emil Drăgănescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Vasile Șandru, ambasadorul Româ
niei la Belgrad, a fost, în cursul 
dimineții, oaspetele muncitorilor și 
inginerilor de la cunoscuta Uzină 
„Torpedo", specializată în produc
ția de motoare Diesel, motoare pen
tru navele maritime, mașini unel
te etc.

Adresînd un călduros bun venit 
șefului guvernului român și per
sonalităților care îl însoțesc — în 
numele colectivului de oameni ai 
muncii din această unitate indus
trială — directorul general al uzi
nei, Marko Seliakovici, a înfățișat 
oaspeților principalele etape ale 
dezvoltării întreprinderii, de la mi
cul atelier de reparații fondat cu 
peste un secol în urmă, pînă la mo
derna uzină de azi.

Directorul uzinei și-a exprimat 
deosebita satisfacție în legătură 
cu colaborarea excelentă în pro-

ducție, statornicită între „Tor
pedo" și unele întreprinderi din 
România, cum sînt întreprinderea 
de Utilaj Energetic din București. 
Uzina de autocamioane „Steagul 
Roșu" din Brașov și uzina „Semă
nătoarea".

Parcurgînd apoi halele secțiilor 
de fabricare și asamblare a mo
toarelor Diesel, înaltul oaspete s-a 
interesat jie caracteristicile proce
sului de producție, de randamentul 
și nivelul de automatizare ale pro
ducției. Premierul român s-a între
ținut, de asemenea, cu un grup da 
tehnicieni de la Uzina de autoca
mioane din Brașov, aflați aici în 
cadrul colaborării dintre cele două 
întreprinderi.

Apoi, președintele Consiliului da 
Miniștri a vizitat Șantierele navale 
„3 Mai" din Rieka. Avînd o pro
ducție anuală de 10 nave, cu un 
deplasament variind între 15 000 și 
68 000 de tone, șantierele dispun, 
totodată, de o fabrică de motoare 
Diesel, cu care sînt utilate navele 
produse. întreaga producție 
destinată exportului.

Amintind că aici au fost 
struite și două nave pentru 
mânia, directorul general al 
tierelor, Milovan Tuhtan, s-a re
ferit, de asemenea, la perspectivele 
de colaborare în producție cu unele 
întreprinderi din România.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, s-a 
interesat, îndeaproape, de activita
tea de cercetare, precum și de di
ferite probleme privind conduce
rea și organizarea producției.

însoțit de Dragutin Haramia, 
președintele Vecei Executive a R.S. 
Croația, premierul Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți oaspeți români 
au făcut, de asemenea, o scurtă vi
zită prin orașul Rieka, străbătînd 
principalele bulevarde ale acestuia 
și noile cartiere de locuințe. Port 
la Marea Adriatică, orașul se dis-

(Continuare in pag. a V-a)
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LA VASLUI, O MODERNĂ

FABRICĂ DE MOBILĂ
HlRTIE“

Fabrica de mobila din Vaslui, din cadrul Combinatului de exploa
tare și industrializare a lemnului din lași, concentrează nu numai inte- 
resul'orasului în care este amplasată. Se știe că de prezența ei e le
gată, în bună măsură, dezvoltarea economică și socială a localității. 
Largul registru de profesii al fabricii include oameni a căror bio
grafie a evoluat o dată cu pregătirile pentru intrarea în funcțiune a 
noii unități, dotată cu utilaje complexe de mare productivitate. In 
prezent, „mobila de Vaslui" înscrie și această zonă a Moldovei în 
aria competitivității economice internaționale. Garniturile „llva" și 
„Elegant" sînt apreciate nu numai de cumpărătorii interni ; ele sînt 
solicitate și la export.

Foto : M. Andreescu

BĂRĂGANUL
o noua stea

în constelația petroA ului

„AURUL
un episod al luptei inter ■ atlantice

pentru dominație financiară

Oricît ar părea de stra
niu, marile spații subtera
ne ale petrolului cunosc, 
ca și înaltele galaxii, un pri
vilegiu comun : acela de a 
face, pe neașteptate, să 
răsară din plasma lor 
noi stele și constelații. 
Această împrejurare expli
că de ce însăși istoria secu
lară a petrolului românesc 
e jalonată, succesiv, de a- 
pariția unor astfel de stele 
de prima mărime, ce au 
făcut vogă, la vremea res
pectivă, prin strălucirea 
lor : Cîmpina, Moreni și 
Boldești. Iar mai aproape 
de noi : Ticleni, care a de
terminat ca marele arc al 
petrolului să-și extindă 
aria, in vest, pînă la co
linele gorjene. Și mai a- 
proape de noi, apărută în 
ultimii ani și aflată în pli-

nă strălucire, schela Vide
le. Datorită ei, „marele arc 
petrolier" pătrunde într-o 
zonă nouă, cîmpia sudică, 
prilejuind un peisaj inedit 
prin alăturarea sondelor pe 
un orizont neted, deschis, 
cu legănări de lânuri, de-

nesc vertical energiile se
velor transformate în la
nuri foșnitoare, se dovedeș
te a fi o sursă de noi seve 
și energii — energiile au
rului negru. Și astfel mar- 

i șui petrolului, deschis de 
trepidanta activitate a gra-

majoră ce-1 încearcă pe că
lătorul ce se avîntă în noua 
zonă a schelelor, în ținu
tul numit de geografi : 
„Cimpia română". Remarc 
din goana mașinii ineditul 
priveliștii, față de tot ceea

reportaj de Vasile NICOROVICI

terminînd schimbări struc
turale în viața satelor de 
aici și a oamenilor care le 
populează, punînd în va
loare o importantă avuție.

Bărăganul, pămînt fertil 
în care germinează grîul și 
porumbul, din care por-

nicelor de foraj și perpe
tuat de constelația sonde
lor extractive, se înscrie, 
în anii socialismului, în 
amplul flux, dătător de vi
talitate, a! industrializării 
care a cuprins și vastul 
Bărăgan. E întîia impresie

ce văzusem, în călătoriile 
mele anterioare, prin vas
tul spațiu al petrolului ro
mânesc. Am văzut sonde 
urcate pe coline abrupte, 
ca în Zemeșul moldove
nesc, pe un fundal de vul
cani noroioși ca pe melea-

gurile buzoiene, sau po
posind, blînde si prietenoa
se, în grădini și în curțile 
caselor, 
țîndu-se 
viță de 
teană.

Sonde 
spații atît de întinse, 
resc pentru întîia 
Farmecul lor aparte 
în aceea că, așezate sime
tric, de o parte și de alta 
a drumului, creează o 
imagine ritmată și energi
că, deoarece not fi percepu
te simultan, dintr-o singură 
ochire. Alt amănunt ine
dit : majoritatea din ele 
sînt lipsite de mica turlă 
metalică, ceea ce făcea ca 
schele de extracție mai

in Prahova, înăl- 
printre butucii de 
vie în zona piteș-

în plină clmpie, pe 
ză- 

oară.
stă
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Fascinația strălucitoare a aurului 
dăinuie din timpuri străvechi. Mile
niile au consemnat o tragică odisee, 
străbătută ca de un fir roșu de an
cestrala „auri sacra fames" (bleste
mata sete de aur). In lumea capita
listă, „goana după aur" s-a întețit, nu 
atît sub forma luptei pentru desco
perirea de noi zăcăminte, cît sub 
aceea, mult mai rafinată, dar la fel 
de acerbă, a activității de bursă. Au
rul a jucat un rol însemnat în siste
mul monetar capitalist. In ultimii 
ani, „criza de încredere" în cele două 
devize-cheie (dolarul și lira sterlină) 
ale sistemului, monetar actual — 
„ETALON-AUR ȘI DEVIZE" — a pro
vocat cumpărări masive de metal 
prețios, generînd binecunoscuta „fe
bră a aurului".

De cîtva timp, în cadrul acestui 
sistem se coc — iar în ultimul timp 
au început să se și manifeste — unele 
defecțiuni. Un comentariu recent din 
săptămînalul parizian „TRIBUNE 
DES NATIONS", intitulat semnifica
tiv „Căderea aurului", își construia 
întreaga argumentație pe următoarea 
afirmație :„AuruI nu mai reprezintă 
o... afacere de aur". Intr-adevăr, pre
țul aurului, ca materie primă, este 
în scădere, în timp ce prețurile ce
lorlalte metale prețioase înregistrea
ză, în marea-, lor majoritate, o netă 
tendință de creștere. Dar, în primul 
rînd, este vorba despre deteriorarea 
rolului aurului ca mijloc de plată 
internațional. Știrile transmise, în ul
timele săptămîni, de agențiile de 
presă anunță că pe piețele monetare 
occidentale, inclusiv pe importanta 
piață de la Londra, metalul galben 
a fost vîndut sub prețul oficial, fixat 
încă în 1934, de 35 dolari uncia.

Experții explică această situație 
prin aparenta armonizare a raportu
rilor dintre monedele occidentale, în 
urma devalorizării francului și 
revalorizării mărcii vest-germa- 
ne, ceea ce a pus capăt, cel puțin 
temporar, speculațiilor asupra unor 
devize. De asemenea, creșterea 
generală a ratei dobînzilor oferă o 
rentabilitate sporită investițiilor de 
capital, pe cînd aurul rămîne o enti
tate stabilă, care nu proliferează. 
Poate de aceea, în aceste condi
ții, numeroși speculatori au hotărît 
să-și lichideze, chiar și în pierdere, o 
parte a stocurilor de aur în valoare 
de 4 miliarde dolari, acumulate în ul
timii doi ani cu scopul de a cîștiga la 
jocul dobînzilor.

Pe de altă parte, după cum se știe, 
de la 1 ianuarie 1970, în cadrul Fon-

dului Monetar Internațional a luat 
naștere un nou mijloc de plată de
numit, în limbajul alambicat al ex- 
perților monetari, „drepturi speciale 
de tragere", iar în vorbirea obișnuită 
„aur-hîrtie".

Tn fapt, este vorba despre o mo
nedă artificială, independentă de 
toate celelalte devize și neacoperită 
în aur (cu toate că este exprimată în 
valoarea în aur a dolarului american). 
In acest sens, renumitul expert 
francez în problemele monetare 
JACQUES RUEFF o descrie plastic : 
„Este o creație «ex nihilo». Neant 
îmbrăcat în monedă". Nimeni nu va 
putea întîlni „aur-hîrtie" în vreun 
portofel, deoarece este vorba des
pre o monedă fictivă, 
se operează contabilicește, în scrip
tele Fondului Monetar L-'-__ -
țional. O țară cu ba'anța de plăți de
ficitară poate obține, de la F.M.I., în 
mod automat, pe baza „drepturilor 
speciale de tragere", o anumită canti
tate de devize. „Aurul-hîrtie" poate 
fi, așadar, transferat — ca și aurul, 
dolarii sau lirele sterline — în cadrul 
tranzacțiilor interguvernamentale, 
constituind un mijloc de creditare a 
țărilor cu deficite ale balanței de 
plăți de către țările cu balanțe exce
dentare.

Volumul total al acestor rezerve 
„sintetice", menite să atenueze pe
nuria acută de mijloace de plată in
ternaționale, va însuma contravaloa
rea de 9.5 miliarde dolari, urmînd să 
fie realizat în trei etape, pînă în 
1972.

Cantitatea de ,,aur-hîrtie" care re
vine fiecărei țări membre a F.M.I. 
este stabilită proporțional cu cota 
sa de participare la capitalul Fondu
lui. In acest mod, S.U.A. și-au asi
gurat „partea leului", întrucît dețin 
aproape 25 la sută din acest capital. 
Este interesant de relevat că în
suși cunoscutul profesor american 
ROBERT TRIFFIN, partizan al unei 
monede internaționale desprinsă de 
aur, aduce o serie de obiecții noii 
„creații" monetare, considerînd dis
tribuirea drepturilor speciale de 
tragere „necorespunzătoare din punct 
de vedere moral", întrucît avanta
jează țările dezvoltate, cărora le re
vine o cantitate mai mare si „absur
dă pe plan economic", pentru că nu 
totdeauna contribuie la susținerea

Viorel POPESCU

cu care
Interna-

(Continuare în pag. a V-a)
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Sus într-o 
cabană nouă

Predeal. Renumită stațiune al
pină, mult asaltată de vizitatori 
mai cu seamă acum, în sezon 
hibernal. Dovadă — cabana „Gîr- 
bova" și hotelul turistic, „Clă- 
bucet-plecare" s-au pregătit, 
complet renovate, să-și primeas
că turiștii. Cum, asta-i altă po
veste I Pentru că, iată ce con
diții'oferă turiștilor cele două u- 
nități. Apa rece lipsește de măi 
multă vreme. Singura sursă de 
apă potabilă — apa minerală. De 
apa caldă nu mai vorbim, întru- 
cit a devenit o noțiune iluzorie. 
Încălzire insuficientă. Izolație 
făcută de mîntuială — drept pen
tru care prin colțurile camere
lor și pe tavane au și început să 
apară pete de igrasie. Un lucru 
e limpede s deși cabanele sînt 
la altitudine, ospitalitatea se pre
zintă, în ambele cazuri, 
sub cota dș... nivel.

mult

Pe ghicite?
Tinea Spiridon din Focșani 

(str. Cotești 41) se ocupa cu ghi
citul. Numai sieși n-a știut să-și 
prezică viitorul. Dacă știa... în- 
tr-una din zile a găsit pe stra
dă o fată de 16 ani. Naivă, ea 
a acceptat invitația ghicitoarei 
și a intrat in locuința acesteia, 
pentru a-și afla...> ursita. în loc 
de asta, în casă au întîmpinat-o 
trei fanți de ghindă, altfel spus 
trei haimanale — Gheorghe Oaa 
(39 de ani), Gică Spiridon (de 
18 ani) și Constantin Ciuraru 
(de 25 de ani) — toți din Foc
șani, fără ocupație, care în în
țelegere cu „prezicătoarea" cău
tau aventuri galante. După vio
lul săvîrștt au dat de o aven
tură așa cum nu se așteptau. A- 
cum, la tuspatru, le... citesc în 
cărți (Codul penal), organele de 
anchetă’. Dumnealor nu. merg 
pe „ghicite". Pe probe. Și sînt.

Trei
accidente
Ce ae tntîmplă la C.F.R. T E I 

cunoscută disciplina feroviară I
— măcar în principiu. Iată însă I 
că în ultimele 48 de ore au avui . 
loc trei accidente. La Gara Că- | 
țelu, din București, două locomo- I 
tlve diesel hidraulice s-au ciocnit 
datorită nerespectărll, de către I 
lmpiegații de mișcare, a instruc- I 
țlunilor privind siguranța circu- I 
lațiel. Rezultatul t Doi morțl șl o I 
persoană rănită grav. In aceeași 
zi, (cîteva ore mai tîrziu), la sta- I 
țla Mogoșoala (tot din Capitală) I 
două garnituri, de manevră s-au I 
tamponat. Din fericire, în această 
împrejurare n-a murit nimerii, dar | 
au fost accidentați grav doi me
canici. Reține atenția un' amă
nunt scandalos : șeful stației, Paul 
Vlșan, îșl trimisese copilul la 
școală. Dar pentru a ajunge la 
autobuz, distanță de 2,8 km, l-a 
expediat cu o... garnitură de șase 
vagoane (practică cotidiană, la el
— după cum ne informează or
ganele de anchetă). Ieri, de ase
menea datorită nerespectărll re
gulamentului de circulație ferovia
ră, în gara Bogdana (Ialomița) s-au 
răsturnat 25 de vagoane de marfă. 
Probabil că pierderile materiale se 
cifrează la sume importante. Trei 
cazuri, în 48 de ore ; nu-1 prea 
mult pentru ldeea de disciplină 
feroviară t

Necinste
la kilogram
Acum, 

este un 
licitat. La depozite merge totul 
strună ? Se pare că nu. Cu o- 
cazia unui control efectuat de 
către lucrătorii Inspecției co
merciale de stat a județului 
Mureș, a rezultat că în unele 
depozite, clienții sînt înșelați la 
cîntar.' La depozitul din Luduș, 
de exemplu, s-a constatat că pod- 
bascula era... dereglată în de
favoarea cumpărătorului. Cazuri 
asemănătoare sînt frecvente și 
la depozitul de combustibil din 
Miheșu de Cimpie. (Cu ocazia 
sondajului, numai la 6 cumpă
rători, diferența de cîntar, în 
minus, se ridica la 500 kg lem
ne). Și astfel, „gestiunea" per
sonală a gestionarilor creștea 
binișor. Acum, sperăm să li se 
r,cintărească“ bine porțioara. Ca 
să primească cît li se cuvine.

iarna, combustibilul 
articol deosebit de so-

împotriva 
evidentei ?»

Cu mai multă vreme în urmă, 
Uniunea județeană a cooperati
velor de consum Dolj a înain
tat Procuraturii din Băilești un 
dosar privind o salariată a uniu
nii, Sevastița Cerăceanu, remi
zieră la secția de sifoane a coo
perativei din Giurgița. Era a- 
cuzată pentru o lipsă în ges
tiune de 102 kg acid carbonic. 
Uniunea luase și primele mă
suri : desfacerea contractului. de 
muncă și poprirea garanției bă
nești depuse și a salariului pe o 
lună. Ancheta efectuată de 
procuratură a dovedit netemei
nicia sesizării, dispunîndu-se, în 
consecință, scoaterea de sub ur
mărire penală a învinuitei și re
vocarea măsurilor asigurătorii 
privind despăgubirile civile (deci, 
restituirea sumelor reținute). în 
pofida acestei hotărîri, coopera
tiva refuză să restituie salaria
tei drepturile legitime. Rămîi 
stupefiat ! De cînd hotărîrile u- 
nei instituții autorizate să dis
pună soluționarea unei cauze 
sînt aplicate după bunul plac al 
fiecăruia ? Este necesar ca orga
nele de resort să analizeze ca
zul și să ia măsurile cuvenite. 
Cu putere de exemplu, fiind 
vorba de un abuz.

cu
„Scînteii

Rubricâ redactată
Ștefan ZIDARIȚÂ
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților
■

A conduce concret
(

a cunoaște
Comitetul municipal de partid Cluj 

acordă o mare atenție problemelor 
dezvoltării rolului conducător al or
ganizațiilor de partid din toate unită
țile economice, astfel încît sarcinile 
complexe prevăzute pentru anul 1970 
să fie realizate în condiții de maximă 
eficiență. Pretutindeni se urmărește 
ca acest rol conducător să se concre
tizeze în intervenții competente, ope
rative, într-o mai înaltă eficiență a 
întregii activități economice.

— Am acordat o deosebită atenție 
bunei desfășurări a demarajului în 
1970, ne spune tov. Gheorghe Giur
giu, secretar al Comitetului munici
pal Cluj al P.C.R. Pentru ca să pu
tem atinge cotele înalte stabilite pen
tru activitatea economică din acest 
an de către plenara C.C. al P.C.R. 
din 10—13 decembrie 1969, biroul 
comitetului municipal de partid o- 
rlentează organizațiile de partid spre 
îmbunătățirea calitativă a stilului lor 
de muncă, astfel încît să se prevină 
reeditarea stărilor de lucruri de anul 
trecut, cînd unele deficiențe s-au per
manentizat ca urmare a tendinței de 
a limita controlul de partid la sim
pla „constatare" a neajunsurilor.

Biroul comitetului municipal a 
socotit necesar ca, încă din primele 

' zile ale anului, să asigure o prezență 
activă pe teren, în întreprinderi, a 
activiștilor comitetului municipal. 
Se urmărea cu precădere nu o pură 
informare, nu noi rapoarte, ci acor
darea unui ajutor efectiv comitetelor 
de direcție, organizațiilor de partid 
la impulsionarea lucrurilor.

— Constatările au fost desigur di
ferite de la o întreprindere la alta 
— a continuat interlocutorul. In timp 
ce majoritatea comitetelor de direc
ție și organizațiilor de partid au 
manifestat spirit de răspundere, în 
altele, ca uzina mecanică de repa
rat material rulant, nici în acest aa 
nu s-a găsit modalitatea de a se asi
gura defalcarea planului pînă la ni
velul secțiilor. Comitetul de direcție, 
folosind ca argument suprem speci
ficul uzinei (de altfel real), nu a 
depus eforturile necesare pentru ca 
fiecare secție să fie „acoperită" cu 
sarcini de plan pe măsura posibilită
ților reale. Așa s-a ajuns ca acum 
secția de prelucrare să fie asigurată 
cu lucrări doar în proporție de 50 la 
sută. Ea recenta adunare generală de 
partid, a fost criticată pe bună drep
tate această programare ineficientă, 
ca și atitudinea de expectativă a co
mitetului de partid.

Pe șantierele de 
trolul exercitat' de 
cipal a luat forme 
dicația sa au luat ființă colective 
alcătuite din cadre de conducere de 
la institutele de proiectări, întreprin
derile de construcții și unitățile be
neficiare, avînd menirea de a ela
bora în cel mai scurt timp, graficele 
de execuție, astfel încît să se poată 
imprima un ritm de lucru care să 
asigure realizarea în trimestrul I a 
cel puțin 25 la sută din volumul to
tal al lucrărilor de investiții prevă
zute pe anul 1970. In acest fel se vor 
crea, totodată, condițiile ca terme
nele de dare în funcțiune să fie ri
guros fundamentate, în funcție de 
posibilitățile reale ale unităților ce 
concură la construcția noilor obiec-

Progrese în stilul de muncă sînt 
evidente și în activitatea comitetelor 
de partid din unele mari întreprin
deri. Nu a trecut mult timp de cînd 
uzina „Unirea" era un punct negru 
în economia municipiului. Lună de 
lună producția nu se realiza ritmic, 
obligațiile contractuale nu puteau fi 
integral onorate. Se crease un cerc 
vicios din care se părea că nu se va 
mai putea ieși. Și nu se poate spu
ne că în această vreme comitetul de 
partid era pasiv. Dimpotrivă, o ana
liză urma altei analize, dar lucru
rile continuau să bată pasul pe loc.

— Tîrziu ne-am dat seama de ine
ficacitatea unui asemenea stil de lu
cru, mărturisește inginerul Mircea 
Tăuțan, secretarul ’ comitetului de 
partid. Privite ca un scop In sine,

I

I

construcții, con- 
comitetul muni- 
specifice. La in-

analizele ajung să acționeze ca un 
factor de inerție...

