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Peste cîteva zile, în întreaga țară, încep

ADUNĂRILEGENERALE 
ALE SALARIAȚILOR

CHEMARE
către toate consiliile populare, 
către toti oamenii muncii din 
municipiile, orașele și comunele 

din Republica Socialistă

Expresie vie a democrației economice, a 
participării oamenilor muncii la gestiunea 
întreprinderilor, la activitatea de conducere 
și administrare a unităților productive, la 
efortul general pentru bunul mers 

al economiei naționale

Inițiate pe baza hotărîrilor Confe
rinței Naționale a P.C.R. din decem
brie 1967, aflate deja la cea de-a 
patra ediție, adunările generale ale 
salariaților din întreprinderile și or
ganizațiile economice de stat vor în
cepe peste cîteva zile în întreaga 
țară. Pe ordinea de zi a adunărilor se 
vor afla bilanțul activității economice 
și financiare pe anul 1969, sarcinile 
de plan pe anul 1970, angajamentele 
de depășire a acestora, precum și 
măsurile de ordin tehnic și organi
zatoric menite să asigure realizarea 
exemplară a planului și angajamen
telor în unitățile respective.

Jnscriindu-se in procesul promo
vat eu consecvență de partid, în ul
timii ani,. de., adîncire și. consolidare, 
a spiritului și practicilor democra
ției socialiste în viața economică și 
socială a țării, de perfecționare a re
lațiilor de producție socialiste, adu- 

, nările generale ale salariaților re- 
k Vrezintă o instituție nouă a econo- 
1' îiei noastre naționale. Aplicarea a- 

cestui principiu de democrație econo
mică, instituționalizarea acestei prac
tici de cea mai mare utilitate pen
tru bunul mers al întreprinderilor 
au fost determinate de necesitatea 
de a se asigura, într-o măsură mai 
mare, participarea nemijlocită , a 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor la conducerea producției atît în 
unitățile de bază, cît și — pornind de 
aici — la nivelul economiei națio
nale.

Subliniind importanța și rolul tot 
mai activ pe care trebuie să le. aibă 
adunările generale ale salariaților, 
tovarășul Nicolae Ceaușeșcu arăta : 

„ACESTE ADUNĂRI GENERALE 
REPREZINTĂ UN INSTRUMENT 
MINUNAT ; DACA VOM ȘTI SA-L 
FOLOSIM, VOM ASIGURA MOBI
LIZAREA LARGA A TUTUROR 
SALARIAȚILOR LA PERFECȚIO
NAREA MUNCII DIN ÎNTREPRIN
DERI, LA ÎNDEPLINIREA PLANU
LUI. TREBUIE SA FACEM CA A- 
CESTE ADUNĂRI SA REPREZINTE 
NU NUMAI O MANIFESTARE GE- 
NERAL-DEMOCRATICA, CI ȘI O 
FORMA DE PARTICIPARE ACTI
VĂ A CLASEI MUNCITOARE LA 
CONDUCEREA ÎNTREGII ACTIVT-

gațiiie ce decurg de aici — la marea 
proprietate colectivă. De aici, din a- 
ceastă realitate esențială a econo
miei noastre naționale — care se de
finește, se structurează, se realizează 
pe fundamentul obiectiv al proprie
tății socialiste — decurge și valoa
rea determinanta a participării con
știente a tuturor făuritorilor de bu
nuri materiale — muncitori, ingineri, 
tehnicieni, funcționari — nu numai 
la efortul cotidian direct productiv, 
ci și la activitatea, mult mai com
plexă, a gestionării întreprinderilor. 
Situat obiectiv în această dublă ca
litate de proprietar și producător,, 
salariatul nu se mai poate interesa 
doar de propriul său venit, ci tre- 
buie...să aibă..conștiința., răspunderii 
mai largi pentru rezultatele activi
tății întregii întreprinderi, de care, 
în mod nemijlocit, depind atît retri
buția imediată, cît și perspectiva 
bunăstării sale.

Pornind de la aceste principii, de 
la aceste realități ale economiei

noastre naționale, au fost concepute 
și trebuie să funcționeze formele de 
atragere și participare largă a oa
menilor muncii la conducerea, și or
ganizarea activității economice — 
inclusiv adunările generale ale sa
lariaților. Comitetele de direcție ale 
întreprinderilor beneficiază astfel de 
experiența maselor, de capacitatea a- 
cestora, de contribuția lor la adopta
rea celor mai indicate măsuri, a de
ciziei optime în toate problemele 
curente și de perspectivă ale activi
tății de conducere. Adunările gene
rale ale salariaților constituie cadrul 
organizatoric favorabil pentru afir
marea plenară și constructivă a opi
niei colective, pentru exercitarea 
controlului muncitoresc asupra gesti
unii întreprinderilor, asupra modului 
cum sint administrate și fructifi
cate fondurile materiale și bănești 
puse de stat la dispoziția fiecărei 
unități productive.

(Continuare în pag. a IlI-a)

România
Consiliul popular al județului Constanța, întrunit în cea de-a IV-a se

siune ordinară, luînd în dezbatere raportul prezentat de Comitetul Executiv 
cu privire la realizarea planului economic si a bugetului local pe anul 1969, 
precum și planul și bugetul local pe anul 1970, apreciază că în anul care a 
trecut s-au obținut importante realizări în toate domeniile vieții economice 
și social-culturale din județul nostru.

Entuziasmul cu care oamenii muncii din județul Constanța, alături de 
întregul nostru popor, au întîmpinat cel de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și cea de-a XXV-a aniversare a eliberării patriei s-a ma
terializat în rezultatele însemnate ' înregistrate prin realizarea și _ depășirea 
principalilor indicatori ai planului de stat, a sarcinilor din domeniul social- 
cultural și edilitar-gospodăresc, aducîndu-și prin aceasta contribuția la înflo
rirea multilaterală a patriei noastre socialiste, la creșterea continuă a nive
lului de trai material și spiritual al poporului.,

Consiliul popular constată că angajamentele luate ca răspuns la chemarea 
la întrecerea patriotică lansată de Consiliul popular al_ județului Galați au 
fost realizate și depășite. Astfel, în industria locală sarcinile de plan au fost 
depășite la producția globală cu 13 000 000 lei, la livrările către comerțul so
cialist cu 2 678 000 lei, ,1a livrările pentru export cu 4 500 000 lei, prin redu
cerea prețului de cost s-au realizat economii suplimentare în valoare de 
11 000 000 lei, acumulările din activitățile economiei locale au fost depășite 
cu 7 300 000 lei, consumul de metal, față de consumurile specifice planificate 
s-a redus cu 209 tone. Prin muncă patriotică s-au realizat lucrări în va
loare de 56 337 000 lei.