Renunțînd la practica
muncii de partid la tot felul de ana
lize, dintre care multe nu făceau de- 
cît să „descopere" lucruri de mult 
cunoscute, comitetul de partid a o- 
rientat preocupările comitetului de 
direcție, ale colectivului spre aplica
rea în viață a măsurilor stabilite. Pa
ralel cu mobilizarea forțelor pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă care 
se acumulaseră anul trecut, s-a ac
ționat cu perseverență pentru pregă
tirea temeinică a producției din 1970. 
Centrul de greutate al acțiunilor a 
trecut in secții. Asigurarea unui de
calaj corespunzător între secții tre
buia începută, potrivit fluxului teh
nologic, de la turnătorie. Membrii de 
partid au mobilizat, prin exemplul 
lor, întregul colectiv. La cererea or
ganizației de partid s-a îmbunătățit 
asistența tehnică pe schimburi, pre
cum și aprovizionarea tehnico-mate- 
rială. Și astfel s-a putut realiza în 
sfîrșit decalajul între sectorul cald 
și cel de prelucrare, atît de necesar 
unei producții ritmice. încă din pri
mele zile ale anului 1970, turnătoria 
a pornit cu un avans de aproape două 
luni, avînd un stoc de 1 000 piese tur
nate. Progrese sensibile a realizat și 
sectorul de prelucrare, care, începînd 
de la 15 decembrie, executa piesele 
necesare montajului In primele săp- 
tămîni din acest an.

— Aceste rezultate îmbucurătoare 
ilustrează grăitor forța de mobili
zare a organizației de partid, remarcă 
tov. Gh. Giurgiu. Din păcate, men
ținerea avansului realizat atit de 
gretr este periclitată de faptul că Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, centrala industrială respec
tivă nu au asigurat uzinei materiile 
prime și subansamblele necesare nici 
măcar pentru primul trimestru. Ce
rerile noastre repetate adresate fo
rului tutelar au rămas fără ecou.

Eforturi pline de abnegație sînt de
puse în întreprinderile clujene pen
tru ca racordarea producției la sar
cinile anului 1970 să se facă în așa

limitării

® Anul trecut, pe linia ferată 
Ploiești—Urziceni s-au efectuat u- 
nele lucrări în urma cărora tera- 
samentul căii a fost mult înălțat. 
Platformele de urcare și coborîre 
din mai multe stații situate de-a 
lungul acesteia au rămas însă la 
același nivel. Așa se face că în 
halta Cornurile, prin care se pe
rindau zilnic peste 200 pasageri 
(mulți dintre ei navetiști), prac- 

fel încît ritmul de lucru să nu fie / tic traficul de călători. a încetat :
cu nimic afectat. Secretarul comi- J nu oricine se poate încumeta să
tetului de partid de la întreprinde- J urce și să coboare o înălțime de
rea „Armătura", tov. Ioan Pop, relata \ peste 1 metru de la scara vago-
că spre a se asigura condițiile unui C nului pînă la sol. Mulți dintre noi
„start" optim al producției din pri- C — și îndeosebi cei ce au asupra lor
mele zile ale anului, organizația de « diferite bagaje — sîntem nevoiți
partid din secția de întreținere a a- ț să parcurgem în plus 5—6 km pînă
dresat întregului colectiv chemarea / la alte stații din apropiere, ca să
să-și intensifice eforturile pentru ca > fim siguri că nu vom pierde tre-
reglarea, verificarea tuturor mașini- J nul. De aceea, adresăm o invita-
lor să fie minuțios executate. Im- ție organelor C.F.R. să coboare —
preună cu conducerea secției s-a ela- ? dacă pot 
borat un „plan de bătaie", calculîn- z Iar dacă
du-se cu precizie orele necesare elec- > necesare,
tuării lucrărilor. Criza de timp era 
evidentă. Unica soluție era ca echi
pele de la întreținere să lucreze și 
în zilele de repaus. înaltul nivel de 
conștiință al colectivului s-a vădit 
o dată mai mult i cu consimțămîntul 
conducerii uzinei, oamenii au lucrat 
cu dăruire, „sărind" peste zilele de 
odihnă.

Experiența arată că numai un con
trol sistematic asupra stadiului de 
pregătire a fabricației, cunoașterea 
minuțioasă, nemijlocită, a realități
lor dau putința unor intervenții ope
rative, a unei îndrumări competente. 
Nu e de mirare că, limitîndu-se la 
cunoașterea pulsului producției ex
clusiv prin informările prezentate de 
conducerea tehnică-administrativă. 
comitetul de partid de Ia „Metalul 
roșu" n-a putut „detecta" din timp 
rămînerea în urmă a pregătirii fa
bricației, ceea ce a determinat ca un 
șir de utilaje destinate exportului să 
nu poată fi livrate la timp.

— Incontestabil, acțiunile inițiate 
de comitetul municipal și de orga
nizațiile de partid pentru aplicarea 
hotărîrilor plenarei C.C. al P:C.R. din 
decembrie 1969 constituie doar un în
ceput — conchide tovarășul Gheorghe 
Giurgiu. Intenționăm să inițiem 
o largă acțiune pentru descope
rirea și valorificarea unor noi 
rezerve interne de creștere a produc
ției și a productivității muncii, cu 
atît mai mult cu cît în Întreprinde
rile din raza municipiului există uti
laje, instalații și mașini nefolosite 
în valoare de 11,8 milioane lei, pon
derea principală avînd-o întreprinde
rile „Carbochim", „Clujeana" și în
treprinderea nr. 9 construcții.

Am consemnat cîteva din coordo
natele activității organizațiilor de 
partid clujene în domeniul condu
cerii și Îndrumării vieții economice, 
care atestă că „startul" în 1970 este 
de bun augur.

Adela DAVIDESCU

exact
nevoitor față de constructor, dar 
tot degeaba. Ce ne mai rămîne de 
făcut ? Să ne spună 
avem timp, pînă ce 
de garanție 1

acum, cit mai 
nu trece anul

TALAPANConstantin
blocul 18-„Triva le"—Pitești

nu
și în halta Cornurile. 
pot, să ia măsurile

Tudor NEACȘU 
comuna Drăgânești, 
satul Belciug, 
județul Prahova

de chefuri zgomotoa-® Amatori
se și de scandaluri interminabile, 
soții Gheorghe și Maria Cristea din 
București, str. Compozitorilor nr. 
22, sectorul 7, tulburau grav liniș
tea colocatarilor din imobil, sfi- 
dînd cele mai elementare reguli de 
conviețuire socială. Revoltați de 
această comportare a lor, locatarii 
imobilului au hotărît, într-o adu
nare generală, să-i acționeze în ju
decată. Găsind întemeiată sesizarea 
locatarilor, judecătoria sectorului 7 
a hotărît evacuarea soților Cristea 
din imobil. Hotărîrea a rămas de
finitivă, după respingerea, de că
tre Tribunalul municipiului Bucu
rești, a recursului făcut de pîrîți.

• De luni de zile intervenim la 
conducerea întreprinderii de trans
port Ploiești pentru a reînființa 
traseul de autobuze pe ruta : piața 
I. L. Caragiale, str. Tîrgșor, 23 Au
gust, Centura Vest, care să deser
vească salariații din această zonă 
a orașului ce lucrează la Comple
xul industrial Brazi. La 4 decem
brie, conducerea rafinăriei Brazi 
a intervenit ș( ea pe lingă între
prinderea de transport Ploiești pen
tru reînființarea acestui traseu, dar 
fără rezultat. Cine ar putea să 
înțeleagă această rezistență din 
partea întreprinderii de transpor
turi ? In fond, prin reînființarea 
traseului am cîștiga nu numai noi, 
călătorii, pentru că nu am mai face 
ocolul orașului cale de 10 km, ci 
și întreprinderea de transporturi, 
pentru care, datorită frecvenței că
lătorilor, această rută ar fi deose
bit de rentabilă.

Toate insistențele mele, nenumăra
tele telefoane date în zilele de 5, 6, 
7 ianuarie și următoarele, pentru 
a afla ce s-a întîmplat cu coman
da, au fost zadarnice. Am încercat 
să sesizez conducerea întreprinderii 
de distribuire a buteliilor despre 
acest mod defectuos de lucru. O 
funcționară mi-a răspuns însă că 
s-au înființat noi centre de dis
tribuire a buteliilor și, ca atare, 
să mă adresez acestora. La indi
cația funcționarei respective, m-am 
prezentat și eu la un astfel de cen
tru, cel din strada Agricultori. Spre 
surprinderea mea însă, în loc de 
butelii aici am găsit un anunț prin 
care se aducea la cunoștința ce
lor interesați că 
s-a desființat (1).

De ce sînt
■ practici ? Și 

găduie ?

centrul respectiv

oare 
mai

tolerate astfel de 
ales cine le in-

CATOIU1.
str. Duzilor nr. 36, 
București

Un grup de muncitori 
de la rafinăria Brazi

> e In luna iunie 1969, cînd ne-am
> luat în primire apartamentele re- 
3 partizate în blocul nr. 18 din noul 
3 cartier „Trivale“-Pitești, am găsit 
ț pereții umezi și cu tencuiala căzu- 
ț tă pe unele porțiuni, multe uși și 
r ferestre executate necorespunzător, 
? instalații sanitare și de canalizare 
5ț defecte ș.a.m.d. Toate acestea le-am 
/ adus imediat la cunoștința con- 
3 structorului — șantierul nr. 8 053 
3 din cadrul grupului de șantiere 805- 
[ Pitești — și am fost asigurați că se
. vor executa în timpul cel mai scurt 
’ remedierile necesare. In zadar ne-a 
[ fost însă așteptarea : pînă acum nu
> s-a făcut absolut nimic, deși în-
> tre timp am revenit la construc- 
) tor cu noi sesizări în acest sens. 
» La ora actuală, defecțiunile de con- 
I strucție s-au Înmulțit : a început 
. să pătrundă apă în încăperi prin 
, acoperiș, s-au defectat o seamă de 
, calorifere etc. Am sesizat și I.G.L.- 
. Pitești, care a recepționat cu atita 
. ușurință blocul și a fost așa de bi-

® într-o scrisoare trimisă redac
ției cu un an de zile în urmă, 
Gheorghe Colțea din Rîșnov, jude
țul Brașov, arăta că apartamentul 
în care locuiește este deseori inun
dat în urma defecțiunilor ce sa 
ivesc la o conductă care trece prin 
apropiere.

Sesizarea a fost trimisă spre re
zolvare consiliului popular jude
țean, care ne-a comunicat că „s-a 
dat dispoziție expresă sectorului , 
VIII B Zărnești să procedeze la 
executarea lucrărilor în cauză". O 
altă scrisoare primită de curind de 
la Gheorghe Colțea ne informează 
însă că nici după un an de zile „dis
poziția expresă" n-a fost respectată. 
Nimeni nu s-a deplasat în acest timp 
la fața locului pentru a vedea mă
car cît de grav s-a deteriorat clă
direa ca urmare a numeroaselor 

..inundații ce au avut loc în conti
nuare. In această situație, după cît 
se' pare, nu există decît două al
ternative : ori consiliul popular^ ju
dețean a căutat să ne inducă în 
eroare printr-un răspuns formal, 
ori întreprinderile subordonate nu 
respectă dispozițiile forului tute
lar. Și într-un caz și în celălalt 
lucrurile se cer a fi clarificate. De 
aceea revenim, și așteptăm un nou 
răspuns. Dar nu tot

® Intr-o scrisoare adresată re
dacției, Ion Chioreanu, din Făgă
raș, sesiza faptul că cei doi lu
crători ai postului de miliție din 
comuna Cehal, județul Satu-Mare, 
Vasile Sofinet și Alexandru Ghi- 
roltan, comit o serie de abuzuri în 
dauna cetățenilor, au diferite aba
teri de la normele de conduită mo
rală etc. Scrisoarea a fost trimisă 
pentru cercetare Inspectoratului 
miliției județene Satu-Mare, care 
ne face cunoscut că „cele sesizate 
se confirmă în totalitate. Pentru a- 
baterile repetate săvîrșite, cei doi 
subofițeri, cu data de 1 decem
brie 1969, au fost scoși din rîndu- 
rile lucrătorilor de miliție și o- 
bligați la plata daunelor aduse or
ganizațiilor socialiste și cetâțeni- 
lpr".

ca celălalt !

decembrie 1969 
pentru o bute-

o Pe data de 29 
am făcut comanda 
lie de aragaz. Dar au trecut multe 
zile' și comanda n-a fost onorată.

o Pentru îmbunătățirea alimentă
rii cu apă potabilă a comunei noas
tre, într-o adunare populară cetă
țenii au hotărît executarea unei 
conducte care să facă legătura cu 
sursa de apă a cooperativei agri
cole de producție din comună. S-a 
procurat țeava necesară, a fost su
dată șț izolată cu hîrtie și smoală, 
s-au săpat chiar și șanțurile pen
tru îngroparea conductei. Dar... de 
mai bine de o lună lucrările au 
fost abandonate. Consiliul popular 
comunal, conducerea C.A.P. au dat 
uitării totul. Conducta se află În
tinsă in continuare pe marginea șo
selei, supusă degradării. Cit timp 
va trebui să mai așteptăm pînă 
cînd apa va curge și 
noastre 1

la cișmelele

Un grup de 
ai comunei 
judeful Prahova

locuitori 
Filipești-Tîrg,

se impune

Clădirea noului spital de copii din Oradea Foto i Gh. Vințilă

(Urmare din pag. I)

COPIII

performan-

ieșean

luminoase, clare 
ieftine. Acestea 
desăvîrșire din 

care beneficiază

neapărat ieftine, 
țesăturile 

panglicuțele, cele-

s-a prezentat un fel de 
în structura prețurilor 

produse. Constatăm că 
reprezintă valoarea ma-

Uzina de 
din Iași 

începînd de 
un nou

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii

fibre sin- 
se reali- 
la 1 apri- 
produs de

TRAGERE LA SORȚI A LIBRETELOR

DE ECONOMII PENTRU
Casa de Economii 

și Consemnațiuni face 
cunoscut că vineri 23 
ianuarie 1970, ora 
16,00, în sala Clubu
lui finanțe-bănci, din 
str. Doamnei nr. 2 —• 
București, va avea 
loc tragerea la sorți 
pentru trimestrul IV/ 
1969 a libretelor de

economii pentru tu
rism.

Cu acest prilej, 
Cșsa de Economii și 
Consemnațiuni va a- 
corda cinci excursii 
în Japonia cu vizita
rea Expoziției mon
diale de la Osaka, 
două excursii la Pa
ris, cu vizitarea Văii 
Loirei, trei excursii la

. pantalonaș de-o șchioapă — model 
nr. 12774 — 139 lei, o fustiță plisată 
lungă de două palme 162 de lei. 
Dacă aceste prețuri ar fi doar o 
treaptă pe o scară cu foarte multe 
trepte, lucrurile ar mai merge, 
cumpărătorul n-ar avea decît să-și 
aleagă ce-i convine. In condițiile în 
care la unele categorii de confecții 
varietatea este foarte redusă, ale
gerea nu mai este însă posibilă și 
cetățeanul cumpără ce găsește.

Dar de unde provin asemenea 
anomalii de preț ? întrebarea s-a 
izbit, la forurile autorizate, de un 
protest energic. „Sînt prețuri cal
culate în cea mai deplină legali
tate", ne-au asigurat directorii di
recțiilor de prețuri din M.I.U. și 
din M.C.I. La Direcția prețuri din 
M.I.U. ni ' ' ’
„secțiune" 
la cîteva 
80 la sută
teriei prime folosite. (Semnalăm, în 
treacăt, că la unele modele o greu
tate mare au și auxiliarele. De 
pildă, la paltonul model nr. 2 413 
măsură mică, Fabrica de confecții 
Craiova folosește stofă în valoare 
de 118,33 lei și auxiliare de... 
104,14 lei). Concluzia se impune 
de la sine î folosindu-se țesături 
ieftine, s-ar putea obține, firește, 
confecții ieftine. Dar există aseme
nea țesături ? Bineînțeles că da i 
sînt cîteva sute de articole care be
neficiază de scutirea de impozit a- 
mintită.

Atunci de ce nu sînt folosite, cu 
prioritate, aceste țesături ?

— Cele mai multe dintre ele sînt 
inacceptabile, ne explică tovarășa

TURISM
Soci, trei excursii 
turul Austriei (toate 
organizate de O.N.T.), 
precum și 13 excursii 
individuale pentru e- 
fectuarea cărora cîș- 
tigătorii pot solicita 
din valoarea cîștigu- 
lui suma de 3 000 lei 
în moneda țării în 
care vor face călăto-

Blumeta Darie, șefa colectivului de 
creație de la C.C.T.B., nu pot fi iz
vor de inspirație pentru elaborarea 
unor modele adecvate copiilor. În
treprinderile textile nu au creație 
specială pentru copii. Nu este nea
părat nevoie de imprimeuri cu 
purceluși și iepurași, așa cum se 
înțelege de obicei, ci de materiale 
ușoare, în culori 
și, bineînțeles, 
lipsesc uneori cu 
gama țesăturilor 
de scutirea de impozit și care 
trebui să stea, în primul rînd,

călduroase pentru băieți, materia 
primă pentru această categorie de 
stofe stochează în cantități apre
ciabile, după cum ne informează 
tovarășul ing. I. Topoleanu, con
silier în M.I.U. In loc să impulsio
neze activitatea colectivelor de 
creație pentru a reabilita această 
grupă de stofe căzută, pe bună 
dreptate, în dizgrație, se caută tot 
felul de combinații pentru a se da 
o întrebuințare materiei prime sto
cate. Intr-un mod asemănător sînt 
tratate, și alte țesături din catego
ria celor ieftine. Stofa din celofi-

tatea și dezinteresul conducătorilor 
respectivelor fabrici, cărora li s-a 
explicat limpede ca, pentru copii, 
să nu se creeze țesături din fire 
scumpe, din import, atîta timp cît 
există materie primă suficientă în 
țară". Nu trebuie o investigație 
specială pentru a demonstra că 
pentru a scoate definitiv producția 
confecțiilor pentru copii din starea 
în care se află în prezent — con
siderată ca o cantitate neglija
bilă, minoră, strecurată „printre al
tele" — nu este nevoie de nici un 
fel de investiții, de cheltuieli supli-

baza producției confecțiilor pentru 
copii.

La recentele contractări dintre 
industrie și comerț unele întreprin
deri textile au ținut, din nou, să 
afirme că noțiunile de ieftin și fru
mos se află ia poli opuși. Astfel, o 
întreagă grupă de 30 de articole — 
semicamgarnul — a fost respinsă 
de comerț. Motivul ? Colorit în
chis, nuanțe tulburi. Parcă cineva 
caută cu predilecție culorile cele 
mai triste, cele mai posomorite, 
total inadecvate unor confecții 
pentru copii. Cea mai deschisă cu
loare din cele cîteva sute cîte cu
prinde catalogul cu eșantioane era 
griul. Interesant că, în timp ce 
piața va fi lipsită de costume mai

bră destinată rochițelor, de pildă, 
manifestă o mare și plictisitoare 
monotonie în ce privește culorile, 
puține la număr și cam spălăcite. 
Se pot da numeroase exemple din 
care reiese că interesul fabricii 
pentru propriile produse este direct 
proporțional cu valoarea lor în 
plan. Faptul că nu sînt aducătoare 
de mari beneficii le așază la peri
feria preocupărilor și eforturilor 
întreprinderilor producătoare.

După cum ne spunea același tova
răș Topoleanu. este vorba și de o 
încălcare a indicațiilor ministerului 
cu privire la alcătuirea unor colec-, 
ții separate, speciale pentru copii i 
„Nu există nici o scuză pentru a- 
ceastă abatere în afară de comodi-

mentare, ci doar de un plus de a- 
tenție, de un efort susținut de con
cepție, în toate compartimentele 
de creație și producție care con
cură la finalizarea veșmintelor pen
tru cei mici. Dacă vor fi gîn- 
dite, de la bun început, pentru a 
fi frumoase și

. sîntem convinși că atît 
cît și nasturii, 
lalte accesorii, înseși croiala și mo
delul vor izbuti această 
ță. deloc irealizabilă.

La reducerea prețului 
al acestor mărfuri ar 
tribui și modul de organizare 
producției în fabricile 
crearea unei tradiții, 
unei experiențe

de vînzare 
putea con- 

a 
respective, 

acumularea 
care să permită

atingerea unor indici înalț! de pro
ductivitate a muncii. întreprinde
rea „Mondiala" Satu-Mare, de 
exemplu, profilată de mulți ani pe 
confecții pentru copii, reușește să 
le producă rentabil și să mulțu
mească, în același timp, cerințele 
de varietate și calitate ale comer
țului și ale publicului cumpărător.

Din păcate însă, confecțiile pen
tru copii sînt un fel de rudă să
racă ce bate la porțile multor fa
brici pînă vreuna se îndură să le 
găzduiască. In anul care a trecut 
au fost numeroase asemenea ca
zuri soldate, uneori, cu dispariția 
articolului plimbat de colo-colo. 
Paltoanele contractate cu Fabrica / 
de confecții din Arad, nu după 
multă vreme au fost „transferate" 
la Hm. Sărat și la Focșani j în de
cembrie, Cînd ,ele trebuiau să se 
afle de mult la cumpărător, li s-a 
făcut vînt la fabrica din Curtea de 
Argeș, profilată, pînă nu de mult, 
pe... scufițe, cămășuțe și alte,arti
cole pentru nou născuți, O „călă
torie" asemănătoare au făcut și 
pantalonii de doc — lungi și scurți 
— comandați inițial la Fabrica de 
confecții din Miercurea Ciuc. Au 
fost „pasați" mai întîi la Focșani, 
apoi la Botoșani, eșuînd in cele din 
urmă tot la Curtea de Argeș.

Nu am putut consemna o decla
rație textuală cum că producția des
tinată celor mici este un fel de 
apendice incomod al planului, im
pus și nu acceptat de bună voie. 
Faptele se încăpățînează însă să 
scoată la iveală fuga de aceste pro
duse. De aceea ne adresăm condu
cerii M.I.U., care are datoria să im
prime acel impuls necesar punerii 
în mișcare a resorturilor din sub- 
ordinea sa, încremenite într-o con
cepție asupra produselor pentru 
copii pe cît de învechită, pe atit de 
păgubitoare.

La 
tetice 
zează, 
lie 1969, 
calitate superioară, fibra po- 
liesterică „Terom". Ea întru
nește însușirile celor mai bune 
fibre poliesterice remareîn- 
du-se printr-o rezistență deo
sebită. Din fibra „Terom" se 
pot realiza țesături ușoare, cu 
un aspect plăcut, care se com
portă bine la spălare și se 
usucă repede, precum și stofe 
grele, într-o bogată paletă de 
culori. Țesăturile din această, 
fibră, în amestec cu fibre na
turale, sînt neșifonabile, ofe
rind printre altele materiale 
indicate pentru îmbrăcămin
tea de excursii. Fi,bra polies- 
terică „Terom" este rezistentă 
la acțiunea acizilor, bazelor și 
altor agenți. Țesăturile de a- 
cest fel se curăță cu ușurință 
pe cale chimică.

Deși nu se produce de mult 
timp, doar de cîteva luni, fi- 
bra produsă de fabrica din 
Iași a ajuns prin calitățile ei 
să fie competitivă și pe piața 
internațională, ,,Terom“-ul ro
mânesc fiind solicitat și peste 
hotare. în 1969, uzina ieșeană 
a livrat fibre „Terom" în Ita
lia, Franța, Belgia, Elveția șl 
în alte țări. în țară ele sînt li
vrate fabricilor Ministerului 
Industriei Ușoare.