Consiliul popular; analizînd multilateral activitatea desfășurată în lumi
na documentelor celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român, 
a indicațiilor prețioase cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușeșcu 
la plenara Comitetului Central al P.C.R. din decembrie 1969, precum și a 
Legii prin care Marea Adunare Națională'a aprobat planul de stat pe 1970, 
a scos în evidență posibilitățile însemnate de care dispune județul Cons
tanța, resursele materiale și spirituale care, puse mai bine în valoare, vor 
spori contribuția județului la vasta operă de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în patria noastră.

Exprimînd dorința unanimă a cetățenilor județului — muncitori, țărani 
și intelectuali — Conșiliul popular al județului Constanța adresează, consi
liilor populare, tuturor 'oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul țării, che
marea la întrecere patriotică pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor pre
văzute în planul de stat pe anul 1970, ultimul din actualul cincinal.

în acest sens ne rangajăm să realizăm următoarele obiective i

în industria locală,
prin îmbunătățni8a»’eontinuă a proceselor de fabricație, a organizării muncii, 
diversificării producției, descoperirii și valorificării de noi resurse interne, 
reducerea consumurilor specifice și a costurilor de producție, se vor realiza : 
..... depășirea planului, producții. glpl\tțl,e.. qn .5 000,000 lei . și 9 producției 
marfă vindută ș> încasată cu 4 000 000 lei :

— livrarea către comerțul socialist a unui volum suplimentar de marfă 
in valoare de 2 000 000 lei :

— depășirea livrărilor la export cu 500 000 lei valută;
— asimilarea a 20 de produse noi, peste cele prevăzute în plan ;

(Continuare în pag. a Ul-a)

Fabrica de negru de fum din Pitești.
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(Continuare 
în pag. a V-a)
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TAȚI ECONOMICE".
Este cît se poate de evident că, în 

condițiile actualei etape de dezvol
tare a economiei naționale — de am
plificare și perfecționare a torțelor 
de producție, de adîncire a laturilor 
calitative ale activității economice, 
de efort general pentru creșterea efi
cacității în toate ramurile de pro
ducție ■— multiplele posibilități de 
care dispun întreprinderile, . poten
țialul lor tehnic, material și uman 
nu pot fi utilizate cu randament, su
perior fără o largă și intensă parti
cipare a oamenilor muncii la dezba
terea tuturor problemelor.majore, de 
a căror soluționare depind bunul 
mers al producției, succesul îndepli
nirii planului.

Departe de a fi o simplă cerință de 
ordin conjunctura!, o necesitate a 
administrării curente, adunările ge
nerale — prin organizarea, desfășu
rarea, concluziile și efectele lor — 
exprimă un principiu fundamental al 
conducerii economice, principiu care 
emană din însuși caracterul pro
prietății socialiste asupra mijloace
lor de producție. Faptul că fabricile,, 
uzinele, întreprinderile sînt proprie-' 
tate a întregului popor conferă in 
mod obiectiv fiecărui muncitor, fie
cărui salariat, calitatea de partici
pant — cu toate drepturile și obh-

In prim plan, linia a doua de negru de fum construită în a ll-a etapă
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CARTEA
® Recenzii la cartea 

politică, literară, 
universală, de artă 
și economică

® Anticipații editoriale

Am cercetat mai multe 
zile la rînd (iar duminică 
am făcut această opera
țiune împreună cu direc
torul O.C.L. „Plinea", to
varășul Ion Culiță) cum 
se desfășoară aproviziona
rea cu pîine a populației 
din Capitală. Constatările
— repetate aproape în fie
care zi și în fiecare sector
— ar fi pe scurt acestea :
fabricile de pîine produc 
zilnic un fond de marfă 
care. în general, ar trebui 
să asigure, cantitativ, o a- 
provizionare corespunză
toare cererii de consum. 
Dar, în ciuda acestei rea
lități, pe rețea continuă să 
persiste cîteva principale 
neajunsuri : apariția a
cîte două-trei „goluri" de 
aprovizionare pe parcursul 
aceleiași zile, menținerea 
unui procent ridicat de 
pîine cu prospețime scă
zută (sub normele teh
nice și STAS), existen
ța aglomerației la cen
trele de pîine în zilele 
de sîmbătâ și duminică, în 
special în cartierele noi 
(Balta Albă Titan. Berceni, 
Drumul. Taberei, Militari)
— și nu numai aici

De ce există și se mențin 
asemenea anomalii ? Cînd 
pui o asemenea întrebare, 
afli că prima și cea mai 
complicată problemă ar fi 
aceea că nu se poate „stă- 
pini" cererea de consum 
care — susțin comercianții 
—ar cunoaște fluctuații 
foarte mari de la o zi la 
alta? Surprinzător, nu ? 
Căci pîinea se consumă co
tidian, în cantități relativ

constante, în fiecare fami
lie.

Să pătrundem șl noi, pen
tru a înțelege asemenea 
„enigme", în culisele a- 
cestui comerț, pornind de 
la formularea comenzilor 
Pe baza vînzării din ziua

plimentare sau micșorare 
(le încadrează în planul va
loric). centralizează co
menzile, înaintîndu-le la 
O.C.L. „Pîinea". în virtutea 
aceluiași drept, a funcției 
de verigă coordonatoare — 
aceasta suplimentează sau

O.C.L. „Pîinea" ar ști 
ce stocuri există în unități 
Ia data lansării comenzii ; 
2) ar ști cîtă pîine co
mandă O.C.L. Alimenta
ra . și I.C.S. Comali- 
ment care, împreună, des
fac circa 25 la sută din can