Colectivul tinerel uzine din 
Iași, încheind anul 1969 cu o 
producție suplimentară de 
peste 200 milioane lei, o eco
nomie la prețul de cost de 
100 milioane lei și beneficii 
de 200 milioane lei, este an
gajat,, după'cum ne informea
ză inginerul Vasile Tistu, di
rectorul tehnic al uzinei, în 
realizarea și depășirea para
metrilor proiectați. Aceasta le 
va permite să livreze atît in
dustriei, cît și la export, îna
inte de termen, întreaga can
titate de 10 000 tone fibre „Te
rom" prevăzute prin proiect. 
De asemenea, se depun efor
turi pentru sprijinirea con
structorilor și montorilor, în 
vederea realizării înainte de 
termen și a etapei a Il-a, care 
prevede punerea în funcțiune 
a unei instalații de 3 000 tone 
fire poliesterice textile și teh
nice. în acest fel, uzina va 
ajunge să producă anual o 
cantitate de „Terom" echiva
lentă cu lina de pe 3 milioa
ne oi, cantitate suficientă 
pentru confecționarea a circa 
30 milioane costume pentru 
femei sau 9,5 milioane costu
me bărbătești.
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a gin a economica
Ce urmărește, cum se calculează și cum se aplică

NORMAREA MUNCII
ÎN AGRICULTURĂ
A VANTAJE

răsplata dreaptă a cooperatorilor,
pe măsura hărniciei

mobilizarea marilor rezerve de creș
tere a producției agricole

Măsurile Inițiate de con
ducerea partidului privind 
perfecționarea activității 
în cooperativele agricole 
vizează în mod deosebit 
problemele de organizare, 
normare și retribuire a 
muncii. După cum se știe, 
normarea muncii reprezin
tă un factor de cea mai 
mare însemnătate pentru 
organizarea rațională a 
producției și a muncii, a 
planificării producției și 
retribuirii cooperatorilor. 
In legătură cu necesitatea 
introducerii unor norme 
no;,. perfecționate și a mo
dului de aplicare am avut 
o convorbire la Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii.

— în primul rînd am 
dori să explicați cititorilor 
noștri de ce a fost nevoie 
să se perfecționeze activi
tatea de normare în coo
perativa agricolă.

— Sînt două motive, 
amîndouă bine întemeiate 
pentru introducerea de 
norme îmbunătățite. în 
primul rînd, normele de 
muncă practicate în coope
rativele agricole nu expri
mau, în toate cazurile, 
cantitatea de muncă posi
bilă să se realizeze în cele 
10 ore de lucru — timp o- 
bișnuit de lucru în agricul
tură — și, ca urmare, multe 
din ele puteau fi îndepli
nite cu ușurință, ceea ce 
făcea ca ziua de muncă să 
nu fie folosită complet. Din 
această cauză lucrările a- 
gricole nu puteau fi exe
cutate la timp și de bună 

doilea 
introdu

chile încadrări pentru a co
respunde mai bine condiții
lor de producție. Toate a- 
ceste măsuri sînt menite să 
ducă la o folosire mai bună 
a timpului de lucru, fac să 
se aprecieze mai just canti
tatea de muncă efectuată în 
decurs de 10 ore, iar timpul 
optim pentru efectuarea lu
crărilor agricole va fi 
scurtat.

Normarea muncii este o 
activitate permanentă care 
se leagă nemijlocit de con
dițiile de lucru, iar stabi
lirea propriu-zisă a norme
lor necesită cronometrări 
și alte operațiuni. De a- 
ceea, la elaborarea norme
lor s-a ținut seama de re
zultatele obținute de multe 
cooperative agricole și în
treprinderi agricole de stat, 
în funcție de aceste reali
zări s-au făcut și corectu
rile corespunzătoare norme
lor. Desigur, realizarea a- 
cestor norme este condițio
nată de o bună organizare 
a locului de muncă, pentru

de măsurile luate pen- 
realizarea producțiilor 

și totale care ur- 
■ " Da-

se înmulțește numă-

ma 
tru 
medii 
mează să se obțină, 
că s ' 'ț
ru] de oameni necesari la 
un hectar pentru o anumi
tă lucrare cu totalul lucră
rilor de executat pe coo
perativă rezultă numărul 
de norme pe categorii. In 
cazul răritului la porumb 
pe 500 ha cooperativa agri
colă respectivă va consu
ma 1 425 norme de catego
ria a III-a. în felul acesta, 
din devizele întocmite re
zultă totalul de norme pe 
cele 6 categorii, care vor fi 
transformate în norme con
venționale.

— Cum vor fi utilizate 
normele de muncă în zoo
tehnie ?

— în sectorul creșterii a- 
nimalelor se folosesc nor
me de deservire, care re
prezintă numărul de ani
male pe care le are un om 
pentru îngrijire, întreți
nere, furajare și exploa-

chipa de deservire, care 
este egală cu volumul de 
muncă necesar aprovizio
nării cu furaje a unui grup 
de animale, evacuarea gu
noiului etc. In cooperati
vele agricole, echipa de de
servire poate să lipsească, 
iar în acest caz, numărul 
de animale ce revine unui 
îngrijitor va fi mai mic.

— Ați arătat 
tace normarea 
zisă a lucrărilor executate. 
Pe cooperatori îi intere
sează de asemenea să știe 
cum vor fi retribuiți pen
tru munca efectuată, res
pectiv pentru executarea u- 
nei norme sau mai 
Cum se procedează 
ceastă privință ?

— Pentru aceasta 
der că trebuie să se înțe
leagă cu claritate ce este 
o normă convențională. 
Așa cum am arătat la în
ceput, au fost stabilite 6 
categorii de lucrări. Și este 
normal să fie așa, deoarece 
lucrările se deosebesc una

cum se 
propriu-

multe, 
în a-

consi-

Convorbire cu tov, ing. Nicolae IONESCU,
secretar general în Ministerul Agriculturii și Silviculturii

calitate. In al 
rînd, necesitatea 
cerii unor norme îmbună
tățite este determinată 
Înseși măsurile menite 
ducă la îmbunătățirea 
tribuirii cooperatorilor, 
fost create condiții să 
resiunțe la ziua-muncă 
să;jșe evalueze cantitatea 
și calitatea muncii efectua
te de cooperatori direct, în 
expresie valorică, pe bază 
de norme de muncă.

— La recenta consfătuire 
organizată de Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii 
și Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție și în cadrul ple
narelor uniunilor județene 
au fost prezentate normele 
de muncă elaborate. Ce a 
stat la baza elaborării lor ?

— S-a urmărit adoptarea 
unor norme de muncă care 
să exprime cantitatea de 
muncă ce se poate realiza 
în 10 ore de lucru, în anu
mite condiții de organizare 
a locului de producție tn 
.acest caz, normele sînt ex
primate într-o singură 
mită, corespunzătoare 
dițiilor de lucru. ~ 
mare, ziua-muncă 
înlocuită prin 
muncă 
10 ore, 
muncă 
timp.
lărgit scara de încadrare a 
lucrărilor de la 5 la 6 ca
tegorii, și s-au revizuit ve

de 
să 

re- 
Au 
se
Și

li- 
con- 
ur- 
fost 

de 
cele

Ca 
a 

norma 
realizabilă în 
adică cantitatea de 
efectuată în acest 
De asemenea, s-a

a da posibilitate coopera
torilor să-și desfășoare ac
tivitatea în mod normal, să 
realizeze sau chiar să de
pășească normele propuse. 
Toate acestea vor contribui 
la mărirea productivității 
muncii, iar retribuirea se 
va face ținîndu-se seama 
de contribuția fiecărui coo
perator la 
ducției.

— După 
hotărîrea 
liului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție, incepînd din a- 
cest an, retribuirea muncii 
va fi făcută în natură și 
in bani sau numai în bani 
pe bază de tarife, pe nor
me de muncă, unitate de 
produs și la 1 000 lei pro
ducție. In acest scop, la 
începutul fiecărui an se va 
stabili numărul de norme 
de muncă pe culturi și pe 
specii de animale, necesar 
realizării lucrărilor și obți
nerii producțiilor și a ve
niturilor planificate. Cum 
se procedează practic ?

— Este foarte important 
ca în fiecare cooperativă 
să se determine numărul 
de norme, de muncă nece
sar realizării producției 
propuse. După cum se știe, 
mai întîi se întocmește de
vizul de lucrări pe cul
turi și specii de animale. 
Prin însumarea totalului 
normelor de muncă pe toa
te sectoarele de activitate 
se obține necesarul de nor
me pe unitate. Devizele se 
întocmesc pentru fiecare 
cultură în parte, defalcat 
pe tarlale, ținîndu-se sea-

realizarea pro-

cum prevede 
plenarei Consi-

tare. Normele de deservire 
în sectorul zootehnic de
pind de specia de anima
le, categorie — viței, vaci, 
animale la îngrășat — pro
ducția care se obține, gra
dul de mecanizare a ‘ lu
crărilor' șf atribuțiile ce
lor care au în primire 
animalele respective. De 
exemplu. în condițiile lip
sei de mecanizare, r 
ma de deservire . pe 
inulgător-ingrijitor. la 
producție -calculată 
2 100 litri lapte, este
15 vaci. Dacă se introduce 
adăpatul automat, iar cele
lalte condiții rămîn 
schimbate, norma de 
servire va fi de 16 
Această normă va v 
crește la 18 vaci în cazul 
mecanizării mulsului, 
ca în zootehnie are 
anumit specific, în 
că sînt unele lucrări care 
trebuie făcute tot timpul, 
atît ziua, cît si noaptea 
Dar îngrijitorul are ne
voie de o zi de repaus săp- 
tămînal, de odihnă noap
tea. In aceste condiții. în
grijitorii își pot împărți 
lucrările între ei. De ase
menea, în acest sector, pe 
lîngă îngrijitorul de bază 
mai apare schimbul de 
noapte și echipa de de
servire. Aceștia din urmă 
au o normă specifică de 
muncă. De aceea, în zoo
tehnie sînt două categorii 
de norme i norma de de
servire pentru muncitorul 
de bază, reprezentată prin 
numărul de animale îngri
jite, și norma de muncă 
pentru un membru din e-

nor- 
? un 
5 o 

de 
de

ne-
de- 

vaci 
putea
Mun

tin 
sensul

de alta, necesită u» grad 
diferit de calificare pentru 
a fi executate, cît și un alt 
efort. Cele mai ușoare și 
mai simple lucrări au fost 
incluse la categoria 
iar cele mai grele și 
complexe — lă a
Pentru a se putea face re
tribuirea muncii, diferitele 
norme de muncă trebuie 
transformate în riorme de 
categoria întîi sau norme 
convenționale. La prima 
vedere s-ar părea că 
ceasta socoteală este com
plicată. dar în realitate, 
dacă vă fi bine înțeleasă, 
poate fi făcută de orice 
cooperator. Să fiu expli
cit- Ca normă de muncă 
convențională a fost luată 
norma de categoria întîi. 
Deoarece celelalte norme 
cer o calificare și un efort 
mai mare, ele vor fi re
tribuite mai bine. De a- 
ceea, o normă de categoria 
a doua este egală cu 1,10 
norme convenționale : cea 
de-a treia — cu 1.25 nor
me convenționale etc. Dară 
un cooperator a efectuat 
cinci norme de muncă la 
lucrări de categoria întîi. 
zece norme de categoria a 
doua, 20 de a treia și 20 de 
a patra, iar tariful de plată 
pe norma de muncă con
vențională este de 30 
de lei, se poate calcu
la cît i se cuvine, în felul 
următor. Intrucît fiecare 
normă de categoria întîi 
este retribuită cu 30 de lei, 
va avea în total 150 lei. 
Pentru a afla retribuirea 
cuvenită la normele de 
muncă efectuate la cate-

tntîî, 
mai 

șasea

a-

insuficientă preocupare pentni or
ganizarea judicioasă a muncii, pen
tru omogenizarea brigăzilor, In func
ție de gradul de calificare și de ve
chime în muncă. Deși avem multe 
brigăzi fruntașe, printre care cela 
conduse de Gheorghe Purdă, Vespa
sian Cătanâ, Gheorghe Costache, 
Florea Petrișor — care își realizea
ză exemplar sarcinile de plan — 
prea puțin s-a făcut pentru genera
lizarea experienței lor deosebite. Mai 
sînt încă destule de făcut pentru 
creșterea răspunderii personalului 
tehnic și Ingineresc în procesul de 
producție, in aprovizionarea rit
mică a locurilor de muncă cu va
goane și alte materiale necesare în
deplinirii planului.

să adînciin analiza noastră, făcînd 
o comparație multilaterală între 
E. M. Lupeni și E. M. Vulcan, așa 
cum se prezenta situația spre sfîrși- 
tul anului trecut. Lâ Lupeni, ponde
rea muncitorilor auxiliari în totalul 
muncitorilor era de 27 6 la sută (la 
Vulcan — 38,2 la sută) i la prima 
exploatare numai 12 la sută din nu
mărul total al brigăzilor erau cu 
realizările sub plan, iar la a doua 
exploatare — 32,8 la sută j randa
mentul pe post a fost depășit cu 
103 kg la Lupeni. în timp ce la 
Vulcan acesta era cu 42 kg pe post 
sub cel stabilit prtn plan : I* Vulcan 
s-au consemnat de aproape două ori 
mai multe zile-om absențe nemoti
vate decît la E. M. tap»w t și toate

Pe ansamblul unităților Centralei 
cărbunelui Petroșani, spre sfîrșitul a- 
nulul trecut, cantitățile de cărbune 
obținute în plus, la minele Lupeni (a- 
proape 66 000 tone) și Paroșeni (peste 
8 000 tone) au dispărut ca prin far
mec i ele au umplut „golurile" apă
rute în celelalte exploatări care nu 
și-au realizat planul. Practic, rezul
tatele privind îndeplinirea planului 
de producție pe centrală au trecut 
subit la un minus accentuat, restanța 
fiind — la finele anului trecut — de 
zeci și zeci de mii tone cărbune.

Cum au reușit colectivele de 
Lupeni și Paroșeni să depășească pr 
vederile planului, să fructifii 
resursele proprii —1— 
tracara efectul •
— al cauzelor ,.o- 
biective" (facto
rii de răspundere 
din centrală aduc 
ca justificări am
ploarea sarcinilor 
de plan, lipsa for
ței de muncă și 
altele), extrâgind 
importante can
tități de cărbune 
peste plan ? Este 
adevărat, mina 
Lupeni dispune 
de o dotare tehni
că superioară ce
lorlalte exploa
tări. Dar, tot atît 
de veridic este și 
faptul că la Lu
peni se manifestă 
o atentă si per
manentă preocu
pare pentru ridi
carea gradului de 
utilizare a mij
loacelor tehnice, 
pentru perfecțio
narea organizării 
muncii și asigu
rarea unei evo
luții ascendente 
a productivității 
muncii. Tov. loan 
Popescu, inginer- 
șef. arăta că, în 
prim plan, condu
cerea minei Lu
peni a situat in
troducerea și folo
sirea cît mai efi
cientă a tehnicii 
noi, a combinelor 
și mașinilor de 
încărcat, ceea ce 
a avut efecte deo
sebite asupra creș
terii productivită
ții muncii. Des
prinzând din acti
vitatea practică și 
alte căi judicioase 
de sporire a pro
ductivității mun
cii, comitetul de 
direcție al minei 
a pus accentul pe 
organizarea mai 
bună a locurilor 
de muncă. in 
funcție de efecti
vul de oameni 
existent, pe rațio
nalizarea trans
porturilor inter
ne, aproviziona
rea ritmică a for
mațiilor de lucru, 
extinderea muncii în acord la cit 
mai multe activități — măsuri sol
date. printre altele, cu o importantă 
reducere a personalului auxiliar în 
favoarea celui direct productiv,

— Organizațiile noastre de partid
— ne spunea la rîndu-i tov. Ion 
Raczec, secretarul comitetului de 
partid al minei — au intervenit mai 
insistent în punctele nevralgice ale 
mecanismului producției! un merit 
deosebit îl au în acest sens comuniș-

1 tii din sectoarele transporturi și e- 
lectromecanic, care au reușit să an
treneze întregul colectiv într-o acti
vitate unitară, perseverentă, pentru 
înlăturarea dereglărilor în deservi
rea cu vagonete goale și material 
lemnos a locurilor de muncă, pen
tru îmbunătățirea întreținerii și re
parării utilajelor. Inițiativa comuniș
tilor stă la baza acțiunii de recupe
rare a cărbunelui din steril, cîști- 
gîndu-se în acest fel circa 3 000 tone 
cărbune in fiecare lună, ceea ce a 
mărit nivelul producției pe un mun
citor.

Rezultate asemănătoare au obți
nut, după cum spuneam, și E. M. 
Paroșeni sau E. M. Lonea. La Paro
șeni, de pildă, în anul trecut s-a asi
gurat creșterea randamentului pe 
post, tn medie, cu peste 100 kg căr
bune. Din păcate, exemplul acestor 
colective nu a fost popularizat de 
Centrala Cărbunelui tn toate unitățile 
sale. Oare media depășirii producti
vității muncii planificate la ni
vel de centrală (+22 kg cărbu
ne pe post) consemnată pînă la înce
putul lunii dectmbrie anul trecut — 
oferă motive liniștitoare în acest do
meniu ? Nu se știe că tocmai 
în acele exploatări care nu și-au rea
lizat sarcinile de plan și nici randa- 

' mentul planificat — cum ar fi E. M. 
Vulcan, E. M. Petrila, E. M. Aninoa- 
sa, E. M Dilja — minusurile față 
productivitatea muncii planificată 
fost cuprinse între 7 pînă la 86 
cărbune pe post ?

la

£
pentru a con- 

chiar și parțial

SUB ACELAȘI ACOPERIȘ

Pe aceeași temă 
am discutat și cu 
tov. Petru Barbu, 
prim-secretar ai 
Comitetului oră
șenesc Vulcan al 
P.C.R., care a a- 
dâugat că centra
la cărbunelui . a 
manifestat incon
sistență în corela
rea planului de 
producție al uni
tăților sale cu po
sibilitățile reale. 
Consider că în a- 
cest an, a conti
nuat tov. prim- 
secretar, este ab
solut necesar ca 
specialiștii cen
tralei să se depla
seze mai mult în 
mijlocul colecti
velor din Valea 
Jiului, pentru a 
cunoaște neajun
surile și cerințele 
acestora, pentru a 
putea acționa mai 
eficient în vede
rea realizării sar
cinilor de plan. 
Ar fi bine venit 
și un studiu atent 
a) piramidei ie
rarhice, ca să-1 
spunem așa, a di
feritelor servicii 
și funcții organi
zatorice existente 
la mine și exploa
tări, / in urma 
căruia s-ar putea 
simplifica, in folo
sul creșterii efi
cienței ",
metodele de or
ganizare si 
ducere a produc
ției i actualmente, 
pe filiera trans
miterii sarcinilor, 
a luării unor mă
suri se interpun 
mulți interme
diari, ceea ce ex
plică tergiversa
rea lichidării unor 

‘neajunsuri eco
nomice. •

Vor fi înlătura
te deficiențele a- 
mintite, în anul 
care a început — 
în scopul realiză
rii întocmai a sar
cinilor sporite 

cantitative și calitative ce revin in
dustriei miniere ? • Ne răspunde Ia 
această Întrebare tov. ing. Vasile Ci- 
riperu, directorul minei Lupeai i
- Există toate condițiile ca — pe 

baza aplicării noului sistem de sala
rizare și majorarea salariilor — în 
cel mai scurt timp, deficiențele exis
tente în organizarea producției și a 
muncii să fie înlăturate. Colectivul 
exploatării noastre acordă o atenție 
deosebită extinderii metodelor mo
derne de armare metalică în abata
jele frontale t totodată, se intensifică 
tăierea mecanizată a cărbunelui în 
abataje, cu combine și pluguri} aș 
mai aminti In continuare preocupa
rea pentru recuperarea într-un pro
cent sporit a cărbunelui din steril, 
pentru organizarea judicioasă a 
transporturilor interne, a muncii în 
subteran ) ne propunem, de aseme
nea, pregătirea temeinică a 43 arti
ficieri, 40 mineri și 80 ajutori mi
neri, de care avem absolută nevoie. 
Grijii partidului și guvernului pen
tru ridicarea sistematică a nivelului 
de trai îi vom răspunde prin rezul
tate de prestigiu în activitatea eco
nomică.

Ce bine ar fi dacă experiența va
loroasă a minerilor de la Lupeni ar 
fi extinsă în toate unitățile acestei 
centrale industriale I Este strict ne
cesar să se treacă la acțiune, pentru 
ca cei răspunzători să iasă din do
meniul steril al discuțiilor intermi
nabile, al muncii cu hîrtiile consta- 
tative și să pătrundă adine în pro
blemele pe care le ridică viața, să 
cunoască nemijlocit stările de lu
cruri și neajunsurile, stabilind ope
rativ soluții cit mai eficace. Tocmai 
un asemenea stil de muncă dinamic, 
de intervenție activă pentru rezol
varea temeinică a problemelor tre
buie să se întroneze în activitatea 
centralei cărbunelui din Petroșani.

Coexistențagoria a doua se va înmulți 
cifra de 30 cu 1,10 (coefi
cientul de transformare 
norme convenționale) și 
10 (adică cu numărul 
norme muncă efectuate 
categoria a doua de 
crări), rezultînd deci 
lei. Pentru norma de 
tegoria a treia se va 
mulți aceeași sumă cu l._ 
și cu 20. La categoria a 
patra înmulțitorul este 1,40 
ori 20. Va rezulta astfel 
valoarea muncii efectuate 
în expresie bănească, în 
cazul nostru — 2 073 lei. 
Deci transformarea norme
lor de diferite categorii în 
norme de categoria întîi se 
face destul de ușor. Aceas
ta ajută la calcularea ve
niturilor ce se cuvin pentru 
munca prestată de către fie
care cooperator.

— în zilele care urmea
ză, în cooperativele agri
cole vor avea loc adunări 
generale ale cooperatori
lor, cît și adunări generale 
pe brigăzi și alte formații 
de lucru. Cum se va pro
ceda în problema discutării 
și adoptării normelor ?

— Consiliul de conducere 
va desemna imediat colec
tivul de normare, sub 
ducerea inginerului 
compus din membri al 
siliului de conducere, 
gadieri și cooperatori frun
tași. Colectivul va alege din 
normele de muncă reco
mandate pentru sectoarele 
vegetai șl zootehnic pe cele 
corespunzătoare culturilor 
ce le au în cooperativă, 
speciilor și categoriilor de 
animale Ele vor fi com
parate cu normele ce le-au 
practicat si cu condițiile 
din fiecare sector, tarla și 
cultură pentru a determi
na condițiile de lucru, gra
dul de mecanizare și cele
lalte condiții necesare pen
tru stabilirea normelor, ți
nîndu-se seama de instruc
țiunile de normare. Pe a- 
ceastă bază se va stabili 
norma pe fiecare lucrare.

După întocmirea proiec
tului cu normele de muncă 
se organizează consultarea 
șefilor de echipă și a altor 
cooperatori fruntași din 
sectorul vegetal și din zoo
tehnie. După definitivarea 
proiectului cu normele de 
muncă, formele de orga
nizare si normare, se vor 
convoca consiliul de con
ducere. specialiști, briga
dieri. unii șefi de echipă, 
de ateliere etc., care vor 
dezbate și adopta proiectul 
de propuneri. După aceea 
normele, alături de celei
lalte proiecte privind orga
nizarea și retribuirea, vor 
fi prezentate adunării ge
nerale a cooperatorilor 
pentru discutare și apro
bare.

Consider că este absolut 
necesar ca discutarea nor
melor să se facă pe larg, 
pentru înțelegerea lor de
plină de către toți coope
ratorii, să se țină seama de 
propunerile oamenilor, pen
tru ca, după ce sînt apro
bate. normele să fie respec
tate întocmai. Aceasta va 
duce la creșterea produc
ției și obținerea ei cu chel
tuieli cît mai mici, la o 
retribuire mai bună a coo
peratorilor, corespunzător 
aportului lor la realizarea 
producției.
Convorbire realizata de 
Ion HERTEG
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„Radiografia7' oscilațiilor
productivității muncii
în unitățile centralei

3

cărbunelui - Petroșani

acestea au avut un efect final total 
diferit
planul de producție cu 66 000 
cărbune, iar E. M Vulcan 
gistrat o restantă de peste 
tone cărbuoe

Comitetul
Vulcan nu a 
fața situației

i E. M. Lupeni și-a depășit 
tone 

a înre- 
26 290

de la
in

muncii,
con-

de direcție 
reacționat energic

_______ .... nefavorabilei numai în 
5 din cele 12 luni, colectivul minei 
și-a realizat planul de producție 1 
planul de investiții nu s-a îndepli
nit, după cum nici prevederile re
feritoare ia susținerea metalică în 
abataje i rezultate sub nivelul pla
nificat s-au constatat, de asemenea, 
la tăierea și încărcarea mecanică a 
cărbunelui — din 6 mașini de în
cărcat au funcționat numai 4. iar 
în anumite perioade au lucrat și 
mai puține. Cert este că neasi- 
gurarea la timp de către centrală a 
stîlpilor metalici și a pieselor de 
schimb — caz similar și la E. M. Lo- 
nea — dublată de iraționala utili
zare și întreținere a celor din do
tare, au făcut ca, în abatajele fron
tale de la Vulcan, pregătite pentru 
acest sistem de armare, să se folo
sească susținerea mixtă, ceea ce 
implică un volum de muncă supli
mentar și o creștere a consumului 
de materiale. La Vulcan, efec
tivele planificate de salariați au fost 
depășite, ajungîndu-se să se lucreze 
chiar cu un plus de 113 oameni. Din 
păcate, însă, acest plus de salariați nu 
s-a reflectat în realizările obținute în 
creșterea producției de cărbune.

— S-au constatat multe deficiențe 
interne în activitatea colectivului 
nostru — ne spunea tov. ing Du
mitru Albescu, secretarul comitetu
lui de partid de la mina Vulcan — 
care s-au completat cu cele „venite* 
din afară. A existat prea multă in
disciplină în muncă. în sensul creș
terii numărului de absențe motivate 
și nemotivate | conducerea exploa
tării, factorii de răspundere ai zo
nelor și sectoarelor au manifestat o

»

Sabin IONESCU

(Urmare din pag. I)

RESURSELE FINANCIARE
au fost depistate, ar fi fost înlă-

a-

ar fi trebuit să le prevină 
care fac intervenții, insistă 
pentru trecerea acestora cu 
invocînd fel de fel de

Anul trecut, la Gâești a intrat în J 
funcțiune Uzina de reparații pentru ț 
utilaj chimic dotatd cu mașini și l
agregate de înalt randament. In '
fotografie s interior î-ntr-o seefie de ) 

fabricație
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de multe milioane lei ar fi fost scoa
se din calea degradării și n-ar mai fi 
fost vorba despre asemenea ne
ajunsuri, dacă atunci, prima oară 
cînd t ’ '’.J''. 
turate prompt.

La intervenția energică a organe
lor de control, în cazurile amintite 
au fost luate, pe loc, măsuri de pro
tejare și depozitare a unor materiale 
în valoare de aproape 20 milioane 
lei și a unui număr de 1 390 utilaje 
tehnologice. îa același timp, cu fer
mitate, au fost trași la răspundere 
cei vinovați, stabilindu-se răspun
deri materiale pentru 163 mii lei, 
răspunderi penale pentru 360 mii 
Iei ; au fost încheiate 113 acte de 
contravenție și s-au aplicat 275 sanc
țiuni disciplinare. De ce conducerile 
unităților respective nu au luat din 
timp măsurile necesare pentru a nu 
se ajunge la asemenea situații ?

Deși se ignoră actele de risipă și 
proastă gospodărire, deși se comit 
chiar abuzuri, se fac plăți cu încăl
carea dispozițiilor legale, totuși, 
tunci cînd organele de control con
stată asemenea stări de fapt, tocmai 
cei care 
sînt cei 
neobosit 
vederea, 
justificări, sau încearcă, pur și sim
plu, să găsească soluții de „ex
tindere" a dispozițiilor legale
La Camera de Comerț a Republicii

Socialiste Romănia, de exemplu, 
unele organe de aici au inter
pretat eronat legea care privea 
efectuarea unor plăți a drepturilor 
de autor, generînd astfel un preju
diciu, nici mai mult, nici mai puțin, 
de circa 166 mii lei. La Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, ain aceeași larghețe cu 
banii statului au fost efectuate 
cheltuieli nelegale de peste 20 mii 
lei, reprezentînd plăți de cazare, 
mese servite gratuit, precum și 
diurnă în cuantum mai mare decît 
cel legal, ca și cum oricine ar pu
tea stabili după bunul plac nivelul 
diurnelor. La Ministerul Invățămîn- 
tului, peste 50 mii lei reprezintă 
diverse plăți privind drepturi de 
personal și Indemnizații care nu au 
nici o acoperire legală.nici o acoperire legală.

Față de poziția fermă a controlu
lui, demersurile făcute în toate a- 
ceste cazuri pentru a se găsi „por
tițe" de scăpare au rămas fără . re
zultat. Situațiile întîlnite, care 
nu sînt singulare, ne îndeamnă să 
apreciem că multe conduceri de uni
tăți bugetare din sectorul social-cul
tural, sector pentru care statul alo
că anual sume apreciabile, nu au 
înțeles suficient de clar că proble
ma cheltuirii cu maximum de dis-

cernămînt a banului public le vizea
ză în egală măsură, că șj aici trebuie 
introdus un riguros spirit de econo
mie, prin respectarea strictă a legis
lației în vigoare.

Insist îndeosebi asupra acestui ul
tim aspect, întrucît, adeseori, cei 
care nu-și fac cum trebuie datoria 
invocă că legea este imprecisă, ne
clară sau că permite o oarecare in
terpretare. Este însă un subterfugiu 
pentru a scăpa de răspundere. Cum 
se explică faptul că, în aproape 
toate cazurile, legea a fost inter
pretată și aplicată în sensul de a se 
plăti mai mult și nicidecum mai pu
țin ? Oare nu tocmai acest fapt tră
dează înclinația pe care o au unele 
cadre din economie de a face lux 
și a afișa o falsă generozitate pe 
banii statului ? In asemenea situa
ții, fiecare din cei care nesocotesc 
interesele majore ale economiei plea
că de la un calcul greșit, mizînd pe 
faptul că cele cîteva zeci sau sute de 
mii plătite în plus nu ar reprezenta 
cine știe ce mare nenorocire, Uită 
însă să se gîndeascâ că, la nivelul 
economiei naționale, toate aceste 
„picături" totalizează zeci de mili
oane de lei, cu care s-ar putea con
strui obiective industriale sau 
social-culturale, spre binele tuturor.

Nu-i de neglijat nici faptul că, ade
seori, prin nesocotirea disciplinei fi
nanciare pot apărea aspecte de ine
chitate socială.

Alteori, risipa este motivată prin 
necunoașterea prevederilor legale. 
Poate fi aceasta o scuză ? De ce nu 
ne informăm, de ce nu întrebăm, de 
ce nu consultăm organele competen
te înainte de a ordonanța plăți din ba
nii statului ? Dacă banii ar fi din 
buzunarul propriu, tot așa am pro
ceda ? Desigur că nu 1 A sosit mo
mentul ca nici un leu să nu mai fie 
irosit, cheltuit în afara legii sau fără 
eficiență.

Noile reglementări legale aprobate 
recent de marele for al țării, Marea 
Adunare Națională, întronează in
discutabil mai multă ordine și disci
plină în domeniile hotăritoare ale 
economiei, stabilind sarcini și răs
punderi în mod detaliat pe diverse 
organisme și verigi. Desigur, efica
citatea noilor legi va depinde, în 
primul rînd, de cei care le vor apli
ca. între aceștia se află și organele 
de control financiar. Sîntem con- 
știenți de acest fapt și tocmai de 
aceea, în acest an, activitatea noas
tră va urmări perseverent preveni
rea neajunsurilor din activitatea 
economică ți sprijinirea tuturor uni-

taților din economie în aplicarea 
noilor măsuri. Vom urmări cu maxi
mă fermitate preîntîmpinarea nea
junsurilor pentru disciplinarea fac
torilor din economie care — în- 
tr-un fel sau altul — încalcă legea. 
Din acest punct de vedere, Minis
terul Finanțelor, potrivit legii sale 
organice, are dreptul să suspende fi
nanțarea și creditarea întreprin
derilor atunci cînd va constata 
cheltuirea ilegală a mijloacelor bă
nești în lei sau în valută sau proas
ta lor gospodărire | să suspende mă
surile cu caracter economic-finan- 
ciar luate de organizațiile socialiste 
atunci cînd acestea vor contraveni 
dispozițiilor legale ; să blocheze fon
durile valutare ori de cîte ori se vor 
constata abateri de la normele de 
folosire a acestora. Pentru cazurile 
de abateri de la dispozițiile legale 
care reglementează gospodărirea mij
loacelor materiale și bănești se vor 
lua măsuri de blocare a fondu
rilor destinate plății drepturilor bă
nești ale personalului tennico-admi- 
nistrativ cu funcții de conducere.

Toate aceste atribuții lărgite, con
ferite organelor de control, le obligă 
totodată să examineze în deplină 
cunoștință de cauză, cu maximă a- 
tenție, neajunsurile care există în 
activitatea economică și financiară 
a organizațiilor socialiste, să identi
fice cauzele care Ie generează, ast
fel ca măsurile care se iau să ducă 
nemijlocit la lichidarea efectelor 
negative și să asigure preîntîmpina
rea lor în viitor.
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DE ARTĂ Dan Grigorescu:
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In monografia pe care 
dică lui Nicolae Filimon, 
nescu descoperea, cu un suris a- 
nume, că și fratele scriitorului 
fusese „scriitor" deoarece făcea 
in registrul bisericii Enii în
semnări ca aceasta : „și am scris 
eu Tache cu mina de țarină, 
mina va putrezi dar slovele vor 
rămîne".

Dacă, prin urmare, am lua in 
serios tot ce s-a putut scrie in 
lume, fie chiar și numai de la 
născocirea imprimeriei încoace, 
ne-ar trebui zile și nopți cite 
stele sint pe cer, ca să par
curgem totul măcar „pentru in
formare".

Din fericire multe slove goa
le au putrezit o dată cu mîinile 
care le-au scris, și multe chiar 
mai înainte.

Dar și marii scriitori pot fi 
contestați. Uneori de persoane 
mici și răuvoitoare, precum Zoii 
criticul (dinaintea erei noastre) 
al lui Hotner. Alții, de mari 
confrați : Tolstoi nu-l aprecia pe 
Whitman, nici Voltaire pe 
Shakespeare (după ce îl lăuda
se) ș.a.m.d.

Nici cititorii nu s-au putut în
totdeauna impăca cu toate jude
cățile lor de valoare. Doamna 
de Choiseul scria că Voltaire „va 
fi pururi scriitorul pe care-l vom 
citi și reciti cu cea mai mare plă
cere, datorită gustului său și u- 
niversalității operei lui". Dar, 
pe de altă parte, intr-un studiu 
al său, Andră Mauro'is confrun
tă această apreciere feminină cu 
judecata altei femei, împărătea
sa Eugenia : „Voltaire — spu
nea ea — ah ! n-o să-l iert nici
odată, fiindcă m-a făcut să în
țeleg lucruri pe care nu le voi în
țelege niciodată..." Pentru orice 
Voltairian ar fi fost lesne de în
țeles ceea ce „nu a înțeles" îm
părăteasa — explică malițios au
torul unor biografii celebre.

De aceea confruntările din
tre marii autori mi-au stîrnit 
mereu o mare curiozitate intelec-

tuală, un Rousseau văzut de Ro
main Rolland, Schopenhauer 
comentat de Thomas Mann, sau 
Montaigne „ales" de Andri 
Gide. Lectura directă, contac
tul nelimitat al conștiințelor, este 
cea mai bună experiență a ci
titorului. Plăcerea acestei aven
turi merită orice oboseală, spo
rită uneori de intîlnirea cu tex
tul original, pînă la pasiunea 
perpetuă : „acest viciu nepedep
sit, lectura" i-a zis Valery Lar- 
baud.

Unii citesc ca să știe, să afle, 
să învețe. Exilatul Prospero din 
Furtuna spunea că biblioteca îi 
e mai de preț decît ducatul pier
dut. Alții, ca să alunge ceasul 
plictisului, acest „monstru de
licat" pe care-l evocă Baude
laire adresindu-ni-se, complice : 
„ipocrite cititor, seamăn al meu 
și frate...". Pentru alții lectura e 
un instrument de lucru.

Adeziunea afectivă la textul 
parcurs nu este obligatorie; e 
chiar nițel elementar să te tot 
cauți în eroii sau autorii căr
ților citite, a fi un Selbstleser, 
cum zic criticii germani. Nu ești 
obligat să te compari 
let, nici cu doamna 
nici cu Dante sau 
dar este de neiertat 
fi cunoscut, chiar

„EXPRESIONISMUL"
Cartea Iul Dan Grigorescu este o 

carte bună, In primul rînd pentru 
că așează discuția despre expresio
nism într-o perspectivă largă, 
operînd cu circumspecție în hă
țișul de probleme pe care le pu
ne mișcarea artistică a secolului 
nostru, cu delimitările necesare me
nite să circumscrie zona ei expresio
nistă, fără a o izola însă de zonele 
adiacente, de fluxul și de dinami
ca tuturor celorlalte evenimente 
care se condiționează și se înrîuresc 
reciproc. Definiția expresionismu
lui se nuanțează și se îmbogățește 
astfel treptat pe măsura lecturii u- 
nei cărți care ne poartă de la Van 
Gogh la opera lui Siqueiros și Jac
kson Pollok și în care problemele 
specifice ale expresionismului a- 
par integrate, Implicate profund și 
organic în 
moderne, 
prezentare 
mului, la 
aluzii și 
lucru cu atît mai necesar cu cit, spre 
deosebire de alte curente ale vea
cului nostru, expresionismul, doar 
aparent iconoclast, și-a găsit multi
ple afinități nu numai cu sculptura 
africană sau cu arta primitivă și in
fantilă, ci și cu arta prestigioasă 
a romanicului și goticului german, 
a unui Grunewald, Breughel sau 
Bosch, fiind doar expresia radicală 
și extremă a unei atitudini spiritu
ale caracteristice multor momente 
ale artei trecutului. Detractorii ex
presionismului, și ei au fost 
numeroși chiar printre con
temporanii mișcării, l-au nu
mit un gotic al nervilor uzați, 
formulă de altfel nu lipsită de

interes, dacă vrem să caracteri
zăm, nu doar latura lui pozitiv 
protestatară, ci și deruta și con
fuzia 
parea hipernervoasă, i 
țările subiectiviste, sub 
disperată a 
autenticități 
toate acestea, 
relevă 
puneri 
a expresionismului 
orizontului de gîndire, la definirea 
unei epoci, a unei realități isto
rice și sociale. Expresionismul poa
te să nu fi apărut unora decît ca 
un gest al disperării, ca o acumu
lare de stridențe, ca o artă violen
tă și sălbatică ; el nu a fost mai 
puțin un gest definitoriu pentru 
epocă din jurul primului război 
mondial, expresia cea mai acută a 
destrămărilor și- speranțelor, a 
indignărilor și revoltei, a neputin
ței și confuziei care au bîntuit și 
torturat multe spirite de seamă ale 
epocii.

Panorama pe care o desfășoară 
în cartea sa Dan Grigorescu nu 
lasă de o parte nici unul din ele
mentele constitutive ale expresio
nismului, care este în primul rînd 
o atitudine, o mentalitate, o formă 
de gîndire, dar ale cărui contribu
ții pe planul formei artistice, deo
potrivă importante și stimulatoare, 
fac în acest studiu, pe bună drep
tate, obiectul unei analize susținute 
și competente. Lucrarea lui Dan 
Grigorescu are și meritul de a se 
întemeia pe o bibliografie cuprin
zătoare și bine folosită, de a aduce 
la zi discuția și informarea despre 
problemele expresionismului, de a

ce se ascundeau sub cris- 
sub exal- 

i căutarea 
sănătăți și 

Neuitînd 
Grigorescu 

întregii ex- 
remarcabilă 1 

la lărgirea

unei 
pierdute. 

Dan 
de-a lungul I 
contribuția

include contribuția artistică șl teo
retică românească la problematica 
expresionismului — domeniu în 
care dezbaterea rămîne încă deschi
să, noi cercetări și precizări urmînd 
să completeze capitolul schițat in a- 
cest volum.

Am fi așteptat ca autorul să con
sacre unora dintre precursori și în
deosebi lui Van Gogh un capitol 
mai amplu, ca ilustrația volumului 
să includă, în orice caz, pentru e- 
dificarea cititorului și in spiritul 
însuși al discutării problemelor, re
produceri care să lege expresionis
mul modern de tendințele expre
sioniste din arta trecutului. Am fi 
așteptat, de asemenea, ca referi
rile la celelalte domenii ale artei, 
în care expresionismul s-a manifes
tat cu egală intensitate — drama
turgia și arta regizorală și sceno
grafică, arta filmului, baletul, lite
ratura în genere — să fie mai a- 
bundente. chiar dacă autorul și-a 
propus să scrie un studiu numai 
despre expresionismul în arta plas
tică. (și poate că acest lucru trebuia 
indicat în subtitlul cărții, fie și nu
mai pentru a se preveni așteptări 
de felul celor formulate mai sus.)

Oricum, cartea lui Dan Grigores
cu rămîne o contribuție valoroasă 
Ia prezentarea și definirea unui im
portant capitol al artei modeme 
germane și europene. Ea deschide, 
sperăm, drumul unei serii de alte 
lucrări consacrate dezbaterii pro
blemelor artei moderne prin prisma 
marilor mișcări 
mat-o.

general, dar il iubești pe poetul 
apropiat, căci admirația poate fi 
uneori întovărășită de un oare
care dispreț „civic" ca în cazul 
lui Marx pentru Goethe").

Repet, aici, că in literatură ca 
in orice artă și muncă, nici o 
cucerire nouă nu poate porni ex 
nihilo, ci de la cîștigurile ante
rioare, de la istorie. De aceea, 
acestui interes firesc i-a cores
puns atenția cititorilor noștri 
pentru permanențele tuturor li
teraturilor și operelor memora
bile, continuității acestora in con
temporaneitate, în virtutea ade
vărului că orice tendință de se
parare arbitrară a artei și lite
raturii pe generații, de nesoco
tire a aportului unei generații 
sau alteia, dăunează intereselor 
culturii naționale și generale.

Stratificarea cerințelor cultu
rale, pururi noi, nu se produce 
uniform, de la individ la indi
vid. Trebuie să pornim de la 
faptul recunoașterii personali
tății fiecăruia dintre partenerii 
actului de cultură : individuali
tatea creatoare și individualita
tea receptivă, între care schim
bul se produce, de asemenea, di
ferențiat, cu un anume discernă- 
mînt.

Aici intervine rolul de îndrumă
tor, avizat și principial, al criti
cului și istoricului literar, al pre
sei scrise, vorbite și filmate. In 
prefața unei antologii de literatu
ră nouă Gaetan Picon vorbea des
pre utilitatea „trierii", a stabi
lirii unui program de lecturi. în 
acest proces torențial de apari
ții editoriale în care în special 
tînărul cititor s-ar putea găsi 
dezorientat. Concepția jignitoare 
despre 
proape 
nou a 
nată.

Arta și știința lecturii 
drept de cetate în opera 
cație creatoare a personalității 
umane.

întreaga istorie a artei 
Cartea debutează cu o 
a surselor expresionis- 
care se fac numeroase 
în capitolele următoare,

Lucrarea : „Organizarea struc
turală a întreprinderilor", apă- „ 
rută in Editura științifică sub 
semnătura lui . M. DUMITRESCU, 
abordează diferite aspecte teore
tice și practice privind organi
zarea și conducerea activității e- 
conomice. Pentru a pune la în
demâna cadrelor din întreprin
deri ți specialiștilor un mate
rial cit mai bogat, autorul pre
zintă numeroase probleme și di
verse rezolvări, așa cum se pot 
întîlni in întreprinderi din țara 
noastră și din străinătate. Lu
crarea se 
ansamblul 
rificare a 
nizare cit 
ducției și 
ce privește aspectele de condu-

de idei care au ani-

Mircea POPESCU

încadrează astfel in 
preocupărilor de cla- 
problemelor de orqa- 
mai rațională a pro- 
a muncii, mai ales in

intră eu 
de edu-

trebuințele culturale a- 
infantile ale 
fost in sfîrșit

publicului 
abando-

Lueriri

nașteri tai V Lenin

prin
' a

dascăl al
Comunist

cu Ham- 
Bovary, 
Pușkin, 

să nu-i 
dacă pă

rerile despre ei pot fi împărțite. 
(De pildă, intr-o scrisoare din 
închisoare, Gramsci scria des
pre dragostea de clasici : „eu mă 
gîndesc că o persoană inteli
gentă și modernă trebuie să ci
tească clasicii în general, cu o 
certă distanțare, adică numai 
pentru valoarea lor estetică, în 
timp ce dragostea implică ade
ziunea la conținutul ideologic al 
poeziei : îl admiri pe artist în

literara ,

Translația dlntr-un tre
cut mai îndepărtat în con
temporaneitate poate fi ur
mărită în Catedrala Iui 
Virgil Duda la nivelul sim
bolurilor. Intr-un veac in
dustrial și ateu, catedrala — 
cîndva centru de interfe
rență a destinelor umane — 
lasă locul uzinei. Aici, des
tinele se trasează în acți
une și nu prin contemplație. 
Prin angajare directă. Fas
cinația înălțimii a rămas 
neschimbată. înălțimea ca 
atare a devenit, însă, alta t 
mai terestră, mai puțin ab
stractă, volatilizînd energic 
eroarea cețurilor metafizice.