Un birocratism 
cald, rumen 

și bine dospit
Raid-anchetă prin unitățile O.C.L.-„Pîinea“

curentă. . gestionarul co
mandă pîinea pentru... 
a treia zi (luni pentru 
miercuri, marți pentru joi). 
Filiala sectorului — în vir
tutea cunoașterii „pulsu
lui" cererii - după ce face 
anumite operațiuni de su

micșorează comenzile pînâ 
se „cade" pe un total apre
ciat ca sigur. Mecanis
mul aducerii pîinii în 
rețeaua comercială, cu 
toate' imperfecțiunile sale, 
ar putea oferi totuși o 
bază de aprovizionare re
lativ corectă. însă cînd 1 1)

titatea de pîine ce se con
sumă în oraș. Actualul sis
tem de comandare a pîinii, 
bazat pe un circuit sinuos 
de hîrtij și nu pe un stu
diu riguros al cererii de 
consum — în ciuda existen
ței unor economiști și a 
unui serviciu de organizare

științifică a activității — 
creează în egală măsură 
atît neritmicitatea în apro
vizionarea populației (cînd 
comenzile sint prea 
mult „ajustate"), cît și 
suprastocuri, care fac ca 
pîinea să se învechească in 
rafturi, ajungînd uneori ast
fel și la consumatori 
(cînd comenzile sînt exage
rat suplimentate). în ambe
le situații, cel care suportă 
consecințele acestui empi
rism comercial este consu
matorul. Asistăm, în fapt, 
la denaturarea actului co
mercial în sine, în care cum
părătorul cere și vînzătorul 
este dator să-i ofere acel 
sortiment (prevăzut în lis
ta obligatorie) pe care-1 
caută. în baza reglementă
rilor existente, pîinea care 
nu s-a vîndut în perioada 
afectată prin termenul de 
garanție poate fi revalorifi
cată. cu aceleași rezultate 
economice, prin pesmetare. 
în numele unei așa-zise 
„rentabilități" însă, unii 
gestionari (și practica a în
ceput să se generalizeze) 
vor cu orice preț să comer
cializeze și această pîine. 
Așa ajung consumatorii să 
cumpere cîteodată adevă
rate pietroaie și, în 
schimb, să nu găsească 
în comerț, în primul rînd 
în unitățile alimentare, pes
met la kilogram (produs, de 
asemenea, foarte solicitat).

Constantin PRIESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Ne-am obișnuit cu rit
murile chimiei, ne-am 
obișnuit cu surprizele 
aproape cotidiene ale 
unor noi produse sin
tetice, ale unor noi in
stalații de înalt randa
ment și complexă au
tomatizare ; ne-am 0- 
bișnuit să privim a- 
ceastă ramură indus
trială ca pe una din
tre cele mai dinamice 
zone ale economiei 
noastre. In această 
perspectivă, deschisă de 
amplul proces de in
dustrializare socialisto 
a țării, cit de înde
părtat ne apare ț„pio
nieratul"... Pare de ne
închipuit existența, cu 
nu prea mulți ani in 
urmă, a mai mult de- 
cît modestelor puncte 
de plecare, cîteva fa
brici mărunte răspân
dite pe ici și colo.

Ne-am adus aminte 
de toate acestea vizi- 
tind recent Combina
tul chimic din Făgă
raș Se afla aici în 
urmă cu două decenii 
una din puținele noas
tre uzine chimice. Ce 
a mai rămas acum din 
vechile construcții ? 
Dgar cîteva clădiri, 
doar cîteva instalații 
auxiliare. In ultimii 

i douăzeci de ani, ritmic 
și continuu, uzinele de 
la Făgăraș și-au schim
bat înfățișarea, și-au 
modernizat instalații
le, și-au schimbat pro
filul producției. As
tăzi, numai valoarea 
producției date peste 
plan reprezintă o dată 
și jumătate cifra de a- 
faceri a uzinei făgără- 
șene din anul 1948. 
Ceva a rămas totuși 
intact : dragostea de 
meserie a chimiștilor, 
seriozitatea și stăruin
ța lor. Uzina, care nu
mără, poate, cei mai

mulți „veterani în me
serie" din țară (la fel 
ca la Reșița, în meta
lurgie), a îmbrățișat 
din mers tehnologiile 
moderne, iar „mese
riașii" ap devenit, după 
îndelungi eforturi 
asimilare 
peratorii 
moderne, . 
nor produse de înaltă 
calitate.

La sfîrșitul anului, 
cu trei săptămîni îna
inte de termen, ei au 
raportat realizarea pla
nului pe anul 1969 cu 
un spor de producție 
de 60 milioane lei. Rea
lizarea a mii de tone 
de îngrășăminte 
toase, de mase plasti
ce și amoniac peste 
plan, beneficii supli
mentare de 26 milioane 
lei — iată alte fapte 
demne de consemnat.

Depășit sub raportul 
capacității și al moder
nizării de coloșii in
dustriei chimice con- 
struiți în ultimii ani, 
combinatul de la Făgă
raș rămâne un etalon 
pentru măiestria pro
fesională, pentru se
riozitatea muncii, pen
tru îndelunga cizela
re a tehnologiilor de 
ramură, un loc unde 
chimia și industria ei 
ișș găsesc .coordonate 
esențiale ale existen
ței lor : priceperea șt 
stăruința. Pentru că 
Făgărașul a fost și este 
un pămînt al chimiei 
de aproape o jumătate 
de secol, (in 1972 com
binatul își va serba 
semicentenarul). Locui
torii orașului și ai îm
prejurimilor au deve
nit receptivi la tainele 
reacțiilor, apoi au în
ceput să se apropie cu 
pasiune de retortele 
și minunile care se pe
trec intre pereții lor

și au rămas statornici 
pe aceste locuri si lin
gă aceste retorte.

In 1928, Vasile Mun- 
teanu a pășit pragul 
fabricii și s-a angajat 
ca muncitor. După 40 
de ani a ieșit la pen
sie, ca și mulți alții 
dintre „pionierii''
cestui teritoriu al chi
miei. Dar ei, ca și Va
sile Munteanu, aveau 
de mult in uzină con
tinuatori. Fiul, dispe
cerul Ion Munteanu, 
a venit in uzină in 1945 
ci ucenic electrician. 
Apoi a urcat stăruitor 
treptele calificării. As
tăzi este dispecer elec- 

azo-. tronist și specialist in 
automatizări. Chiar și 
acei care au plecat, 
solicitați de marile uzi
ne înălțate între timp 
in atitea alte locuri ale 
țării, au rămas intr-un 
anume fel statornici : 
in dragostea lor pen
tru chimie, in respectul 
față de breasla mun
citorilor făgărășeni, 
față de renumele lor.