în fond, „Catedrala" este 
romanul unui univers pre
cis definit, uzina, care con
ține, în miniatură, struc
tura unui univers social 
mult mai larg. Nu este un 
Bildungsroman, 
nu

Virgil Duda

„CATEDRALA w

Apropierea jubileului nașterii marelui 
proletariatului, întemeietorul Partidului 
al Uniunii Sovietice și al primului stat socialist din 
lume — Vladimir Ilici Lenin — este marcată in 
țara noastră — așa cum se arată în Hotărîrea Co
mitetului Central al P.C.R. privind aniversarea în 
România a acestui însemnat eveniment — și | " 
intensificarea acțiunii de editare și reeditare 
operei sale.

Este cunoscut faptul că râspîndirea, în țara 
noastră, începînd încă din al doilea deceniu al se
colului nostru, a lucrărilor lui V. I. Lenin a avut 
o deosebită însemnătate în procesul de clarifi
care ideologică a mișcării muncitorești din Româ
nia, în orientarea pe baze marxiste a activității 
partidului clasei muncitoare. După eliberarea țării 
de sub jugul fascist, editarea și răspîndirea largă 
în mase a lucrărilor clasicilor marxism-leninismu- 
lui au luat un puternic avînt, constituind o parte 
integrantă a activității desfășurate de Partidul 
Comunist Român pentru triumful ideologiei socia
liste în țara noastră.

O expresie elocventă a amplorii pe care a că
pătat-o publicarea lucrărilor lui V. I. Lenin o con
stituie faptul că, de la 23 August 1944, Editura Po
litică a tipărit 169 de titluri, într-un tiraj de 
6 406 000 de exemplare. Intre anii 1950—1965 au 
fost editate cele 40 de volume de Opere ale lui 
Lenin, după ediția a IV-a în limba rusă, într-un 
tiraj total de 1 624 000 de exemplare, iar în anul 
1960 a început editarea Operelor complete în 55 de 
vo'ume, din care au apărut pînă în prezent 52 de 
volume. Tn același timp, au văzut lumina tiparului 
două ediții de Opere alese ale lui Lenin, în două 
volume, totalizînd 155 000 de exemplare, iar ultima 
ediție de Opere alese, în trei volume, a fost tipărită 
într-un tiraj de 42 000 de exemplare.

In sprijinul celor ce studiază în învățămîntul de 
partid și de stat au fost publicate un număr de 25 
de culegeri tematice cuprinzînd lucrări sau frag
mente din lucrările lui V. I. Lenin, tirajul total al 
acestor culegeri depășind cifra de 500 000 de exem
plare.

Ira cinstea împlinirii a 100 de ani de la nașterea 
lui Lenin vor apărea volumele 53, 54 și 55 din seria 
de Opere complete. In felul acesta, se va încheia 
editarea seriei de Opere complete ale lui V. 1 
Lenin în 55 de volume Cititorii din țara noastră 
vor avea, astfel, posibilitatea de a cunoaște peste 
3 000 de scrieri ale lui Lenin — unele dintre ele 
incluse pentru prima oară în această ediție — opere 
finite, rapoarte și cuvîntări, articole, interviuri, 
precum și materiale pregătitoare t planuri, conspec
te, însemnări etc.

Editura Politică va mai publica „V. I. Lenin, 
Opere alese" — ediție bibliofilă, care va cuprinde 
un număr de 20 de lucrări, printre care i „Impe
rialismul — stadiul cel mai înalt al capitalismului", 
„Statul și revoluția", „Tezele din Aprilie", „Revo
luția proletară și renegatul' Kautsky", „Marea ini
țiativă", „Economicul și politicul în epoca dicta
turii proletariatului". „Stîngismul — boala copilăriei 
comunismului", „Despre impozitul în natură", „Des
pre cooperație" ș.a.

Sub egida Institutului de studii istorice șl social- 
politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., va apărea, în 
aceeași editură, un volum intitulat i „Lenin — Do
cumente, amintiri", incluzînd scrisori ale lui Lenin 
către militanți ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, precum și relatări ale celor ce l-au cunos
cut pe marele dascăl al proletariatului.

O culegere de studii originale, cuprinse în volu
mul „Forța creatoare a ideilor leniniste" va aborda 
o vastă problematică referitoare la aplicarea crea
toare de către Partidul Comunist Român a teoriei 
leniniste în soluționarea problemelor revoluției și 
construcției socialiste, la organizarea și activitatea 
P.C.R. — întruchipare a învățăturii leniniste des
pre partidul clasei muncitoare, la principiile leninis
te ale relațiilor internaționale, ale unității mișcării 
comuniste și muncitorești, la prezența lui Lenin 
în gîndirea filozofică și științifică contemporană etc 
Va vedea lumina tiparului, de asemenea, lucrarea 
„Răspîndirea ideilor leniniste în România",

Pledind pentru aplicarea In
tr-o măsură din ce in ce mai 
mare a metodelor matematice în 
economie, volumul „Investițiile 
și calculul economic", de I. 
SAPHIER și E. TOPALA — a- 
părut în Editura științifică — a- 
rată într-o formă condensată 
cum pot fi atacate, analizate și 
finalizate problemele de investi
ții. considerate ca probleme de 
decizie, tn acest scop, se re
curge la exemple și metode de 
calcul relativ simple, pentru 
ca lucrarea să fie cit mai acce
sibilă. Accentul se pune pe mo
dul în care trebuie condus rațio
namentul de la punerea proble
mei și pînă la rezolvarea ei, 
pentru alegerea opțiunii preli
minare sau a deciziei finale, în 
așa fel ca investițiile să aibă o 
maximă eficiență economică.

UN EDITURA PO1ITICA 
AU APĂRUT:

C. Gâzâmișteanu, Dan 
Bermdei, Madn Fîoras- 
cu, Vasile Niealae : 

REVOLUȚIA ROMANA 
DIN 1848

(Colecția „Mica bibliotecă 
de istorie")

ASIGURĂRILE SOCIALE
DE STAT

(Culegere de studii)

pentru că 
urmărește, în toate e- 

tapele procesul de creștere 
al nici unuia dintre cei doi 
protagoniști : inginerul Bur
ghele și uzina însăși. Ci tra
sează punctul constituirii și 
diagrama evoluției unei pu
teri. unei autorități, unul 
complex și, în același 
timp, a unui mit Burghele. 
Mit desigur, convențlo-

nal și cu sferă de cir
culație restrînsă. în schi
țarea lui, autorul vădește 
remarcabile disponibilități 
epice. Și, dacă aceste dis
ponibilități nu conduc către 
o capodoperă, avem, totuși, 
prin „Catedrala", satisfacția 
uneia din cărțile bune de 
proză ale anului.

Cartea nu are un fir na
rativ liniar, care să se de
ruleze conform cronologiei 
reale. Eroii și evenimentele, 
logica evenimentelor, se re
compun din fapte dispa
rate. .Mai întîi, inginerul 
Burghele se relevă în „um
bra amănuntelor intime" 
care motivează comporta
mentul soției sale. Caracte
rul lui dur, lucid, afectuos 
tn limitele corectitudinii, 
vădește, apoi, tn relațiile cu 
subalternii sau superiorii, o 
veritabilă vocație de orga
nizator și de conducător. 
Aspru, dar drept, cu munci
torii din subordine, Bur
ghele le apără cu îndîrjire 
interesele în fața și, uneori, 
în ciuda cite unui șef ierar
hici mai birocrat. Uzina 
oferă 
capabil 
trepte de afirmare. Bur
ghele

îi
acestui extrem de 

Inginer variate
le va escalada cu

UNIVERSALĂ

cu 
de 

prin

o anume voluptate,
o anume înclinație
a se impune atenției 
gesturi nu lipsite întotdea
una de o evidentă doză de 
senzațional. Eroul nostru nu 
poate fi, totuși, privit nici o 
clipă ca un tip clasic de 
parvenit. El luptă fără ră
gaz pentru 
mare, dar 
produce în 
tăliei pentru binele celor
lalți. Iar, pe parcursul aces
tei polivalente manifestări 
de energie, viața uzinei se 
dezvăluie plenar, în autenti
cul și complexitatea ei.

In plan tipologic, roma
nul excelează printr-o figu
rare exactă a profilului per
sonajului central, inginerul 
Burghele. Profil viu, mereu 
extensibil, al unui tip de 
învingător prin vocație. 
Profil memorabil, (ntrucît 
se structurează în jurul u- 
nel aspirații constante ; dar 
complex, pentru că reali
zarea ei presupune solicita
rea unui mare număr de 
variabile (acte de conduită, 
din care se deduc alte tră
sături de caracter). Bur
ghele este, în primul rînd. 
un om de voință, de acțiune. 
El se dovedește un „corn-

propria 
aceasta 
focul

batant* 
nează 
impunînd prin operativita
tea deciziilor j duce o 
luptă pe mai multe fronturi, 
fără concesii sau ezitări 
care să-i știrbească cumva 
fermitatea hotărîrilor. Scri
itorul nu face eroului un 
portret convențional, în
cremenit, parcă, într-o 
mască imobilă, ci unul în 
mișcare, perfect credibil.

Mai nesigură mi se pare 
tușa cu care sînt schițate 
alte personaje. Destine, lu
minate într-un punct sau pe 
parcursul unui segment din 
evoluția lor. vor 
sau pe nesimțite 
nate. Defect sau 
modern ? Optez 
prima alternativă, 
dacă am înțeles, 
sensul artistic al unor ase
menea fulgurații episodice 
de siluete, alteori n-am în
țeles decît faptul că ele pa
razitează (evident, Inutil) 
Sau că pot constitui ger
menii unor narațiuni auto
nome, străine — oricum — 
„Catedralei".

de talent. Acțio- 
rapid, fascinind și

fi brusc 
abando- 
„truvai" 

pentru 
Căci, 

uneori.

I

Nicolae BALTAG

Jan Kott:

„SHA KESPEARE
CONTEMPORANUL NOSTRU"

Ceea ce este Impresio
nant în cartea
Kott vine de la experien
ța teatrală nemijlocită pe 
care
Multe 
încep 
stil 
1958, 
din
Woszczerovicz. împreună 
cu un grup de actori ti
neri, a_jucat cîteva scene 
din ......................  ’
Sala 
blic".
ul pus în scenă la Craco
via durează trei ore. Nici 
un minut mai mult. Este

lui Jan

a avut-o autorul, 
dintre comentarii 

sau se termină în 
de cronică i „In 
la Casa de cultură 

Cracovia, Jacek

Richard al Ill-lea. 
era ticsită de pu- 

Sau t „Hamlet-

elevat și clar, plin de ten
siune și incisiv, contem
poran și consecvent, limi
tat la o singură problemă. 
Este, în întregime și fără 
tăgadă, o dramă politică" 
Dar Jan Kott nu anali
zează spectacolele teatru
lui Globe, ci ale unor tru
pe contemporane care 
joacă un alt Shakespeare 
decît cei din exegezele sa
vante sau din studiile de 
istorie literară. Shakes- 
peare-ul actual este un 
autor care a trăit din plin 
experiența istorică a seco
lului nostru, cea a răz
boaielor mondiale și a e-

Cllmatul filozofic și social-politic 
complex și contradictoriu din Ro
mânia anilor interbelici a fost ali
mentat și dinamizat — după cum se 
știe — de gîndirea și activitatea 
unor proeminente personalități știin
țifice care, aplecîndu-se adesea cu 
atenție asupra realităților sociale 
din țară și încercînd să găsească 
soluții utile dezvoltării poporului , 
din rîndurile căruia s-au ridicat, au 
contribuit la progresul științelor 
despre societate. în rîndurile aces
tora s-a remarcat, datorită profun
zimii concepției sale sociologice, a- 
titudinii de combatere a unor teorii 
neștiințifice vehiculate în epocă și, 
mai ales, poziției sale intransigente 
împotriva fascismului — mergînd 
pînă la actul sacrificiului — profe
sorul, omul politic și sociologul 
Petre Andrei.

Reliefarea critică — pe baza cri
teriilor marxist-leniniste ale valo
rificării — a ceea ce este valid din 
punct de vedere științific, ca și a 
limitelor concepției sale sociologice, 
constituie obiectivul lucrării Iul 
Mircea Mâciu, apărută în Editura 
Politică — lucrare ce se alătură, 
în chip îmbucurător, monografii
lor consacrate în ultimii ani lui 
Cantemir. Conta. Xenopol. Guști 
și altor personalități de frunte ale 
culturii românești.

Eșafodajul acestui prim studiu 
marxist de sinteză asupra sociolo
gici lui Petre Andrei este construit 
cu ajutorul unei minuțioase munci 
de documentare, de analiză perti
nentă a conținutului numeroaselor 
sale lucrări, cursuri, studii, articole, 
discursuri etc.

Calitatea principală a lucrării de

față rezidă, după părerea noastră, 
tocmai în efortul încununat de 
succes al autorului de a degaja 
liniile directoare ale concepției lui 
Petre Andrei asupra societății și de 
a reliefa, prin aceasta, locul în
semnat ce revine acestui gînditor 
în peisajul sociologiei românești 
interbelice.

Deși oscilantă, atitudinea lui Pe-

dre! se vădește — subliniază lu
crarea — în viziunea sa socio
logică integralist-deterministă, în 
promovarea concepției că socie
tatea trebuie cercetată in totalita
tea ei reală, sub toate aspectele și 
laturile ei — biologică, social- 
economică, politică, psihologică etc. 
— și înfățișată ca un totum, nu ca 
un compositum, care se dezvoltă

M. Mâciu

tre Andrei față de sociologia mar
xistă se situează — arată autorul 
— pe o poziție sensibil mai avan
sată decît a altor gînditori burghezi 
din epocă. Cu toate că în lucrările 
și studiile sale concepția sociolo
gică marxistă este prezentată în
tr-un mod limitat și chiar contra
dictoriu, o asemenea poziție — 
contrast vădit cu cea oficială, 
respingere totală, vehementă 
de denigrare a marxismului
a exercitat o înrîurire pozitivă 
asupra dezvoltării gîndirii sociolo
gice din țara noastră.

Valoarea gîndirii lui Petre An-

în 
de 
și

pe baza unor legi proprii. Precl- 
zînd că sociologia ca știință tre
buie să analizeze procesele și fe
nomenele sociale în integralitatea 
lor, în evoluția și desfășurarea lor 
concret-isțorică, Petre Andrei s-a 
apropiat de metoda materialist- 
dialectică de investigare și inter
pretare a realității istorice. A- 
ceasta i-a permis — atunci cînd 
nu s-a îndepărtat cu analiza de 
realitate — să descifreze și să în
țeleagă evoluția unor procese și fe
nomene sociale din timpul său, 
să le interpreteze creator, să dea 
un răspuns realist unora dintre 
problemele ridicate de evoluția so-

cietății. Este semnificativ faptul că 
critica valoroasă și viabilă pe care 
a făcut-o el empirismului a fost va
lorificată chiar în perioada respec
tivă de către sociologi marxiști.

Cu obiectivitate științifică și dis- 
cernămînt, lucrarea la care ne re
ferim îl înfățișează pe Petre An
drei și cu limitele gîndirii sale, cu 
influențele pe care le-a suferit din

✓/

I partea concepțiilor voluntariste, 
psihologiste, obiectiviste.

Deși, de-a lungul lucrării, auto
rul surprinde, iar în finalul ei schi
țează chiar o sinteză a actualității 
problematicii sociologice abordate 
și analizate de Petre Andrei, con
siderăm, totuși, că o reliefare ma' 
pregnantă a elementului peren din 
gîndirea acestuia. a acelor ide1 
anticipative ale sale — dezvoltate 
azi la un nivel calitativ superior 
de gîndirea sociologică marxistă - 
ar fi avut darul să justifice cu mai 
mare putere de convingere apre-

cierile valorice generale — în, cea 
mai mare parte judicioase — fă
cute de autor asupra gîndirii so
ciologice analizate.

Această primă sinteză a crea
ției sociologice a lui Petre An
drei nu epuizează, desigur, analiza 
științifică a diverselor fațete, a im
plicațiilor operei sociologului ieșean. 
Socotim, dimpotrivă, demersul 
treprins de Mircea Mâciu ca o 
vitație la adîncirea investigației 
Ioanelor prețioase de reflexie, 
xistente în peisajul gîndirii 
ciologice românești dintre < 
două războaie mondiale 
tru aceasta pledează cu îndrep
tățit temei valențele actuale, teo
retice și 
diri. ale 
loare au 
epoca și 
du-se în 
niversale. Reeditarea selectivă, 
baza unei analize critice marxiste 
temeinice, a principalelor opere ale 
lui Petre Andrei, ca și ale altor 
gînditori din epocă, ar facilita, de
sigur, o asemenea acțiune cultural- 
educativă.

Adăugîndu-se Investigațiilor fruc
tuoase întreprinse în ultimii ani în 
cîmpul valorificării critice a moș
tenirii filozofice și social-politice 
românești progresiste. cartea Ia 
care ne referim contribuie la cu
noașterea mai adîncă 
complelînd 
chip fericit 
ineditul și 
unuia din 
frunte.

în- 
in- 
fi- 
e-

so- 
cple 

Pen-

practice, ale acestei gîn- 
cărei semnificații și va- 
depăsit. in unele direcții, 
granițele țării, înscriin- 
pat.rimoniul sociologiei ți

pe

a acesteia 
și adesea, nuanțînd în 
tabloul ei multiform, cu 

profunzimea reflexiei 
reprezentanții săi de

Gh. ZAMFIR

venimentelor 
In acest fel, 
lonez se referă la 
temporaneitate. El 
despre întîmplări actuale, 
despre Hanilet-ul 
în urmă doar 
ani, 
rice 
sau 
pre 
tea lui nu este o carte de 
istorie literară și nici de 
critică propriu-zisă a tex
tului Cartea lui Jan Kott 
este o fenomenologie a e- 
venimentelor contempo
rane și adevărata ei tor
ță constă în marele pate
tism, în curajul adevăru
lui și, la urma urmei, am 
putea spune în caracterul 
ei stenic. Jan Kott vor
bește despre istoria aces
tor ani împreună cu Sha
kespeare. El îl tratează pe 
dramaturgul elisabethan, 
iescrie operele lui așa cum 
ar descrie niște întîm
plări de pe străzile ora
șelor poloneze, istoria vie > 
„Shakespeare este întoc
mai ca lumea sau ca via
ța însăși. Fiecare epocă is
torică regăsește în el ceea 
ce caută sau ceea ce sin
gură vrea să vadă". Per
sonajele dramaturgului 
englez au acum o altă i- 
dentitate, cercetătorul po
lonez o descoperă cu fine
țe i „Fiecare 
ține o carte 
Oare ce 
Hamlet-u) 
punerea

. la Cracovia, pe la sfîrșitul 
toamnei anului 1956, Ham
let nu citea decît ziare (...) 
In punerea în scenă din 
1959, de la Varșovia, Ham
let a fost din nou cuprins 
de îndoieli i și din nou a 
fost „un tînăr abătut cu o 
carte in mină..." „Ne este 
ușor să i vedem cu ochii 
închipuirii cu un sweater 
negru și în blue jeans 
Cartea pe care o ține în 
mină nu e de Montaigne, ci 
de Sartre, Camus sau Kaf
ka" Trebuie să prevenim 
însă asupra faptului că 
nimic nu este mai puțin 
arbitrar decît caracteri
zările lui Jan Kott Car
tea este atractivă prin ve-

următoare, 
exegetul po- 

con- 
scrie

cu i 
despre piesele 
ale deceniului 
șapte, el scrie 
noi, și de aceea

creat 
cîțiva 

isto- 
șase 
des- 

i car-

Hamlet 
în mină 

carte citește 
modern ? în 

în scenă de

ridicitatea el, prin capaci
tatea autorului de a extra
ge substanța adîncă a pie
selor dramaturgului eli
sabethan și de a atribui 
unor situații istorice care 
păreau îndepărtate în 
timp trăsăturile cele mai 
convingătoare ale actuali
tății întreg teatrul Sha
kespearean este analizat 
prin această prismă

Miracolul realizat de Jan 
Kott este de a fi făcut din 
Shakespeare un autor la 
îndemîna experienței tu
turor oamenilor de azi. de 
a fi refuzat considerarea 
lui abstractă Oricît am 
vorbi de actualitatea cla
sicilor. dacă nu resimțim 
exact și direct caracterul 
lor concret, dacă nu putem 
face din ei autori tot atît 
de ușor de discutat și de 
acceptat sau de respins ca 
Beckett sau Ionesco, de 
pildă, pretenția noastră 
este doar o vorbă goală 
Și nu ne referim aici la 
„actualizări" forțate, la 
alterări ale mesajului ori
ginar, ci la posibilitatea 
de a întări substanța tea
trală a unor piese. Sha- 
kespear-u! Iul Jan Kott nu 
este citit, ci este văzut, pe 
scenă, tar în replicile sale 
vorbește conștiința cea 
mai actuală Cartea auto
rului polonez este din toa
te punctele de vedere o 
carte reprezentativă și pu
tem spune, fără teamă de 
exagerare, că este de ase
menea una dintre cele mai 
Importante cărți scrise 
vreodată despre Shakes- 
oeare.

Meritul traducătorilor 
Anca Livescu si Teofi] Roii 
este de a fi păstrat carac
terul lapidar, propozițiile 
scurte și tăietura directă 
a stilului lui Jan Kott E- 
■litura si autorii readuce
rii românești merită elo
giul deplin pentru această 
apariție excepțională Poți 
să nu fii uneori de acord 
cu autorul polonez dar 
este Imposibil să-l negli
jezi 1

Aurel Dragoș 
MUNTEANU
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Întoarcerea de la moscova a delegației
DE ACTIVIȘTI Al P.C.R

Delegația de activiști ai P.C.R., 
condusă de tovarășul Ion Dincă, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., a făcut o vizită în Uniu
nea Sovietică pentru schimb de ex
periență, s-a întors joi seara în Ca
pitală.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

delegația a fost salutată de tovarășul 
Teodor Vasiliu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față V. S. Tikunov, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al U- 
niunii Sovietice la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

SPORT

Surpriză pe Wembley:
Anglia - Olanda 0-0

La aniversarea Tratatului
româno-bulgar

Manifestări
tinge atît prin pitorescul său, cît 
și prin importanța sa economică. 
Rafinarea petrolului, industria hîr- 
tiei, construcțiile navale, Industria 
constructoare de mașini, industria 
electrotehnică, activitatea portuară 
— sînt numai cîteva dintre argu
mentele care conferă atributul de 
centru industrial acestui oraș cu 
135 000 de locuitori.