Vorbind despre sta
tornicie, merită con
semnat un fapt : anul 
trecut în combinat au 
fost sărbătoriți vete
ranii, oameni care și-au 
închinat peste treizeci 
de ani de viață mun- 

.cii intra coloanele ar
gintii ale Făgărașului, 
La „apel" s-au pre
zentat 500 de oameni 
care continuau să fie 
pentru colegii lor mai 
tineri exemple de mă
iestrie șl corectitudi
ne. Un veteran al com
binatului, poate cel 
mai vechi chimist de 
la Făgăraș, este ingi
nerul Zeno Ionaș, di-

Radu GHEORGHIU

Sportul 

pentru toți 
Educația fizica în forme simple, atractive 

și diversificate
Se pot aprecia, în general, ca pozi

tive preocupările din ultimii ani ale 
Ministerului învățămîntului pentru 
perfecționarea educației fizice școla
re, ca și ale organizațiilor sportive, 
ale sindicatelor, ale U.T.C. pentru ini
țierea unor acțiuni interesante pri
vind angrenarea maselor în practica
rea exercițiilor fizice și a sportului, 
pentru lărgirea activității turistice

Deși se marchează unele progrese, 
situația de .pe teren nu răspunde sar
cinilor trasate pentru mișcarea' spor
tivă — cuprinderea unor mase tot 
mai largi, a întregului tineret in 
practicarea sis
tematică a exer
cițiilor fizice și 
a sportului.

în afara celor 
circa 140 000 spor
tivi legitimați (din 
care doar 25 000 
femei), ce parti
cipă la diferitele 
campionate oficiale și a elevilor care 
fac obligatoriu lecții de educație fi
zică, un număr încă mic din popu
lație (sub 10 la sută) practică siste
matic exercițiile fizice, sportul, tu
rismul.

Desigur, prima cerință care se 
pune este determinarea unei largi și 
multilaterale dezvoltări a educației 
fizice și sportului de masă în școli 
și facultăți. Nu ne vom referi special 
la problemele deosebit de importante 
ale perfecționării educației fizice șco
lare (în legătură cu aceasta, doar o 
mică subliniere : dacă lecțiile de edu
cație fizică s-ar desfășura mai mult 
in aer liber, indiferent de anotimp, 
s-ar elimina unele impedimente de 
ordin material-financiar — cum ar 
fi lipsa unor săli de gimnastică in 
unele școli — și, totodată, s-ar va
lorifica mai bine influența favorabilă 
a factorilor naturali asupra călirii 
fizice a elevilor).

puncte de vedere

Este cunoscut că educația fizică a 
maselor, se poate realiza printr-o 
mare varietate de forme. Tendința 
care se degajă însă din consultarea 
mai multor calendare sportive, pla
nuri de muncă ale asociațiilor, ale 
comisiilor sportive și unităților de 
pionieri, este de unilateralizare a ac
tivității sportive. De menționat însă 
că la o asemenea orientare îndeam
nă chiar recomandările organelor 
centrale care au atribuții în acest 
domeniu. Secția sport a C.C. al 
U.T.C., prin nota cu privire la pro
blemele ce privesc organizarea și des

fășurarea activi
tății sportive a 
elevilor în ac
tualul an șco
lar, precum și 
comisia sportivă 
a C.N.O.P., prin 
calendarul repu
blican al acțiu
nilor sportive, 

turistice și tehnico-aplicative _ ale 
pionierilor pe anul 1970, limitează 
sfera preocupărilor numai la com
petiții și acțiuni turistice. In foarte 
multe cazuri și sindicatele continuă 
să se ocupe aproape exclusiv numai 
de organizarea de competiții, la care 
participă, de regulă.... aceiași sportivi 
cuprinși în sistemul campionatelor.

Competițiile reprezintă intr-adevăr 
o formă importantă, iar multiplica
rea lor o condiție indispensabilă pen
tru dezvoltarea activității sportive. 
Dar ele singure, oricît de bine ar fi 
organizate, sînt totuși limitative, in
clud un număr relativ redus de tineri. 
Datorită înseși condițiilor materiale, 
de organizare, cît și faptului că nu 
toți tinerii și vîrstnicii au aptitudini 
fizice deosebite și nu toți vor să se

Prof. Gh. VLĂDICA

(Continuare în pag. a V-a)
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CONVERGENTE
I

ALE COMUNIȘTILOR
Convorbire 

cu tov. Mihai TOARTĂ 
secretar al Comitetului județean

Vilcea al P.C.R.

FAPTUL
DIVERS

Un grup de locatari

I.

l)

balneare

ma! mare de oameni ai muncii

condițiile unui confort mai ri-

(Urmare din pag. I) de vîrf 
în pri-

de pînă acum. De unde re- 
necesitatea intervenției Direc- 
județene P.T.T.R.-Dîmbovița.

I

Petre CINDEA 
Brăila

Ing. N. BUICULESCU
București

Noul palat al telefoanelor din Tg Mureș
Foto : S. Cristian

Un grup de salariaji 
ai uzinei „Unio" — Satu Mare

POPESCU
cartierul Țuicani, orașul Moreni. 
județul Dîmbovița

I.A.L. ne-a asigu- 
vor lua măsuri de

Nașterea cu dureri”

Semnale
Noaptea de 20 spre .21 ianua

rie. Călătorii din acceleratul nr. 
806 (care plecase din Constanța 
la ora 20,03) au constatat cu 
surprindere că numai după 
douăzeci de minute de mers, 
trenul s-a oprit într-o stație 
unde nu trebuia să oprească și, 
după mai bine de un ceas de 
așteptare, a luat-o înapoi, spre 
Constanța... dar nu chiar la Con
stanța. La ora cînd trebuia să 
fie în București, acceleratul a- 
junsese în gara Ovidiu. „înco
tro ne ducem ? Ce s-a întîm- 
plat ?“. întrebări legitime, de 
îngrijorare. Nu s-a găsit nici un 
reprezentant al C.F.R.-ului să 
dea răspuns. De unde atîta lip
să de respect pentru călători 
nu putem pricepe 1 Timp de pa
tru ore, cît a durat deruta, nu 
s-a văzut picior de conductor 
prin vagoane, să informeze a- 
supra întîmplării nedorite. Pasa
gerii „trenului fantomă" au pu
tut vedea cu ochii lor, în sta
ția Dorobanțul, motivul acestei 
plimbări nocturne prin cîmpia 
dobrogeană : o deraiere. încă 
una, pe aceeași linie, în decurs 
de mai puțin de o săptămînă 1 
Nu cumva a deraiat pe-aici și 
responsabilitatea ? E cazul să se 
cerceteze și să se afle.

Prietenie 
neobișnuită

La Ocolul silvic Gurahonț, ju
dețul Arad, cunoscutul proverb 
„lupul își schimbă părul, dar nă
ravul ba" este infirmat: o lu
poaică tinără, de 7 luni, trăiește 
alături de 6 căprioară, in par
cul ocolului. Cu perseverență și 
răbdare, inginerul Dumitru An
dras, șeful Ocolului silvic Gu
rahonț, a reușit să „medieze" a- 
ceastă amiciție. Se vede insă 
treaba că „tutorele" lor mai are 
anumite rezerve față de priete
nia dintre cele două animale. De 
aceea, lupoaicei i s-a fixat un 
spațiu limitat de mișcare.

O obligație 
nerespectată

Ajungind la o vîrstă înaintată 
și neavînd copii, Samuel Incze 
și soția (satul Herculean, comu
na Bățani județul Covas 
na) au înfiat, cu șapte ani 
în urmă, o fetiță de 6 ani, a- 
bandonată de părinți. însă or
ganele de tutelă care au apro
bat înfierea au ,.scăpat" din ve
dere un lucru extrem de impor
tant — și anume că Samuel 
Incze avea un profil moral în
doielnic. Aparent, relațiile din
tre fată și părinții săi adoptivi 
erau firești. Doar în ultimul 
timp,'-„afecțiunea" tatălui — om 
ajuns la peste 50 de ani — de
venise de-a dreptul exagerată, 
poate chiar deplasată. Surpriza 
a apărut nu de mult, cu prile
jul unui control medical. Fata 
(13 ani) a fost găsită gravidă în 
luna a șasea. Autorul acestui 
fapt de neînchipuit este tatăl a- 
doptiv. Organele de justiție și-au 
spus, recent, cuvîntul, condam- 
nîndu-1 pe Samuel Incze Ia 6 
ani închisoare, hotărîre confir
mată și de tribunalul județean 
Covasna. Rămîn însă faptele, 
concluziile. La actul înfierii tre
buie să se țină seama nu numai 
de dorința de adopțiune a unor 
părinți, dar și de profilul mo
ral al acestora. Altminteri se 
greșește grav 1

Mărturisirea
Faptele s-au petrecut in ziua 

de 1 ianuarie. Barbu Păun, din 
comuna Sohatu (Ilfov) a plecat 
împreună cu fratele său, Gheor
ghe Haralambie. după lemne. 
S-a înapoiat singur. Fratele său 
era mort. „A căzut de pe o glu
gă de coceni și a intrat într-o 
țepușă de la sanie. A murit pe 
loc". Aceasta a fost explicația 
dată familiei și cunoscuților. S-a 
cerut avizul pentru înhumare. 
Fără sâ se mai deplaseze la lo
cuința. celui decedat (așa cum 
era obligată) doctorița Angela 
Dîrzu și-a dat avizul. Prin sat 
circulau însă unele zvonuri. Spu
neau oamenii că nu acesta ar fi 
adevărul. Prudent, șeful postu
lui de miliție a început cerce
tări. Și deunăzi l-a chemat și 
pe Barbu Păun. Să stea de vor
bă. Și omul a vorbit : „De mult 
voiam să spun, mă mustra cu
getul. Pentru ci eu l-am ucis 
pe fratele meu. Cu pușca de vi- 
nătoare. Am apăsat, din gre
șeală, pe trăgaci" — adăugă el 
și privi în pămint, cu 
grea. Taina omorului prin 
prudență a fost dezlegată.

inima 
im-

îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice

OBIECTIVUL EFORTURILOR

Discuția cu tovarășul Mihai Toar
tă se desfășoară, intr-un fel, doar apa
rent în acest bitou din sediul comite
tului județean de partid. Interlocuto
rul este, în același timp, aici și in alte 
părți, in sediu, și „pe teren" ; telefoa
nele zbirnîie, ușa se deschide și se în
chide, secretarul cu probleme organi
zatorice consultă și este consultat, în
treabă și este întrebat, totul confe
rind întregii ambianțe o notă de a- 

■ vanpost al unei bătălii. Ii împărtă
șesc interlocutorului această impre
sie.

— Intr-adevăr, am început, ca să 
spun așa, bătălia pentru realizarea 
obiectivelor anului 1970. De fapt am 
început-o mai de mult, așa că expri- 
mîndu-mă exact, sîntem în plină des
fășurare a acestei bătălii în care con
tează fiecare zi.

— In acest caz, vă propun să dis
cutăm despre caracterul acțiunilor pe 
care le-a întreprins comitetul jude
țean pentru a imprima întregii munci 
a organelor și organizațiilor de par
tid o maximă eficiență; adică, spre 
a materializa indicația deosebit de 
prețioasă dată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1969, potrivit căreia 
activitatea politică și organizatorică 
trebuie să se măsoare, în ultimă in
stanță, în rezultatele obținute în în
deplinirea planului de producție, a 
planului de export, a planului de in
vestiții, a celorlalte sarcini economice. 
Cu alte cuvinte, munca de partid 
trebuie să-și focalizeze razele spre 
ceea ce este de primă importanță : 
Îndeplinirea și depășirea planului de 
stat. Este acesta obiectivul definitoriu 
al preocupărilor comitetului jude
țean de partid ?

<— Da, Și în foarte multe feluri. Aș 
dori să încep cu eforturile pe care 
le depune comitetul județean de par
tid de a realiza. în primul rînd, o 
profundă cunoaștere a realităților. O 
dublă cunoaștere In primul rînd. o 
complexă cunoaștere a sarcinilor din 
acest ultim an al cincinalului, în ju
dețul nostru și, în același timp, o a- 
naiizare aprofundată a învățăminte
lor ce decurg din felul în care s-a 
desfășurat activitatea în anul trecut. 
In anul 1970, județul Vîlcea va ajun
ge la o producție industrială globală 
în valoare de aproape 3 miliarde lei 
— cu aproape un miliard mai mult 
decît în 1969: vom realiza cu 30.8 la 
sută mai multă producție marfă și un 
spor de 24,7 la sută la producția des
tinată exportului. Vor fi date in 
funcțiune obiective industriale noi. 
iar altele, al căror debut a fost în 
1969, vor trebui să producă la în
treaga capacitate. Pretutindeni, deci, 
este vorba de mai mult și mai bine.