★
Joi la amiază, președintele Vecei 

Executive a R.S. Croația, Dragutin 
Haramia, a oferit un dejun în o- 
noarea șefului guvernului român 
în saloanele Hotelului „Ambasa
dor" din stațiunea turistică Opatia, 
situată în apropiere de Rieka.

La dejun au participat Emil Dră
gănescu, Nicolae Ecobescu, amba
sadorul Vasile Șandru, precum și 
Dușan Gligorievici, membru al Ve
cei Executive Federale, și ambasa
dorul Iugoslaviei la București, Iso 
Niegovan, care îl însoțesc în a- 
ceastă călătorie prin țară pe șeful 
guvernului român.

în cadrul dejunului, premierul 
Ion Gheorghe Maurer și președin
tele Vecei Executive Croate, Dra-

colaborare dintre cele două țări, 
pentru prietenia dintre popoarele 
român și iugoslave.

★
In seara aceleiași zile, oaspeții 

români au ajuns la Brioni, unde 
președintele Vecei Executive Fe
derale, Mitia Ribiclci, a oferit un 
dineu în onoarea premierului Ion 
Gheorghe Maurer.

La dineu au participat, de ase
menea, Edvard Kardeli, Mialko 
Todorovici, Krste Țrvenkovski, 
Stane Dolanț, membri ai Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I., Du- 
șan Gligorievici, membru al Vecei 
Executive Federale, Anton Vratu- 
șa, locțiitor al secretarului de stat 
pentru afacerile externe, și amba
sadorul Iso Niegovan.

Din partea română au luat parte 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Nicolae 
Ecobescu, adjunct ' al ministrului 
afacerilor externe, și ambasadorul 
Vasile Șandru.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și cordialitate.

Vizita președintelui Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
în R. S. F. Iugoslavia continuă.

împlinirii a 
de la nașterea

Cu prilejul împlinirii a 120 oe ani 
de la nașterea lui Mihai Eminescu, 
Universitatea populară București, în 
colaborare cu Uniunea Scriitorilor a 
organizat, joi seara, la Ateneul Ro
mân, un spectacol llterar-muzical 
„Eminescu".

în prezența unul numeros public, 
artiști de frunte ai scenelor bucu- 
reștene și corul Filarmonicii „George 
Enescu" au adus un adînc omagiu 
marelui poet.

★
Ea amiază, membri al Uniunii 

Scriitorilor și numeroși elevi au de
pus jerbe de flori la mormîntul lui 
Eminescu de la cimitirul Belu, la 
monumentul de la Ateneu, precum 
și la bustul poetului din Grădina 
Cișmigiu.

★
La Arhivele statului din Iași s-a

consacrate
120 de ani
lui Eminescu

Echipa de fotbal a Angliei, cam
pioană mondială, nu a putut învinge 
In meci amical selecționata Olandei 
(0—0), in partida desfășurată pe sta
dionul Wembley din Londra, in pre
zența a peste 75 000 de spectatori. 
Comentatorii diferitelor agenții in
ternaționale de presă remarcă în 
cronicile lor că „fotbaliștii englezi au 
dominat, însă superioritatea lor nu a 
putut fi concretizată. în general, 
echipa engleză a decepționat și a de
monstrat o scădere de formă față 
de evoluția din anul trecut". în 
schimb, comentatorii laudă jocul în 
real progres prestat de echipa olan
deză. în cronici se mai spune că 
„portarul Banks și-a salvat echipa 
de la o înfrîngere apărînd cîteva ba
loane dificile expediate de Van Dijk, 
Cruyff și Jansen".

ȘANTIERELE
JANULUI '70

Se împlinesc astăzi 22 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria — eveniment remarcabil in istoria relațiilor dintre 
țările și popoarele noastre prietene. încheierea tratatului, consfințind legătu
rile tradiționale închegate de-a lungul vremurilor intre popoarele român și 
bulgar, a constituit o expresie elocventă a relațiilor de prietenie și solidaritate 
internaționalistă statornicite între țările noastre in anii puterii populare, 
mareînd o etapă nouă, superioară în dezvoltarea acestor relații frățești pe 
planuri multiple. în perioada care a trecut de atunci, prietenia româno» 
bulgară, colaborarea reciprocă pe tărîm politic, economic, tehnico-Științific, 
cultural s-au lărgit și întărit an de an, in folosul ambelor popoare, în inte
resul cauzei noastre comune, socialismul și pacea.

In cadrul planului de colaborare 
dintre uniunile de ziariști din Repu
blica Socialistă România și R.D. Ger
mană, joi după-amiază a fost deschi
să la sediul Uniunii Ziariștilor din 
Capitală expoziția „Republica De
mocrată Germană în imagini". Fo
tografiile sînt realizate de membri 
ai Asociației fotoreporterilor de pe 
lingă Uniunea Ziariștilor din R.D.G.

★
Joi seara, la Casa ziariștilor din Ca

pitală a avut loc o întîlnire a prin
cipalilor realizatori ai noului film

românesc „Simpaticul domn R" cu 
critici de artă și reprezentanți ai 
presei centrale.

Cu acest prilej, scenaristul Tudor 
Popescu și regizorul Ștefan Traian 
Roman au făcut o prezentare a fil
mului, iar actorii Virgil Ogășanu, 
Mihai Niculescu, Anca Pandrea și 
Emil Rusu au vorb’t despre roluri
le lor. In încheiere a fost prezentată 
în avanpremieră noua producție a 
Studioului cinematografic „Bucu
rești".

(Agerpres)

deschis o expoziție „Eminescu". 
care cuprinde documente originale,, 
manuscrise, fotografii, cărți și' 
reviste evoclnd viața șl opera Lu
ceafărului poeziei românești. Se re
marcă scrisorile poetului adresate 
prietenului său Chibici, diverse ediții 
din creația lui Eminescu, începînd de 
la cele ale lui Maiorescu și Xenopol, 
precum și o serie de lucrări despre 
opera eminesciană.

★
în aceeași zi, la Casa de cultură 

din Petroșani s-a desfășurat un sim
pozion despre viața și activitatea 
poetului, urmat de un recital de poe
zie eminesciană. La liceul din Petro
șani s-a organizat o șezătoare lite
rară, urmată de audiții de ver
suri și lectura dramatizată a „Lucea
fărului".

Duminică tn Capitală

Slalom
automobilistic
® în premieră 

„Dacia 1100" tip sport

(Agerpres)

Manifestări consacrate „Anului
internațional al educației"

Anul 1970. proclamat de cea de-a 
XXIII-a Sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. ca An internațional al 
educației, este marcat de instituțiile 
românești de specialitate prin mai 
multe acțiuni, din rîndul cărora reți
nem reuniunea rectorilor universită
ților din Europa, manifestare orga
nizată de Universitatea din București 
In a doua jumătate a lunii aprilie, 
precum și Conferința internațională 
cu tema „Educația copilului în fața 
progresului științei și tehnicii con
temporane", organizată în luna iulie 
de Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor. De asemenea, în acest

an, Ministerul Invâțămîntulul va ti
pări 30 000 de exemplare dintr-un 
abecedar destinat unei țări în curs 
de dezvoltare — tn care UNESCO 
execută proiecte de alfabetizare — 
ca și mai multe lucrări ce vor oferi, 
în cadrul schimbului de experiență 
internațional, noi date asupra mo
dului tn care s-a dezvoltat învăță- 
mîntul românesc de toate gradele. 
De asemenea, Ministerul Poștelor ți 
Telecomunicațiilor va emite un tim
bru consacrat Anului internațional 
al educației.

Primul concurs automobilistic de 
slalom și îndemînare din acest an se 
va desfășura duminică 25 ianuarie în 
Capitală, sub auspiciile A.C.R. Tra
seul a fost organizat intr-un perime
tru aflat în preajma primăriei Sec
torului 8 de pe Bd. Banu Manta. 
Concursul va avea loc între orele 
11—14 și va fi precedat de o demon
strație de carturi conduse de elevi ai 
Liceului „Ion Neculce" și membri ai 
cercului de specialitate de la Palatul 
pionierilor.

Pentru prima oară vor lua star
tul într-un concurs oficial automo
bile de producție românească „Da- 
cia-1100 S“ pilotate de renumiți pi- 
loți bucureșteni.

în cîteva rînduri

(Agerpres)

BASCHET. — Bucureștenii Ia a 
treia victorie în turneul de Ia Var
șovia. Echipa orașului București a 
repurtat a treia victorie consecutivă 
întrecînd 
(50—51) 
Astăzi, 
joacă în 
Tallin.

cu scorul de 106—81
echipa orașului Bruxelles, 

baschetbaliștii bucureșteni 
compania echipei orașului

CORESPONDENȚA DIN SOFIA DE LA GH. IEVA

Știri recente anunță că au 
lucrările de construcție a 
conducte de petrol din țară, 
gime de peste .300 km, pe 
Sabla (jud. Varna) — Combinatul pe
trochimic Pleven.

Anul 1970, ultimul din actualul 
cincinal, se înscrie ca anul unor mari 
construcții de obiective industriale. 
Sumele alocate în această privință 
sînt cu 8 la sută mai mari decît cela 
pentru 1969. Din totalul investițiilor 
de 3145 milioane leva, prevăzute in 
planul pentru dezvoltarea social-eco- 
nomică a Bulgariei pe anul în curs, 
peste un miliard și jumătate se alo
că pentru lucrări 
montaj.

Nu există altă 
miei bulgare care 
privința ritmurilor

Energia creatoare a muncitorilor 
din întreprinderi și de pe șantierele 
Bulgariei populare s-a reafirmat e- 
locvent chiar de la începutul nou
lui an. însemnate realizări au fosl 
obținute încă în prima zi de lucru a 
lui 1970. La combinatul pentru me
tale neferoase „Dimităr Blagoev" de 
lingă Plovdiv, unde procesul de pro
ducție nu a încetat nici în noaptea 
de revelion, planul a fost depășit cu 
peste 55 tone de plumb, 20 tone de 
zinc și tot atîtea de acid sulfuric. 
Depășiri de plan au realizat și co
lectivul fabricii de ciment „Zlatna 
Panega", textiliștii din întreprinderile 
din orașele Tarnovo și Sliven, ca și 

.minerii din Pernic.
Un mare succes a fost înregis

trat la Pleven, unde la noul com
binat petrochimic, care nu și-a 
coborît încă schelele, a fost obținută 
prima cantitate de benzină, mareînd 
începutul intrării în funcțiune a u- 
nuia din cele mai mari obiective ale 
actualului cincinal bulgar. Noua con
strucție a rafinăriei vine să comple
teze înfățișarea de astăzi a cîmpiei 
Miziei ” ■ - ■ • —
zecile 
vedea 
sărite 
țevi ce se împletesc în jurul insta
lațiilor. Utilaje dintre cele mai mo
derne vor permite ca încă în pri
mul săj an de existență combinatul 
să prelucreze 600 000 tone de țiței, 
din care se vor obține aproximativ 
200 000 tone de benzină. Vor intra în 
funcțiune și secția pentru uleiuri, cea 
de benzină industrială, precum și 
secția de etilena, propilenă, butanol 
și alte produse ale chimiei. în 
apropierea noii rafinării, lingă ma
lurile rîului Vit, se înalță zeci de 
noi blocuri de locuințe. Ele se con
struiesc pentru cele cîteva mii de 
locuitori din acest județ care au 
îmbrățișat noua ocupație de mun
citori petroliști, pentru specialiștii 
care vor dirija centrele electronice și 
automate, ca și pentru personalul ad
ministrativ. Combinatul petrochimic 
de la Pleven va determina noi 
schimbări în ponderea economică a 
județului. De unde pînă recent a- 
cest județ era considerat mai mult 
ca grînar, azi industria este cea care 
predomină. Se apreciază că. benefi
ciul pe care îl va da combinatul in 
primii cîțiva ani va echivala cu va
loarea întregii producții industriale 
a județului pe anul 1960.

din județul Pleven. Alături de 
de sonde în funcțiune se pot 
acum uriașele rezervoare ră- 
deasupra solului și rețeaua de
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20,30
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• Urmărirea : PATRIA
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, FES
TIVAL — 8,30; 11; ’*'■
18.30 ; 21.
• Lucia: CENTRAL — 8,45; 11,45 ;
14.45 ; 17,45 ; 20,45.
• Păcatul dragostei : REPU
BLICA — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15, BUCUREȘTI — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FAVO
RIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
G Reconstituirea : LUCEAFĂRUL
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
• Călugărița (ambele serii) : 
SALA PALATULUI — 19 (seria de 
bilete — 3 144).
• Intr-o seară, un tren. 
PITOL — 9,15 ; 11,30 ; 14 
18,45 ; 21.
• Mărturie :
11.15 ; 13,30 ;
© Un om
CINEMATECA
10 ; 12 ; 14.
• Dragoste la Las Vegas : 
MINA — 8,30—16,15 în continuare ;
18.30 ; 20,45.
® Vă place Brahms 7 MOȘILOR
— 15,30 ; 18 ; 20,30, DOINA — 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, DRUMUL SĂ
RII — 15 ; 17,30 ; 20.
© Program pentru copii : DOI
NA — 9 ; 10.
© Mîinlle ; Regina instrumente
lor ; Sfaturi bătrînești ; Omul 
mic : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
© Bătălia pentru Roma: FERO
VIAR — 9 ; ; 16 ; 19,30, EX
CELSIOR - ; 13 ; 16,30 ; 20,
FLAMURA - ; 13 ; 16,30 ; 20.
© Valea păpușilor : GRIVIȚA —
9.30 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,15, MIO
RIȚA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30. 
© A trăi pentru a trăi : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 
15,15; 17,45; 20.
© Războiul domnițelor: BUZEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30, COTROCENI
15.30 ; 18 ;
© BIow-up : 
continuare.
@ Winnetou 
BUCEGI —
18.15 ; 20,30, UJLULEȘTl — 15,30 , 
18 ; 20,30, ARTA — 9,30—15,30 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
© Noile aventuri ale răzbunăto
rilor • UNIREA — 15,30 ; 18.
© Moartea unul birocrat : UNI
REA — 20,30.
• Femela îndărătnică : LIRA — 
15,30 ; 18 ; 20,30, PROGRESUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Angelica și sultanul : PACEA
— 15,45 ; 18 ; 20,15.
® Omul, orgoliul, vendetta : 
CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Băieții în haine de piele : 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—15 
continuare ; 17,30 ; 20,15.
© My fair lady : FLOREASCA
9 ; 12,30 ; 16,30 ; 20.
O Băieții din strada Pal : VOL
GA — 9—15,45 în continuare ;
18.15 ; 20,30.
® In împărăția leului de argint : 
VIITORUL — 15,30 ; 18.
a Piedro pleacă în Siera : VII
TORUL — 20,30.
• Taina leului : GLORIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MO
DERN — 9,15 ;............... .. "
18.15 ; 20,30.
© Prieteni fără
— 9,30 ; 11,30 ;
20,30.
• Fragii sălbatici : POPULAR 
15,30 ; 18.
® La război, ca la război : 
POPULAR — 20,30.
© La nord prin nord-vest; Ma
nuela : MUNCA — 15,30 ; 19,15.
q Beru și comisarul San Anto
nio : FLACARA — 15,30 ; 18 ;
20,30.
© Iubirea strict oprită : VITAN
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Corabia nebunilor : RAHOVA
— 15,30 ; 19.
© Viridlana: FERENTARI — 15,30: 
18 ; 20,15.
a Lupii albi : COSMOS — 15,30;

VICTORIA
15,45 ; 18,15 ; 20,45. 
pentru eternitate 

(sala Union)

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic — 20. Dirijor : 
Mircea Cristescu. Solist : Robert 
Nagel (S.U.A.).
• Opera Română t Boema — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. 
giale" (sala Comedia) : 
Chirița — 19,30 ; (sala ~ 
Părinții teribili — 19,30.
• Teatrul de comedie : 
publică — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Victimele datoriei — 
20 ; (sala din str. Alex,- Sahia) : 
Viraj periculos — 20.
e Teatrul „C. I. Nottara' 
Magheru) :
19,30 ; (sala Studio) : Cînd 
albastră — 20.
• Teatrul Mic : Prețul — 
e Teatrul Giulești : Omul 
văzut moartea — 19,30.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Mlul Cobiul 
— 17 : (sala din str. Academiei) :

Cara- 
Coana 

Studio) :

Oplnla

„C. I. Nottara” (sala 
Echilibru fragil — 

luna e

20. 
care a

vechi să apară ca adevă
rate „păduri de sonde" 
(expresie atît de utilizată 
— aduceți-vă aminte 1 — în 
reportajele de altădată). 
Din cauza asta, prive
liștea poate apărea u- 
nora mai puțin „pito
rească", in schimb trăsă
turile ei mai sobre relevă 
progresul realizat între 
timp, prin modernizarea 
tehnicii de' extracție.

Iată că și peisajul In
dustrial poartă pecetea u- 
nei geografii specifice și a 
unui „stil" determinat de 
epoca istorică. Tar apariția 
schelelor din Cîmpia româ
nă mai poartă — tn modul 
cum s-au născut și cum s-au 
configurat, de la proiectare 
la desfășurarea producției, 
în relațiile cu localitățile 
de aici și oamenii lor — 
pecetea realităților socialis
te statornicite în țară. Cît 
de departe sîntem de acer
ba dezlănțuire a „febrei 
petrolului", a hăituirii vi
nelor de „aur negru", des
pre care atestă, în situații 
asemănătoare, 
și romanele 
Fără îndoială 
în zona petrolieră campes- 
tră. inaugurată acum un de
ceniu. procesul economic și 
social care s-a declanșat 
n-a putut fi, tocmai prin 
amploarea și ineditul său, 
lipsit de manifestări ne
prevăzute și chiar de o 
anume stare febrilă. Dar 
a fost o „febră a noului", 
rezultată din dorința local
nicilor de a se desprinde 
de servitutile înapoierii, 
precum și o febră „a cău
tării", „a creației", născu
tă de dorința oamenilor 
de a face față, în condi
ții tehnice și economice 
optime, unei misiuni de 
primă importanță încre
dințate de partid. Așadar, 
iată plasma umană fier
binte și generoasă din ca
re s-a înălțat noua stea a 
petrolului din Cîmpia ro
mână. Ea a crescut și s-a 
afirmat extrem de rapid.

început 
primei 

în lun- 
traseul

de- construcții șl

Bandiții din Kardemomm» — 17. 
O Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Nu te lăsa 
Stroe ! — 19,30 ; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Micuță la Tă- 
nase — 19,30.
O Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de
cactus — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Ritm ’70 
- 20.
• Ansamblul Armatei 
ția de estradă șl
C.C.A.) : Cînd se 
petă — 19,30. 
a Circul de stat: 
doză — 19,30.

17,00 Deschiderea emisiunii. Con
sultații pentru elevi : Mate
matică (cl. a XU-a). Tema : 
Funcția derivată și integrală. 
Prezintă prof. univ. Solomon 
Marcus.

17,30 Consultații pentru elevi : Fi
zică (cl. a VIII-a). Tema :

Bohntin — Cartojani 
Videle. Cîteva repere din 
noul itinerar al petro
lului din această zonă. 
Un vînt rece, puternic, 
spulberă zăpada din țața 
mașinii care gonește de-a 
lungul cîmpului petrolifer. 
Primesc astfel confirmarea 
directă la una din întrebă
rile pe care le adresasem 
oamenilor de aici i care au 
fost împrejurările specifice 
pe care le-au avut de în
fruntat cei ce au dezlăn
țuit bătălia pentru petrol 
pe aceste meleaguri ? Mi 
s-a răspuns aproape inva
riabil i noroiul și viscolul. 
Aici, vîntul, în timpul ier
nii mai ales însoțit de ză
padă, devine o adevărată

stihie a naturii. Are forța 
și viteza unui uragan. 
Spulberînd zăpada, orbește, 
taie respirația. Ridică mari 
troiene, împiedicîpd acce
sul către sonde, izolează lo
calitățile.

Am relevat aceste con
diții nu atît pentru pito
rescul lor, cît pentru a evi
denția un aspect major al 
luptei pentru petrol în a- 
ceste locuri. Concomitent 
cu efortul depus pentru 
desferecarea și îmblînzirea 
forțelor subterane, petro
liștii au trebuit să dea 
piept cu stihiile de la su
prafața solului. Victoria a 
fost asigurată prin tenaci
tatea și voința lor, prin sta
bilirea unei rețele de co
municații moderne. Au 
fost așternuți mai bine 
de 1000 de km de asfalt. 
Nămeții au fost luați cu 
asalt de buldozere și trac
toare grele. Munca la son
de face parte din îndelet
nicirile care nu cunosc ră
gaz.

CImpul magnetic. Prezintă 
prof. Lidia Panaiot. Trans
misie de la Muzeul tehnic.

18,00 Copilăria marilor muzicieni : 
Mozart (II). Călătoriile lui 
Mozart

18,20 Lanterna magică. Isprăvile 
bunicului — film serial de 
desene animate 
Actualitatea economică 
Muzică populară la cererea 
telespectatorilor 
Telejurnalul de seară 
Reflector
Mai aveți o întrebare ? Emi
siune de cultură științifică. 
Tema : Enigmele Universului. 
Participă : dr. Cornelia Cris- 
tescu — cercetător, prof. dr. 
docent Călin Popovlcl, prof, 
dr. Gheorghe Chis și dr. tn 
filozofie Aurel Joltea
Film artistic : „Mumia Inter
vine" — producție a studio
urilor ungare

22,00 Telejurnalul de noapte
22.10 Cadran — emisiune de 

tualltate Internațională
22,50 Seară de balet cu Magdalena 

Popa, Valentina Massinl, E- 
lena Dacian, Cristina Hamei, 
Amatto Checiulescu, Sergiu 
Ștefanschl, Marinei Șțefănes- 
cu, Petre Ciortea șl ion Tu- 
gearu

23.10 închiderea emisiunii

19,30

Viața modernă 
nat și racordarea 
rețeaua electrică', 
nat afluxul localnicilor că
tre meseriile petrolului, a
însemnat dezvoltarea gos
podărească a așezărilor. As
tăzi, mai toate au casele 
clădite din cărămidă, cu un 

/frumos aspect arhitectural. 
Lumina electrică și televi
zorul sînt prezențe obișnui
te. La toate acestea mai 
trebuie adăugate construc
țiile petrolului la Videle, 
Cartojani, Bolintin — 
blocuri de locuințe, can
tină. dispensare, sedii ad
ministrative. în puncte 
izolate, la Preajba, Ciu- 
perceni, Corbii Mari, e- 
xistă dormitoare și gru-

puri sociale. Nu de mult 
localitatea Videle a devenit 
oraș, lată realități dinami
ce, de ordin economic și 
social, care • au jalonai 
rapida prefacere, prin ur
banizare, a acestor locuri.

...Mașina, în apropiere de 
Videle, coteșie la dreapta. 
La una din sonde a tras un 
granic de intervenție. Cîți
va oameni, imbrăcați gros 
pentru a înfrunta vîntul 
înghețat, procedează la ex
tragerea țevilor. Oamenii 
lucrează repede, în tăcere. 
Șeful echipei e un sondor 
cu multă experiență, aproa
pe de vîrsta pensionării. 
Ion Limban, prahovean „o- 
riginar din Oltenia". „Bă
ieții din echipă", în vîrstă 
de 30—40 de ani, sînt din 
partea locului, calificați 
sub îndrumarea lui, „au 
prins gustul petrolului", 
cum îmi mărturisește unul 
din ei, Nicolae Mililaru. 
Gheorghe Tudor, operator 
extracție, tot dintr-un sat 
din preajmă, a lucrat mai 
întîi, pe vremea forajului,

PATINAJ. — Patinoarul de alti
tudine de la Alma Ata a găzduit un 
nou concurs de verificare a patina
torilor sovietici. Tn proba de 500 m 
masculin, primul loc a fost ocupat 
de Boris Guliaev, cu performanța de 
39”03/100, urmat de Anatoli Lepeșkin 
(39”93/100) și A. Kercenko (39”95/100). 
Cursa de 5 000 m s-a încheiat cu 
victoria lui Valeri Lavrușkin, crono
metrat cu timpul de 7’37”33/100.

• La Cortina d’Ampezzo a conti
nuat concursul internațional de pa
tinaj viteză, pentru cupa „Appolo- 
nio“. Proba de 1 000 m a fost cîști- 
gată de vest-germanul Keller în 
1’21 ”6/10. într-o altă categorie de 
participant!, proba de 500 tn a reve
nit lui Tipper (Anglia) în 4I”5/10. 
Sotirescu (România) s-a clasat pe 
locul 10 cu 44”8/10.

TENIS. — Smith, „amatorul" nr. 1 
al S.U.A. pe 1969. Federația de spe
cialitate a S.U.A. a dat publicității 
lista celor mai buni jucători ameri
cani amatori de tenis ai anului 1969. 
Pe primul loc este situat Stan Smith, 
urmat de Cliff Richey, Arthur Ashe, 
Clark Graebner, Charles Pasarell, 
Robert Lutz, Thomas Edlefsen, Roy 
Barth, Jim Osborne și Jim McMa-

politicilor de reechilibrare a balanțe
lor de plăți

Crearea „aurului-hîrtie" este de 
natură să ofere noi privilegii Statelor 
Unite. Astfel, convertibilitatea do
larilor poate fi tradusă nu numai 
în aur „natural”, ci și în aur 
„sintetic". Dacă înainte FEDERAL 
RESERVE BANK din New York li
vra o uncie de aur pentru 35 de do
lari la solicitarea unei bănci 
trale, ea va putea de acum să

la construcții și montaj. Pe 
Boroi, „primul 
care s-a angajat 
a ajuns, datorită 
și destoiniciei 
și rîvnei de a 

învăța, maistru, fiind ales, 
drept urmare a prestigiului 
dobîndit printre concetățe
nii săi, deputat în Marea 
Adunare Națională.

Ca toți oamenii schelelor, 
inginerii petroliști duc o 
viață aspră. La Cartojani, 
inginerul-șef Gheorghe Stă- 
tescu, un bărbat matur, cu 
fața brăzdată de intempe
rii, tocmai petrecuse o 
noapte albă supraveghind 
punerea in funcțiune a u- 
nei sende noi. Mai tînăr, 
inginerul Nicolae Balea,

urca treptele mațuriză- 
și ale unor satisfacții 

pe care, la această vîrstă, 
numai bătăliile dificile, cu 
mare miză, ți le pot oferi, 

tn nucleul de conducere 
al „grupului industrial 
foraj-extracție", unde se co
ordonează activitatea sche; 
lelor, lucrează specialiști 
încercați, care s-au format, 
prin activitate nemijlocită, 
în zonele cele mai de sea
mă ale petrolului româ
nesc. I-am întrebat i în ce 
constă, esențial vorbind, 
experiența dobîndită de 
schelele din Cîmpia româ
nă ? Din răspunsurile pri
mite se pot desprinde cîte
va jaloane de bază. Mai 
întîi i experiența din zona

șeful secției 1, din schela 
Videle, a venit in zona de 
cimpie a petrolului in 
urma unei decantări a vo
cațiilor, pentru a se decide 
să se stabilească aici, unde 
se află o nouă unitate ex
tractivă din țară. De loc 
din Prahova, s-d* hotărît să 
devină localnic.

Am vrut sâ-1 cunosc pe 
cel mai tinăr inginer din 
schela Videle și astfel am 
făcut cunoștință cu boteșă- 

. neanul Nicolae Andronic. 
Venit doar de cîteva luni, 
pentru el totul este nou i 
oamenii aceștia din cîmpia 
sudică, cu o fire mai aspră 
și mai iute, ritmul 
că din schelă ce 
mite
„ca 
nenta 
avariilor care, iarna 
ales, pot surveni 
E conștient de menirea lui, 
ca energetician, și-mi place 
să sper că. alături de tova
rășii săi „vechi”. dar nu 
bătrîni (toți inginerii din 
schelă au sub 40 de ani), el

petrolieră a cîmpiei s-a 
desfășurat in condițiile u- 
nei extrem de rapide dez-, 
voltări. necunoscute pînă 
atunci. într-un deceniu, 
producția schelelor Videle 
și Cartojani s-a triplat. 
Asta a cerut, practic, ca 
toate activitățile petro
liere — începînd cu pros
pecțiunile și forajul și 
sfîrșind cu extracția — să 
se adapteze acestei curse 
accelerate, au fost revizui
te vechile procedee, s-au 
introdus altele mai adec
vate, noi.

Iar în acest scop s-a mo
bilizat totul din arsenalul 
tehnicii și științei moder
ne : izotopii radioactivi 
pentru „a citi" structurile 
geologice. calculatoarele 
pentru a prelucra informa
țiile privind producția son
delor. Timpii morți ai fo
rajului au fost eliminați 
prin utilizarea unor insta
lații „semitransportabfle", 
care nu necesitau un mon
taj complicat Mutarea u- 
nei sonde se face astăzi In

2—6 zile, în loc de 20—30 
de zile, cum se obișnuia 
încă la începutul acestui 
deceniu. împotriva viituri
lor de nisip s-a acționat cu 
filtre din ce în ce mai 
sensibile. Aceasta a făcut 
ca durata de funcționare a 
sondelor între două inter
venții să se dubleze. Cum 
schela a trecut de-acum 
de perioada primei tinereți, 
menținerea potențialului Ia 
sondele mai vechi, precum 
și readucerea în circuitul 
productiv a sondelor „in
active", prin tratamente 
stimulative, constituie o- 
biective de lucru pentru 
noul an. »

Lista măsurilor tehnice, 
de sporire a randamentu
lui și implicit a eficienței 
economice, s-ar putea con
tinua. Dar mă opresc aici, 
la aceste cîteva exemple 
edificatoare, pentru a scoa
te în evidență resursele de 
perpetuă înnoire, de cău
tări, de stăruință tenace, 
pe care le-a pus în mișca
re perioada dinamică a 
dezvoltării schelelor din 
cimpie în cursul deceniu
lui al 7-lea. în acest sens, 
ar trebui citată și perfec
ționarea operată mai re
cent în structura de orga
nizare. prin înființarea 
„grupului industrial toraj- 
extracție". Reunind laolal
tă cele două activități de 
bază,, altădată separate in 
mod artificial — forajul și 
extracția — „grupul" poate 
reacționa mai operativ, 
conffentrînd toate comparti
mentele de lucru în vede
rea scopului său economic 
principal t producția de ți
ței.

După vechi imagini tra
diționale, Bărăganul hi
berna iarna sub hlamida 
albă a zăpezii. Iată însă că, 
revitalizat de energiile so
cialismului. Bărăganul de
marează cu putere. încă 
din primele zile ale anului, 
la fel ca uriașul mecanism 
industrial al țării. E un de
maraj pe drumul eficienței 
economice și al progresului 
tehnic, embleme ale noului 
deceniu în care petroliștii 
au pătruns umăr la umăr 
cu întregul nostru popor.

ramură a econo- 
sâ se compare în 

u de dezvoltare cu
chimia. Pe terenurile pînă nu de 
mult acoperite de mlaștini de lingă 
bătrîna cetate a Vidinului, sute da 
constructori lucrează pe șantierul u- 
nei noi uzine — întreprindere chi
mică modernă care va produce anual 
mii de tone de fibre poliamidice. 
Ceva mai jos, pe Dunăre, lingă lo
calitatea Sviștov, continuă lucrărila 
la combinatul pentru celuloză și fi
bre artificiale. La combinatul petro
chimic de lingă Burgas va începe să 
funcționeze prima fabrică bulgară 
pentru producția de cauciucuri sin
tetice, iar la Devnia, județul Varna, 
se vor pune bazele unei noi fabrici 
de sodă calcinată și ale unui com
binat ^pentru îngrășăminte chimice.

în baza hotărîrilor recentei plena
re a C.C. al P.C. Bulgar, energetica 
va continua să-și sporească capaci
tățile. în 1970 se vor obține 19 mi
liarde kWh de energie electrică șl 
vor intra în funcțiune noi capacități 
ce vor totaliza 400 MW. Acum, în 
toiul iernii, numeroși constructori și 
montori. înfruntînd gerul și nămeții, 
lucrează în munții Rodopi la cas
cada hidroenergetică „Dospat-Va- 
cea" care, conform proiectelor, va fl 
formată din cinci baraje și șapte hi
drocentrale cu o capacitate de 460 
MW. Lingă orășelul Kozlodui au în
ceput lucrările de construcție la pri
ma centrală atomoelectrică bul
gară.

Prin realizarea noilor obiective in
dustriale incluse în planurile anului 
170. economia bulgară va face un 
nou pas de seamă în dezvoltarea și 
întărirea el pe drumul socialismu
lui.

vertească dolarii în „aur-hirtie". 
Prin această măsură, aurul de la 
Fort-Knox va înceta să mai traver
seze Atlanticul. Monedele de „aur- 
hîrtie" sînt, după cum s-a spus, tot 
'atîția soldați care țin ferm închise 
porțile Fort-Knox-ului.

„Pentru Pentagon, aceasta este o 
victorie, căci Pentagonul a considerat 
întotdeauna aurul de la Fort-Knox 
ca un tezaur de război" — notează 
revista „INFORMATIONS INDUS- 
TRIELLES ET COMMERCIALESE 

„Etalonul-aur" primește astfel o 
puternică lovitură prin crearea „au- 
rului-hîrtie", amintind. întrucîtva, de 
bătălia dintre cauciucul natura] și cel 
sintetic. Totalul valorilor de cassă 
ale băncilor centrale occidentale va 
fi de-acum structurat din trei ele
mente : aur, dolari și „aur-hirtie". 
Așa cum arăta dr. J. ZIJLSTRA, 
președinte ai Băncii reglementelor 
internaționale, „experiența va arăta 
dacă legea lui Gresham se aplică și 
aci, și anume care monedă rea va 
alunga pe cealaltă". Sau pe celelalte 
două I

Pe tărîm 
lui aurului 
ternațional 
experți drept un 
luptei dintre aur (
hegemonie în cadrul sistemului mo
netar interoccidental. Dincoace de 
Atlantic, în capitalele vest-europene, 
procesul amintit nu este privit cu 
ochi favorabili. Reînvierea „mitului 
dolarului", acest factor de putere în 
cadrul politicii externe a S.U.A., 
prezintă riscul plasării regimului de 
plăți dintre state în dependență 
directă de fenomenele de ' instabili
tate financiară și inflație din S.U.A. 
Combătută în momentul de față pe 
plan intern (este cunoscută puterni
ca campanie antiinflațibnistă declan
șată în S.U.A.), inflația își lărgește 
căile de acces pe plan internațional

„Crearea drepturilor speciale <le 
tragere nu aduce o soluție giobală 
crizei latente a sistemului monetar 
internațional ; ea nu numai că nu 
întărește, ci, dimpotrivă, slăbește dis
ciplina pe care țările trebuie s-o im
pună politicii lor monetare — scrie 
„TRIBUNE DE GENEVE". La rîndul 
ei, revista vest-germană „PUBLIK"', 
care apare la Frankfurt, relevă : „Mo
dificarea structurii rezervelor mone
tare mondiale nu suprimă defectele 
sistemului monetar. Este indispensa
bil’’să se evite dezechilibruri de 
plăți pronunțate și în consecință 
trebuie îmbunătățită utilizarea in
strumentelor de politică economică și 
financiară".

Dar. echilibrarea balanței de plăți 
a țărilor occidentale ar presupune, 
în același timp, o reevaluare a poli
ticii pe plan militar. Exemplul Sta
telor Unite este elocvent. Războiul 
din Vietnam, care înghite anual 
30 miliarde de dolari din bugetul 
american, întreținerea celor peste 
3 000 de baze din străinătate, cursa 
înarmărilor sînt numai cîteva din 
izvoarele dezechilibrului balanței de 
plăți, care împovărează în mod arti
ficial capitolul cheltuielilor S.U.A.

Instaurarea calmului pe scena sis
temului monetar interoccidental pre
supune. așadar, o renovare nu numai 
în domeniul financiar și economic, 
ci și pe tărîmul orientării și activi
tății politice.

teoretic, știrbirea rolu- 
ca mijloc de plată in- 
este înfățișată de mulți 

nou episod al 
și dolar pentru



viața internațională
Intîmirea reprezentanților Comitetelor 

Centrale ale partidelor comuniste 
și muncitorești din țările europene

Vietnamul de sud

ACȚIUNI OFENSIVE
J

Declarația cancelarului
Willy Brandt privind politica

Ba Moscova a avut loc In zilele de 
14 și 15 ianuarie 1970 intîlnirea re
prezentanților a 28 de partide comu
niste și muncitorești din țările Eu
ropei.

Au participat reprezentanții Co
mitetelor Centrale ale Partidului 
Comunist din Belgia, Partidului Co
munist din Marea Britanie, Partidu
lui Comunist Bulgar, Partidului Co
munist din Cehoslovacia, Partidului 
Progresist al Oamenilor Muncii din 
Cipru (A.K.E.L.), Partidului Comu
nist din Danemarca, Partidului Mun
cii din Elveția, Partidului Comunist 
din Finlanda, Partidului Comunist 
Francez, Partidului Socialist Unit 
din Germania, Partidului Comunist 
German, Partidului Comunist din 
Germania, Partidului Socialist Unit 
al Berlinului Occidental, Partidului 
Comunist din Grecia, Partidului 
Muncitoresc Irlandez, Partidului Co
munist din Irlanda de Nord, Partidu
lui Comunist Italian, Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, Partidului 
Comunist din Norvegia, Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Partidu-

Vizita in U.R.S. 
de activiști

MOSCOVA 15. — Coresponden
tul Agerpres L. Duță transmite : 
Delegația de activiști ai P.C.R., 
condusă de tovarășul Ion Dincă, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., care face o vizită 
pentru «chimb de experiență în

lui Comunist din Portugalia, Parti
dului Comunist Român, Partidului 
Comunist din San Marino, Partidu
lui de Stingă — Comuniștii din 'Sue
dia, Partidului Comunist din Spania, 
Partidului Comunist din Turcia, 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar și Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice.

Participanții la tntîlnire au făcut 
un schimb de păreri cu privire la 
problemele securității colective și 
păcii pe continentul european. Ei 
s-au informat reciproc asupra mani
festărilor pe care le organizează în 
legătură cu centenarul nașterii lui 
V. I. Lenin.

Din partea P.C.R., la Intîlnire au 
participat tovarășii Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șeful secției relații externe la 
C.C. al P.C.R., șl Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de colaborare tovărășească.

S. a delegației 
ai P.C.R.

Uniunea Sovietică, a fost primită 
de K. F. Katușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S. La primire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, a fost prezent Teodor Ma
rinescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în U.R.S.S.

NIGERIA: începerea tratativelor 
pentru încheierea armistițiului
• Sosirea unei delegații biafreze Ia Lagos ® „Re
publica Biaira a încetat sâ mai existe" — a declarat 

generalul Effiong

După ocuparea principalelor centre 
ale redutei biafreze de către trupele 
guvernului federal, atenția observa
torilor politici, a agențiilor de presă 
este concentrată tot mai mult asupra 
activității legate de ajutorarea victi
melor războiului civil din Nigeria, 
de reglementarea conflictului care 
a provocat atîtea distrugeri și jertfe 
omenești. Astfel, majoritatea telegra
melor relevă, ca principal eveni
ment al ultimelor 48 de ore, stabili
rea primelor contacte directe între 
reprezentanții celor două părți aflate 
în conflict. Miercuri noaptea a sosit 
la Lagos o delegație biafreză com
pusă din cinci persoane, avînd ca 
sarcină să poarte negocieri a- 
supra condițiilor de încheiere a 
armistițiului cu guvernul fede
ral nigerian. După cum a pre
cizat generalul Philip Effiong, 
șeful Statului Major biafrez, în pro
clamația adresată trupelor sale, în 
legătură cu încetarea ostilităților, 
delegația a primit „puteri depline 
pentru a negocia" In numele Biafrei, 
conform cererilor formulate de gu
vernul federal. Ieri, anunță agenția 
Reuter, delegația a început tratativele 
eu șeful guvernului federal nigerian, 
Yakubu Gowon, pentru încheierea 
armistițiului. Citind surse demne de 
încredere, agenția menționată pre
cizează că delegația biafreză a primit 
din nou asigurări din partea gene
ralului Gowon, privind garantarea 
de către guvernul central al Nigeriei 
a securității membrilor tribului Ibo.

Pe de altă parte, generalul Philip 
Effiong a anunțat joi în mod ofi
cial că „Republica Biafra a încetat 
să mai existe". Această declarație a 
fost făcută în prezența generalului 
Gowon, la cartierul general al aces
tuia, amplasat în apropiere de La
gos.

Negocierile de la Lagos, urmărite 
eu interes de opinia publică inter
națională, prezintă o importanță deo
sebită pentru efectuarea primilor 
pași spre o pace reală și înfăptuirea 
reconcilierii naționale. Pentru atin
gerea acestui obiectiv s-a pronunțat 
miercuri șl secretarul general al 
O.N.U. U Thant, în cadrul unei de
clarații făcute la Niamey, capitala 
Nigerului. Lansind un apel Orga
nizației Unității Africane în vede
rea reluării activității Comitetului 
consultativ al O.U.A. pentru Nigeria.

el a apreciat că aceasta „ar contri
bui la realizarea reconcilierii națio
nale în Nigeria". „Ceea ce trebuie 
făcut în acest moment, a adăugat 
U Thant, este să se insiste pentru ca 
eforturile să ducă la unitate și la 
reconciliere. Este important ca, gra
ție acestor eforturi, să se ajungă la 
crearea unei Nigerii mai prospere și 
mai fericite. Trebuie să iertăm și să 
uităm". Secretarul general ai O.U.A., 
Diallo Telli, a declarat la rindul său 
ieri că intenționează să facă o vizită 
în capitala Nigeriei, pentru a exa
mina „probleme urgente și de un 
deosebit interes nu numai pentru 
Africa, dar și pentru întreaga lume".

In acest timp, în diferite țări con
tinuă să se desfășoare ample acțiuni 
pentru ajutorarea victimelor războiu
lui din Nigeria, fapt care a determi
nat guvernul de la Lagos să-și pre
cizeze din nou poziția, arătînd că 
asemenea ajutoare nu pot fi acor
date decît prin intermediul autorită
ților nigeriene. Intr-o declarație ofi
cială difuzată miercuri seara ae pos
tul de radio din Lagos, guvernul fe
deral a anunțat că nu va accepta 
ajutoarele oferite de Franța, Portu
galia, Republica Sud-Africană și 
Rhodesia pe motivul că aceste țări 
„au arătat în timpul crizei nigeriene 
o atitudine net ostilă față de cauza 
federală". Același comunicat a pre
cizat că guvernul de la Lagos va de
clara „persona non grata" pe orice 
străin care va participa la operațiu
nile de ajutorare pe teritoriul biafrez 
și, de asemenea, că nu va accepta 
colaborarea cu organizațiile care au 
sprijinit Biafra în timpul războiului 
de secesiune („Joint Church Aid", 
„Canairrelief", „Caritas", „Crucea 
Roșie Franceză", organizațiile de 
Cruce Roșie scandinave și toate ce
lelalte) pe motiv că acestea au ope
rat în mod ilegal pe teritoriul țării. 
Reprezentantul Nigeriei la O.N.U., 
Edwin Ogebe Ogbu, a declarat că 
guvernul nigerian nu va tolera in
tervenția străină și nu va permite 
ca, sub pretext umanitar, anumite 
elemente din străinătate să împiedice 
restabilirea rapidă a unei situații 
normale pe teritoriile afectate de 
război.

Reprezentantul nigerian a decla
rat, totodată, că guvernul țării sale 
ar saluta vizita în Nigeria a secreta
rului general al O.N.U., U Thant.

ROMA 15 — Corespondentul Ager
pres N. Puicea transmite : La Roma 
au început lucrările plenarei comu
ne a Comitetului Central și Comi
siei centrale de control ale Partidu
lui- Comunist Italian. Lucrările ple
narei sînt prezidate de Luigi Longo, 
secretar general al P.C.I. Pe ordinea 
de zi sînt înscrise „Problemele dez
voltării partidului și Federației tine
retului comunist în legătură cu ac
țiunile muncitorești și situația actua
lă a țării". Pe această temă au pre
zentat rapoarte Ugo Pecchioli, mem
bru al Secretariatului și al Direcțiu
nii P.C.I., și Rino Serri, membru al 
C.C. al partidului.

ORIENTUL APROPIAT
Reacții la Cairo șl Tel Aviv 
cu privire la livrările de 
armament către țările arabe 

și Israel
CAIRO 15 (Agerpres). — După cum 

relatează agenția MEN, Esmate Ab
del Meguid, purtătorul de cuvînt o- 
ficial al guvernului R.A.U., a decla
rat la o conferință de presă că gu
vernul egiptean ar considera even
tualele livrări de armament englez 
către Israel „drept un act ostil al 
guvernului britanic față de țările 
arabe". El a menționat că, după apa
riția știrilor difuzate în acest sens 
de unele agenții de presă, guvernul 
egiptean a stabilit contacte oficiale 
cu guvernul britanic în legătură cu 
această problemă care preocupă în 
mod deosebit autoritățile egiptene.

Răspunzînd unei întrebări privi
toare la livrările de avioane „Mirage" 
de către Franța Libiei, purtătorul de 
cuvînt a declarat: „Considerăm că 
sporirea armamentului unei țări 
arabe consolidează poziția colectivă 
a tuturor țărilor arabe".