— Aceasta în ceea ce privește pri
mul aspect al cunoașterii sarcinilor 
despre care vorbeați...

— Și care a fost larg dezbătut cu 
prilejul adunărilor generale ale sala
riaților, în adunările de dare de sea
mă ale organizațiilor de partid. Nu 
de multe zile, biroul comitetului ju
dețean de partid a trecut la analiza
rea detaliată, cu conducerea fiecărei 
întreprinderi, a tuturor problemelor 
pe care le ridică planul pe anul 1970. 
Astfel ca. de la început, să putem di- 
recționa eforturile organizațiilor de 
partid spre ceea ce este de prim or
din. Cu atît mai mult cu cît sîntem 
ferm hotărîți ca neajunsuri care s-au 
făcut simțite anul trecut să nu se mai 
repete. Fiindcă. în 1969. o parte din 

> întreprinderile județului nu și-au rea
lizat sarcinile de plan tocmai datori
tă faptului că nu și-au analizat exact 
resursele, posibilitățile și chiar difi
cultățile. Conducerile unor întreprin
deri „au tras semnalul de alarmă" 
mult timp după ce apăruseră feno
menele negative, ceea ce a îngreu
nat înlăturarea lor.

— înțeleg prin aceasta că aveți în 
vedere, implicit, îmbunătățirea con
trolului de partid, întărirea „prezen
ței" și rolului comitetului județean 
in conducerea economiei.

— Vrem să începem cu noi, mem
brii biroului și ai comitetului jude
țean. cu aparatul de partid care tre
buie să fie mai strîns legat de pro
blemele economice. Sarcina pe care 
a trasat-o plenara C.C al P.C.R din 
decembrie 1969. ca fiecare organizație 
de partid și fiecare comunist să poarte

răspunderea pentru modul cum se 
desfășoară activitatea în cadrul uni
tății în care lucrează, să se preocupe 
în permanență de îmbunătățirea 
muncii proprii și sporirea contribu
ției sale în rezolvarea problemelor 
planului de stat ne impune să acțio
năm pentru creșterea exigenței, a 
responsabilității. De aceea, la preo
cuparea de a dezbate cu întreaga ma
să a salariaților sarcinile economice 
ale anului 1970, aș adăuga-o pe cea a 
sporirii exigenței și răspunderii tutu
ror comuniștilor ș> cu atît mai mult 
a cadrelor de conducere. Organiza
țiile de partid sînt ajutate să-și întă
rească rolul conducător, să fie mai

exigente, să nu tolereze abaterile. 
Slăbirea controlului exercitat de u- 
nele organizații de partid, anul trecut, 
a atras mari neajunsuri la Uzina de 
sodă Govora. Lipsite de o elementară 
responsabilitate civică, unele cadre 
din conducerea uzinei au mistificat 
cifrele de plan, au raportat realizări 
ireale. Abia controlul întreprins de 
comitetul județean de partid a permis 
descoperirea acestor stări de lucruri 
care, apoi, au constituit obiectul unei 
plenare a comitetului de partid din 
uzină și al uneia a comitetului mu
nicipal de partid. Dincolo de 
sancționarea celor care s-au făcut vi- 
novați, comitetul județean de partid 
a căutat să stimuleze răspunderea fie
cărei organizații de partid, să pună 
capăt acelor mentalități după care ci
neva „din afară" trebuie să sesizeze 
lipsurile și. să le combată, în loc ca 
organizația de bază să acționeze de 
sine stătător și deplin responsabil 
pentru buna conducere a activității 
O atare „poziție de așteptare" am 
combătut-o anul trecut și la Comite
tul orășenesc de partid Drăgășani, la 
comitetul de partid al Fabricii de tal
pă din aceeași localitate și o vom 
combate oriunde se va manifesta.

— Desigur, in încetățenirea unei 
asemenea optici un rol deosebit îl au 
cadrele, activiștii de partid și de stat, 
comuniștii cu munci de răspundere

— Fără îndoială. Și cred că lor tre
buie să le fie caracteristic ceea ce 
eu aș numi capacitatea de rezolvare 
efectivă, de influențare a realităților 
Cum spuneam mai înainte, bi
roul comitetului județean și co
mitetul sînt direct angrenate în ac
țiunea de analiză a problemelor pla
nului pe 1970 în fiecare unitate econo
mică Dar fiecare dintre noi are obli
gația nu numai să cunoască, ci să 
intervină efectiv, să-și aducă contri
buția de gîndire. de inițiativă. Nu a- 
vem nevoie doar de constatări și ra
poarte, de sesizări și informări, ci de 
acțiuni pentru rezolvarea problemelor. 
In 1969, în întreprinderile din județ 
timpul de lucru a fost folosit în pro
porție de numai 95.9 la sută, iar prin 
stagnarea mașinilor s-au irosit 60 400 
om/ore. Acum, dună ce s-a „așezat" 
planul pe 1970 la fiecare loc de mun
că, colectivele comitetului județean 
aflate în întreprinderi iau imediat 
măsuri, desigur prin organizațiile de 
partid respective, spre a se reduce 
consumurile specifice, a se folosi la 
maximum timpul de lucru și utilaje
le etc

— O sarcină deosebit de importantă 
trasată de plenara C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1969 tuturor organelor și 
organizațiilor de partid este de a 
sprijini și stimula eforturile pentru 
ridicarea competenței cadrelor din e- 
conomie, a nivelului de cunoștințe al 
tuturor cadrelor de partid și de stat 
— aceasta fiind o condiție primordia
lă a soluționării corespunzătoare a 
problemelor tot mai complexe ale e- 
conomiei noastre în etapa actuală.

Cum prinde viață acest obiectiv pe 
agenda comitetului județean de par
tid ?

— Două sînt direcțiile în care ac
ționăm. în primul rînd. îmbunătățirea 
pregătirii și instruirii aparatului de 
partid, a tuturor secretarilor organi
zațiilor de bază. Am acordat o deose
bită atenție studierii cuvîntării rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
plenara C C. al P.C.R. din decembrie 
1969, a legilor adoptate de recenta 
sesiune a M.A.N., punînd accentul pe 
concluziile practice care decurg de 
aci pentru organizațiile de partid. La 
instruiri, secretarii comitetului jude
țean de partid, alți lectori vor in
sista în expuneri asupra direcțiilor 
în care trebuie să acționăm în acest 
an și, mai ales, asupra modului cum 
trebuie să acționăm. Instruirea va fi 
continuată printr-un schimb de ex
periență cu comitetul de partid din- 
tr-o întreprindere» din afara jude
țului. în al doilea rînd, pregătirea, 

.prin intensificarea muncii de propa
gandă și educație. în acest tri
mestru, ne-am propus, astfel, să 
acordăm un sprijin deosebit, pe plan 
politico-educativ. la fața locului, 
organizațiilor de partid de la 
Combinatul chimic Rîmnicu-Vîl- 
cea, Fabrica de talpă Drăgășani, în
treprinderea județeană de construcții, 
unitățile din C.E.I.L. îmbinînd cele 
două modalități — instruirea temei
nică și îmbunătățirea muncii de edu
cație partinică a comuniștilor, — 
adăugîndu-le complexului de măsuri 
luate pentru perfecționarea stilului 
întregii munci de partid, sîntem con
vinși că vom spori competența și 
aportul fiecărei organizații de partid 
la soluționarea problemelor econo
mice, la mobilizarea colectivelor din 
fiecare unitate pentru realizarea cu 
succes a sarcinilor de plan din acest 
ultim an al cincinalului

• De doi ani de zile, mal multe 
apartamente din blocul nr. 6 C, de 
pe strada Jiului, din București, se 
degradează din cauza pătrunderii 
apei prin acoperiș Nenumăratele 
sesizări făcute de locatari. începînd 
din iarna anului 1968, către I.A.L., 
au rămas fără nici un rezultat. 
Conducerea 
rat că se 
reparare a acoperișului în primă
vara anului 1969. Sîntem în 1970 
și despre reparație nici vorbă nu 
poate ti. Așa se face că în unele 
apartamente tencuiala de pe pereți 
a căzut pe porțiuni întregi (in par
tea din față a blocului au început 
să cadă și bucăți de cărămidă). Iar 
cînd plouă sau se topește zăpada, 
sîntem nevoiți să așezăm tot telul 
de vase prin apartament, în care 
strîngem apa care ne intră în casă.

La fel stau lucrurile și în blocul 
A 5, din strada Pajurei nr. 16, ace
lași cartier, ambele aparținind de 
I.A.L.-„Herăstrău“. Cît timp tre
buie, oare, să mai treacă pînă ce 
conducerea întreprinderii menționa
te va pune capăt lipsei de grijă 
față de bunurile pe care le admi
nistrează ?

ceea ce a nemulțumit pe cetățeni a 
fost, pe lîngă faptul că nu ii s-a 
spus dinainte despre aceste lucrări, 
și acela că ele s-au desfășurat foar
te greoi, „parcă într-adins să pre
lungească necazurile familiilor 
noastre" — cum se exprimau sem
natarii scrisorii. Sesizat cu privire 
la această stare de lucruri, consi
liul popular municipal a răspuns 
redacției, arătînd că cele reclamate 
sînt juste. Vinovată de întîrzierea 
lucrării se face întreprinderea re
țele electrice Galați. Nu punem la 
îndoială această afirmație. Dar se 
naște o întrebare : consiliul popu
lar municipal — în calitate de gos
podar al orașului, chemat să se 
ocupe de toate problemele edilitar- 
gospodărești — n-avea căderea să 
intervină pentru urgentarea execu
tării lucrărilor respective ?

de 10 luni — timp în care ni s-a 
reținut costul integral al lucrărilor 
(cite 153 lei de fiecare) — și, cu 
toate numeroasele reclamații adre
sate conducerii cooperativei, obli
gațiile contractuale n-au fost res
pectate.

Cine le permite lucrătorilor aces
tei cooperative să ne amîne la in
finit ? Ce părere are despre acest 
procedeu U.J.C.M. Bihor ?“.

Platon PARDAU

i....

...c.J

Băgați 
în viteză!

în vara trecută, apele repezi 
ale Sadului au rupt un pod de 
lîngă moara comunei Sadu (ju
dețul Sibiu), construcție de mare 
interes rutier atît pentru comu
nă, cît și pentru fabrica de 
bere din localitate. De atunci, 
circulația se face pe o variantă 
aproape impracticabilă din cau
za noroaielor (zeci de autocami
oane se împotmolesc zilnic). De 
ce nu se repară podul ? Aici 
este aici ! între consiliul popu
lar comunal și fabrica de bere 
Sibiu (de care depinde unitatea 
din Sadu) a intervenit o în
treagă dispută : „Repară-1 tu", 
„Ba repară-1 tu“... Zeci de refe
rate și adrese pe această temă 
circulă între consiliul comunal și 
fabrică. Toată lumea ar prefera 
să „staționeze" mișcarea hîrtiilor 
și să circule mașinile. Pe pod, 
desigur — în nici un caz pe 
lîngă 1

I

Rubrică redactată de î

Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondențiloreu
„Scînteii"

„Nu putem lucra 
stocuri și fără comenzi an
ticipate cu trei zile, în- 
trucît fabricile n-au capa
citate" — ni se explică o 
dată, de două ori și chiar 
de trei ori Ia O.C.L. „Pîi
nea" Aflăm însă — la 
Combinatul industrial de 
panificație și morărit — că 
fabricile au acceptat pro
punerea comerțului de a in
troduce un sistem mai les
nicios de comandare a pîi
nii. In perioada 15—29 de
cembrie 1969 s-a experi
mentat, în cadrul sectoru
lui 7, acest sistem care o- 
feră posibilități (cităm din- 
tr-un referat înaintat de 
serviciul comercial către 
conducerea O.C.L. „Pîinea") 
pentru „reașezarea fon
dului de marfă chiar în 
ziua livrării, cu șase ore 
înaintea începerii acestei 
operațiuni", „Considerăm — 
se mai spune în acel refe
rat — că experimentarea 
și-a atins scopul și propu
nem extinderea acestui sis
tem de lucru la toate fa
bricile din Capitală" După 
ce au descoperit. în sfîrșit, 
„oul lui Columb" — necesa
rul de pîine poate fi reglat 
în funcție de cerere — co- 
mercianții așteaptă acum 
hîrtii „de sus" (de la di
recția generală comercială) 
care să aprobe aplicarea a- 
cestul sistem . Vasăzică. 
dacă am înțeles bine, se 
așteaptă aprobare pentru 
practicarea unui comerț 
modern, civilizat I..