*
TEL AVIV 15 (Agerpres). — După 

cum relatează France Presse, mi
nistrul afacerilor externe al Israe
lului, Abba 
parlament la o serie de întrebări în 
legătură cu __  ... .
francez către Libia și Irak, a subli
niat că contribuția Franței la înar
marea țărilor arabe „poate provoca 
un dezechilibru al forțelor din O- 
rientul Apropiat. Poziția acestei țări 
— a arătat Eban — este foarte dife
rită de cea a Marii Britanii, care 
continuă să respecte angajamentele 
sale față de Israel și nu a refuzat 
decît un singur tip de armă — tancul 
„Chieftain", solicitat de Israel. A- 
ceastă atitudine întărește dreptul 
nostru de a primi un răspuns pozitiv 
din partea Statelor Unite la cererile 
de armanent, cu atît mai mult cu 
cît Washingtonul știe în ce măsură 
este important să se păstreze echili
brul de forțe în Orientul Apropiat".

Eban, răspunzînd în
vînzările de armanent

ALE FORȚELOR PATRIOTICE
SAIGON 15 (Agerpres). — O uni

tate a guvernului revoluționar 
provizoriu a atacat în zorii zilei de 
joi baza de artilerie americană si
tuată la 115 km nord-vest de Sai
gon. Atacul a fost precedat de un 
baraj de mortiere. în cursul schim
bului de focuri, forțele americane 
au fost sprijinite de elicoptere. 
S-au înregistrat pierderi de ambele 
părți. Acțiunea forțelor patriotice a 
fost apreciată de comandamentul

militar american drept cea mai 
importantă de la începutul anului.

Miercuri, între trupele america- 
no-saigoneze și patrioți s-au pro
dus ciocniri în provinciile Quang 
Nam și Tay Ninh și într-o zonă si
tuată la sud de Da Nang. De ase
menea, unitățile patriotice au su
pus unor bombardamente cu ra
chete și mortiere cinci poziții ame- 
ricano-saigoneze.

generală a guvernului R. F. G

Conferința 
cvadripartită 
de la Paris

PARIS 15 (Agerpres). — Joi a avut 
loc la Paris cea de-a 50-a ședință a 
Conferinței cvadripartite în proble
ma vietnameză, cu participarea ad- 
juncților șefilor delegațiilor. Repre
zentantul R.D. Vietnam, Ha Van 
Lau, a subliniat că delegația S.U.A. 
încearcă să-și impună punctul de ve
dere și să determine pe reprezentan
ții poporului vietnamez să capituleze. 
Pe de altă paste, a spus el, politica 
de „vietnamizare" a războiului și 
lipsa de dorință de a evacua în în
tregime și necondiționat corpul ex- 
pediționar american și trupele alia- 
ților Washingtonului din Vietnam 
împiedică realizarea oricărui progres 
la conferință.

în cuvîntul său, reprezentantul 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
Dinh Ba Thi, a declarat că, dacă 
S.U.A. ar accepta principiul retra
gerii trupelor din Vietnamul de sud 
și al constituirii unui guvern provi
zoriu de coaliție, atunci toate pro
blemele concrete ar putea să fie 
examinate și soluționate într-un mod 
acceptabil tuturor părților.

Reprezentantul S.U.A., Philip Ha
bib, a reluat propunerea cu privire 
la desfășurarea ședințelor conferin
ței în secret. In opinia sa, ședințele 
publice nu ar fi un cadru potrivit 
pentru tratative fructuoase. Dele
gatul administrației de la Saigon s-a 
raliat ca de obicei punctelor de ve
dere exprimate de reprezentanții 
S.U.A.

Manifestări 
consacrate 

memoriei lui 
Martin Luther King

S. U. A.:

NEW YORK 15 (Agerpres). — Di
ferite manifestări au marcat joi în 
Statele Unite aniversarea a 41 de ani 
de la nașterea fostului lider al popu
lației de culoare din S.U.A., pastorul 
Martin Luther King, asasinat la 
Memphis în aprilie 1968. Guvernato
rii statelor New York, Maine și 
Rhode Island au declarat această zi 
drept „Ziua memorială Martin 
Luther King". In unele orașe, prin
tre care New York, Baltimore, Phi
ladelphia, Kansas City, Pennsylvania 
și altele, școlile au fost închise. 
Primarul orașului New York, John 
Lindsay, a acordat zi liberă sala- 
riaților.

Joi a avut loc la Atlanta inaugura
rea unui centru memorial „Martin 
Luther King", care cuprinde o sec
ție de istorie și cultură a populației 
de culoare din Statele Unite. Organi
zatorii manifestărilor în memoria lui 
King intenționează să deschidă o ex
poziție cuprinzînd materiale și foto
grafii înfățișind aspecte ale luptei 
populației de culoare pentru drep
turi civile între anii 1950 și 1960.

O mare manifestație închinată me
moriei lui Martin Luther King a avut 
loc joi la New York. Cei peste 10 000 
de participant, în majoritate negri, 
au manifestat pentru drepturi civile 
egale, împotriva războiului din Viet
nam, idei cărora și-a consacrat ac
tivitatea și defunctul lider al popu
lației de culoare din S.U.A.

Delegația Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud la Confe
rința cvadripartită de la Paris 
în problema vietnameză a distri
buit joi presei o primă listă a 
victimelor masacrului comis de

trupele americane în satul sud- 
vietnamez Song My, în anul 
1968. Lista cuprinde 243 de vic
time și menționează numele, 
vîrsta și localitatea de unde sînt 
originare.

agențiile de presă transmit:

COMEMORAREA LUI EMINESCU
etc. și va importa fruote citrice, piei, 
lînă, diverse produse textile, azbest, 
concentrate cuprifere.

LA MOSCOVA
La Casa prieteniei cu 

popoarele din alte țări, 
din Moscova, a ai’ut 
loc joi o adunare fes
tivă organizată de A- 
sociația de prietenie 
sovieto-română și U- 
niunea scriitorilor din 
U.R S.S., cu prilejul 
împlinirii a 120 de ani 
de la nașterea marelui 
poet român Mihail E- 
minescu.

In fața unei nume-

roase asistențe, alcătui
tă din oameni de lite
re, oameni de cultură, 
studenți, scriitorul Iuri 
Kojevnikov, unul din 
traducătorii în limba 
rusă din opera lui Mi
hail. Eminescu, a vor
bit despre viața și 
creația marelui nostru 
poet. Au citit traduceri 
proprii din poeziile lui 
Mihail Eminescu poeții

S. Șirvinski, K. Ko- 
valgii, N. Ștefanovici, 
V. Korceaghin și M. 
Zenkevici.

La adunare au par
ticipat membri ai con
ducerii centrale a A- 
sociației de prietenie 
sovieto-română. A 
fost prezent Ion Ciu- 
botaru, ministru consi
lier al Ambasadei 
României la Moscova.

Acord comercial pe ter
men lung între U.R.S.S. și 
Italia. Agenția TASS anunță că mi
nistrul comerțului exterior al Uniunii 
Sovietice, Nikolai Pațolicev, și minis
trul comerțului cu străinătatea al Ita
liei, Ricardo Misasi, au semnat joi la 
Moscova acordul comercial pe termen 
lung, care va reglementa relațiile eco
nomice și comerciale dintre Uniunea 
Sovietică și Italia pe perioada 1970— 
1974.

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Vie- 

Dumitru Aninoiu, a fost primit 
la 15 ianuarie de Hermann Withalm, 
vicecancelar al Austriei. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire cor
dială privind relațiile 
triece și posibilitatea 
continuare a acestora.

româno-aus- 
dezvoltării în

Noul ministru 
rii în cabinetul
Yasuhiro Nakasone, a anunțat într-o

al apără* 
japonez,

Remanierea 

cabinetului portughez
LISABONA 15 (Agerpres). - După 

ee cu o zi înainte îl informase pe 
președintele țării despre intențiile 
sale, premierul portughez, Caetano, a 
efectuat miercuri o substanțială re
maniere guvernamentală Remanie
rea a afectat șase miniștri, cinci se
cretari de stat și șase subsecretari de 
itat Portofoliul Ministerului de Ex
terne, deținut pînă în prezent de pre
mier, a fost încredințat lui Rui Pa
tricio. Pe de altă parte. Marcelo Cae
tano a procedat la unirea Ministeru
lui Apărării Naționale cu cel al ar
matei, numind în fruntea noului mi
nister creat pe generalul . Saviana 
Rebelo.
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Puternicele inundații, care afectează da mai multe zile regiunile sudice si 
centrale ale Spaniei, au provocat serioase pagube materiale Ca urmare a 
revărsării riului Aldarax, 500 de case au fost distruse, iar 2 000 de persoane 
au rămas fără locuință. Mari suprafețe agricole au fost devastate ; de ase
menea, circulația pe numeroase șosele a fost întreruptă In fotografie ; 

clădiri inundate de rîul Jaram'a, în apropierea aeroportului din Madrid

.

declarație făcută presei că a pregătit 
o revizuire generală a sistemului de 
apărare a Japoniei. El a apreciat că 
forțele militare japoneze trebuie să 
fie întărite într-o asemenea măsură 
încît să poată asigura singure apăra
rea țării, fără a mai apela, în acest 
scop, la Statele Unite.

In Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul artifi
cial al Pământului „Cos- 
mOS-319", destinat 
spațiului extraterestru în _________
cu un program dinaiifte stabilit. Sa
telitul a fost plasat pe o 
la apogeu 1537 de kilometri, iar la 
perigeu 209 kilometri. Aparatura ști
ințifică instalată la bord funcționează 
normal.

Vernisajul expoziției „Im
presii de călătorie în gra
fică Și Ulei" 3 artistei române 
Silvia Ghenea Mihăilescu a avut loc 
miercuri la Berlin. Printre oaspeții 
care au participat la vernisajul expo
ziției se afla Kurt Bork, locțiitor 
ministrului culturii al R.D.G.

al

BONN 15 — Corespondentul A- 
gerpres Mircea Moarcăș transmite : 
Cancelarul R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, a prezentat in fața Bundes- 
tagului o declarație guvernamentală 
cu privire La situația politică . gene
rală a țării. El a precizat că tema 
principală a declarației este „pro
blema germană", deși a recunoscut 
că în „Republica Federală există ne
numărate alte probleme și greutăți 
cărora trebuie să li se acorde aten
ție".

Amintind că actualul guvern este 
„un guvern al reformelor interne", 
el a trecut pe scurt în revistă pro
blemele economice ale țării. Can
celarul vest-german a arătat că „e- 
voluția situației economice" va pune 
mereu societatea vest-germană „in 
fața raportului încordat între stabili
tatea prețurilor și asigurarea locu
lui de muncă".

In continuare, declarația s-a 
cupat de relațiile dintre cele două 
state germane, precum și de unele 
aspecte ale politicii externe vest-ger- 
mane, în special cele legate de ac
tuala situație din Europa.

Există o singură politică externă 
a guvernului R. F. a Germaniei — 
a declarat Willy Brandt — și nu 
există opoziție între politica față de 
Răsărit și politica față de Apus. 
„Acela care aruncă, fără idei pre
concepute, o privire retrospectivă 
asupra celor două luni și jumătate 
care s-au scurs de la publicarea de
clarației guvernamentale va con
stata că acest guvern — așa cum co
respunde condițiilor noastre naturale
— a fost mult mai activ în direcția 
Vestului decit în direcția Estului".

„Nucleul politicii noastre — a spus 
în continuare cancelarul vest-german
— trebuie să facă din renunțarea la 
folosirea forței baza unei îmbunătă
țiri a relațiilor cu toate statele Eu
ropei răsăritene... Renunțarea la 
folosirea forței ar putea fi o 
bază pentru reglementarea ' anu
mitor probleme astăzi rezolva
bile cu diferitele state din Eu
ropa răsăriteană. Noi vedem în re
nunțarea la folosirea forței o acțiune 
de durată, deoarece pentru poporul 
german — și aici eu mă gîndesc și 
la contribuția noastră în cadrul 
Alianței atlantice — nu poate exista 
decît o politică de pace".

Referindu-se la perspectiva rezol
vării problemei germane, Willy 
Brandt a declarat că „istoria care a 
divizat Germania" este aceea care 
„va hotărî cînd și cum va putea fi 
realizată această cerință". Cancelarul 
vest-german a subliniat că pînă a- 
tunci este necesar să se asigure „o 
existență reglementată, unul lîngă 
celălalt, a celor două state din. Ger
mania". Aceasta, a adăugat el, „co
respunde nu numai unui interes ger
man, ci este important pentru pacea 
în Europa și pentru relațiile Est- 
Vest". Cancelarul Willy Brandt a 
arătat că în abordarea problemei 
germane trebuie să se țină cont că 
„Germania nu este divizată doar sta
tal, ci și pentru că pe pămîntul ei 
stau față în față două orînduiri so
ciale comolet diferite" și deci „nu 
pot fi ocolite controversele care sînt 
inevitabile".

„Republica Federală rămîne, potri
vit legăturilor și convingerilor sale, 
un stat .occidental — a declarat Willy 
Brandt. Republica Democrată Germa
nă rămîne prin legături și potrivit 
voinței conducătorilor ei un stat al 
Răsăritului. Acestea sînt faptele. A- 
cestea nu trebuie să ne rețină să ne 
organizăm viața unul alături de al
tul și să încercăm să colaborăm, și 
împreună, unul cu altul, să ajungem 
de la confruntare la cooperare. La 
stabilirea acestui obiectiv internațio
nal există o sarcină importantă atît 
pentru germanii de aici, precum și 
pentru cei de dincolo. Guvernul fe
deral este hotărît să preia partea sa 
de răspundere".

Cu acest prilej, el a repetat afir
mația contradictorie din declarația- 
program a guvernului că, deși se 
pronunță pentru tratative la nivel 
guvernamental cu Republica Demo
crată Germană, în același timp res
pinge o recunoaștere a R.D.G. „con
form dreptului internațional". In 
continuare, Willy Brandt s-a adresat 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al R.D.G. cu propunerea ca eventua
lele acorduri Jntre cele două state 
germane să se bazeze pe „princi
piile unanim acceptate ale dreptului 
interstatal, îndeosebi excluderea ori
cărei discriminări, respectarea inte
grității teritoriale, obligația de a se 
rezolva toate problemele litigioase

o-

pe cale pașnică și de a respecta 
frontierele celor două părți". De ase
menea, el s-a pronunțat pentru res
pectarea principiului „de a nu se 
căuta modificarea, prin folosirea for
ței, a structurii sociale existente pe 
teritoriul celuilalt partener de tra
tat".

„Sîntem gata să contribuim la 
crearea acelor înțelegeri care pot 
duce la reglementări reciproc accep
tabile în domeniile economiei, știin
ței, circulației, culturii, sportului, 
schimbului de informații etc. — a 
spus cancelarul vest-german. In a- 
cest mod s-ar satisface în primul 
rînd necesitatea de a recupera ceea 
ce a rămas în urmă, în compara
ție cu relațiile ambelor state ger
mane cu terțe țări. Această necesi
tate de a recupera trebuie îndepli
nită înainte de a ajunge la relații 
deosebit de strînse, cum ar trebui 
să existe pentru două orînduiri sta
tale ale unei singure națiuni".

„Guvernul R.D.G. spune că este 
gata să ducă tratative — a subliniat 
Willy Brandt Am luat cunoștință de 
acest lucru. Noi sîntem, de asemenea, 
gata pentru aceste tratative cu 
R.D.G., ca și cu alți membri ai Tra
tatului de la Varșovia. Guvernul fe
deral propune guvernului Republicii 
Democrate Germane tratative pe baza 
egalității în drepturi și nediscrimină- 
rii, cu privire la schimbul unor de
clarații de renunțare la folosirea for
ței. Dat fiind că schimbul de vederi 
în această privință cu Uniunea Sovie
tică este în curs — fără să se poată 
spune, firește, de pe acum ceva des
pre o încheiere pozitivă a lor — 
considerăm că este practic să începerm 
tratative/ corespunzătoare și cu gțw 
vernul fi.D.G. Ele ar oferi un cadru 
bun pentru a dezbate într-un larg 
schimb de păreri toate problemele 
importante pentru relații reglementa
te între cele două state.

...După părerea noastră, este în 
interesul ajungerii la o înțelegere 
organizarea unui schimb direct de 
păreri In problemele concrete intere- 
sînd ambele părți, înainte de a ne 
fixa la formularea detaliilor. Aceasta 
este modalitatea uzuală în prac
tica de a trata. Ea este folosită, de 
exemplu, actualmente, exact în acest 
fel, între Republica Federală și Uni
unea Sovietică. Acest schimb de pă
reri sau aceste tratative, indiferent 
cum sînt ele denumite, pot începe în 
curînd. Fiecare din părți trebuie sâ 
fie liberă să prezinte toate punctele 
pe care dorește să le dezbată".

în domeniul politicii externe, 
Willy Brandt a reafirmat fidelitatea 
guvernului său față de alianțele 
occidentale ale R.F.G., subliniind că 
„pentru guvernul federal acordurile 
de la Paris și obligațiile în cadrul 
Alianței atlantice nu pot fi puse în 
discuție".

în continuarea declarației sale, 
Willy Brandt a făcut o serie de Dre- 
cizări privind relațiile R. F. a 
Germaniei cu țările socialiste, a- 
rătînd că acestea trebuie să 
se bazeze pe „renunțarea la 
folosirea forței". Brandt a făcut 
cunoscut că în această problemă! 
au început deja schimburile de păreri 
cu Uniunea Sovietică și că guver
nul său intenționează să înceapă un 
schimb de păreri pe această temă 
și cu guvernul R. P. Polone. De ase
menea, Brandt a arătat că „a luat 
cunoștință cu interes că și guver
nele Republicii Socialiste Ceho
slovace și Republicii PoDUlare Un
gare sînt interesate în relații îmbu
nătățite cu Republica Federală", ex- 
primîndu-și speranța că și „în aceas
tă direcție, la timpul potrivit, se vor 
ivi puncte de legătură concrete".

Cancelarul vest-german a declarat 
că guvernul său are „în principiu o 
poziție pozitivă" față de propunerea 
privind convocarea unei conferințe 
pentru securitatea europeană. El a 
adăugat însă că această conferință 
„trebuie pregătită suficient de te
meinic pentru a promite Europei un 
succes sigur". „Ea poate avea succes 
numai dacă toți participanții își vor 
asuma în cadrul securității îndatoriri 
în mod egal angajante". Willy Brandt 
a adăugat, de asemenea, că partici
parea R.F.G. la o astfel de conferin
ță „ar avea puțin sens dacă pină a- 
tunci nu se va înregistra nici un ele
ment pozitiv în domeniul interger- 
man“. în această ordine de idei, el 
s-a pronunțat pentru „renunțarea bi
laterală la folosirea forței ca mijloc 
menit să promoveze o asemenea con
ferință și lucrările ei", pentru lăr
girea colaborării economice și teh- 
nico-științifice dintre toate statele 
europene pe un plan care să depă
șească declarațiile de bunăvoință.

cercetărilor 
conformitate

orbită avînd

primit pe 
comerțului 
delegației 
algeriene 

a Comite- 
de colabo-

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulga
ria, Todor Jivkov, l-a 
Layachi Yaker, ministrul 
al Algeriei, conducătorul 
economice guvernamentale 
la cea de-a 5-a sesiune 
tului mixt bulgaro-algerian
rare economică și tehnico-științifică, 
anunță agenția B.T.A.

Protocolul privind schim
bul de mărfuri dintre Româ
nia și Cipru p®anul 1970 a fosl 
semnat la Nicosia. Protocolul prevede 
sporirea comerțului dintre cele două 
țări cu circa 12 la sută față de anul 
1969. România va exporta în Cipru 
tractoare și mașini agricole, autocami
oane, produse din lemn, materiale de 
construcție, produse chimice, anvelope

i

In urma unui accident de au
tomobil, acum citeva zile s-a 
stins din viață, intr-un spital 
din Madrid. Rafael Leonidas 
Trujillo-jr.

Poate că unora numele nu le 
spune mare lucru. Cu mai mulți 
ani in urmă insă, acest nume, 
minus particula, putea fi intil- 
nit deseori in coloanele presei. 
Pe lingă calitatea de părinte al 
celui care a decedat acum ia Ma
drid, Rafael Leonidas Trujillo a 
mai avut-o și pe aceea, de tris
tă amintire, de a fi fost 30 de 
ani de-a rindul „președintele", 
citește dictatorul, Republicii Do
minicane. Instaurînd in țară un 
regim caracterizat, la timpul 
său, de revista new-yorkeză 
„Nation", drept „o simbioză per
fectă intre teroare și corupție", 
acest fost hoț. de cai a acumu
lat, din truda și singele poporu
lui dominican, o avere de peste 
o jumătate de miliard de do
lari. Pentru lichidarea adversa
rilor politici, acest personaj, de 
un sadism fără margini, iși avea 
metodele sale : îi dădea hrană 
la rechini sau ii lăsa să fie de
vorați de furnici termite. Sfîrși- G. D.

PUȚIN...UN TRUJILLO MAI

NOTE
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40.360

tul i-a fost ta fel de singeros ca 
și întreaga sa viață : în 1961 a 
fost asasinat de membri ai unei 
organizații opoziționiste clandes
tine.

Fiul său preferat, Rafael Leo
nidas Trujillo-jr., nu era 
măsura tatălui său. Dar 
tuși...

La vlrsta de 3 aniii s-a 
ferit gradul de... maior, la

a fost avansat colonel, la 20 de 
ani — general de brigadă. Nu
mit apoi „comandant al forțelor 
aeriene dominicane", a plecat, 
insoțit de 20 de paznici și servi
tori, în S.U.A. pentru a urma 
cursurile Academiei militare de 
la Fort Leavenwort.

In loc însă să-și piardă vre
mea la cursuri, el dădea ser
bări fastuoase in vila pe care o 
închiriase la Hollywood, deve
nind un client permanent al

presei de scandal. „Ramfis" — 
cum era denumit de intimii săi 
— și-a dobindit o adevărată fai
mă prin darurile scumpe oferi
te favoritelor sale, printre care 
actrițele Zsa Zsa Gabor și Kim 
Novak. Cheltuielile sale se ridi
cau la un milion de dolari a- 
nual — echivalentul „ajutorului" \ 
pe care Republica Dominicană 
îl primea din partea S.U.A. 
Nu-i de mirare, de aceea, că u- 
nii membri ai Congresului ame
rican — mai în glumă, mai în 
serios — au propus ca fondu
rile respective să fie transfera
te direct la... Hollywood.

După asasinarea dictatorului, 
întreaga haltă Trujillo a fost 
nevoită să ia calea refugiului. 
Nici in străinătate nu a dus-o 
insă prost. O dovedește un ră
sunător proces de moștenire 
pentru împărțirea unei averi ci
frate la citeva sute de milioane 
de dolari.

Prin dispariția lui Rafael se 
încheie ultimul capitol al episo
dului Trujillo, unul dintre cele 
mai întunecoase din istoria con
tinentului latino-american.
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