Să discutăm și despre o 
altă problemă, prilejuită de 
raidul nostru-anchetă Aglo
merația din rețeaua de des
facere a pîinii (mai ales din

cea aflată sub controlul 
O.C.L. Alimentara) se pro
duce cu precădere în zilele 
de sîmbătă și dumi
nică, fiind deosebit de 
supărătoare. „E adevă
rat — se scuză organizato
rii comerțului cu pîine — în 
orele de vîrf facem față mai 
greu solicitării cumpără
torilor Dar în restul 
timpului asigurăm o ser
vire exemplară". Vrem să 
știm — și presa a mai pus

comerțului) 
glomerația în orele 
este determinată, 
mul rînd, de organizarea și 
amplasarea unităților, de 
formele de comerț care se 
practică în rețeaua co
mercială.

Dacă raportăm numărul 
populației la unitățile 
existente în rețeaua O.C.L. 
„Pîinea", ajungem la cons
tatarea că fiecărui maga
zin îi revin circa 2 300 de

• De vreo cîteva luni — nu știm 
de ce — la Brăila apa potabilă a 
devenit tulbure și cu un gust amă
rui. Rare sînt cazurile cînd ea este 
limpede și bună. Din această cauză, 
cetățenii sînt nevoiți acum sâ-și 
facă de pe unde pot provizii pen
tru mai mult timp. Totuși, aceasta 
nu este o soluție. De aceea, consi
derăm că gospodarii orașului ar 
trebui să ia măsuri grabnice care 
să asigure apei potabile o bună ca
litate.

• într-o scrisoare primită la re
dacție din municipiul Tecuci se 
semnala faptul că, nu de mult, sec
ția locală de electricitate a între
rupt, fără să avertizeze abonații, 
curentul electric în imobilele de pe 
străzile Cpt. Ionescu Darabun, Ale
xandru cel Bun și Focșa. întreru
perea a fost, intr-adevăr, motivată 
de executarea unor lucrări. Dar

Iar pentru a-1 aproba insta
larea — deocamdată tem
porară — a unor unități în 
holurile unor blocuri (așa 
cum,a reușit, prin înțelege
rea cu asociația de locatari, 
în strada Bîrsănești 55, blo
cul S 1). dar n-a primit 
încă... nici răspuns, nici 
sprijin. Ar fi trebuit să 
existe — dacă O.C.L. ,,Pîi-' 
nea" și-ar fi realizat pro
priul proiect — chioșcuri 
demontabile, care să poată

Un birocratism cald
această întrebare — care 
este adevărata capacitate a 
comerțului cu pîine t cea 
din orele „liniștite" sau_cea 
din orele de vîrf? 
tru a dezlega o dată 
ceastă enigmă, .am 
trebat reprezentanții 
merțului : care sînt 
le pe care le consideră 
de „vîrf" în cursul unei 
zile ? Am primit următo
rul răspuns ; 6—9 (diminea
ța). 11.30 13.30 (la prînz) și 
16,30—19,30 (seara) O sim 
plă socoteală arată că 
„servirea exemplară" se 
„strecoară" literalmente 
printre orele de vîrf

Dară aglomerația ar fi 
provocată cumva de insu
ficiența fondului de marfă 
am avea o explicație a a- 
cestei situații Dar am con
statat pe bază de fapte (in
dustria n-a redus în nici 
o zi din acest an comen-

Pen- 
și a- 

în- 
co- 

ore-

cumpărători potențiali. Un 
calcul simplu (pe care l-am 
făcut noi și pe care îl su
punem atenției organelor 
municipalității) este foarte 
edificator în cartierul Ber- 
ceni, unde populația a ajuns 
la 35—40 000 de locuitori, 
există doar trei unități de 
desfacere a pîinii — două ale 
O.C.L. Alimentara și una a 
O.C.L. „Pîinea". amplasate 
toate în Berceni-Sud 1, în 
timp ce în cealaltă zonă a 
cartierului, Berceni-Sud 2 
nu există nici o unitate 
Rezultă o medie de peste 
10 000 de locuitori pentru 
fiecare centru, adică de 
circa 5 ori mai mult decît 
în alte centre 
mai multe ar 
buit «ă existe 
O.C.L .Pîinea"
concursul consiliului

Unități 
fi 

de
a

tre- 
mult 
cerut 
popu-

fi amplasate, în funcție de 
necesități, în orice parte a 
cartierului Dar chioșcurile 
abia au fost comandate 
pentru execuție la Baia 
Mare Asemenea anomalii 
de organizare a rețelei exis
tă în cartierele Militari, 
Drumul Taberei. Titan, Bă- 
neasa etc. (ba chiar și pe 
anumite artere mai cen
trale)

Ceea ce surprinde, 
lizînd aceste 
faptul că. deși 
dreptarea lor 
multe soluții, 
la îndemînă. 
merciale și municipale aș
teaptă parcă să le spună 
cineva să ia măsuri, să 
împinși 
afirmat 
sporirea 
mercial

ana- 
este 
în- 

mai

situații, 
pentru 
există 

unele foarte 
organele co-

din spate 
și afirmăm 
potențialului 

al unităților

fie 
Am 

că 
co
de

ii»0 ■ i||

desfacere a pîinii este po
sibilă. Sugerăm, în acest 
sens, studierea și a altor 
posibilități, ■ care nu nece
sită investiții cum ar fi : 
a) reanalizarea amplasării 
unităților de desfacere a 
pîinii în complexele co
merciale din noile car
tiere, cărora le-au fost re
partizate spațiile cele mai 
restrînse ; b) folosirea unor 
forme moderne, rapide de 
desfacere, prin introduce
rea preambalării. crearea 
unor unități volante și ru
lante, care să se deplaseze 
în orice moment în loeuriie 
„strangulate". utilizarea 
unor remizieri în unitățile 
de desfacere 
mare ale O C.L. 
ra (sîmbătă și 
în special) etc. ; 
zarea creșterii 
de vînzători 
complexe. în raport cu vo
lumul desfacerii (există u- 
nități de pîine care au
ajuns să desfacă zilnic 
marfă în valoare de
10—18 000 de lei, fiind de
servite doar de 2 sau cel 
mult 3 vînzători pe schimb, 
sub normele în vigoare).

O examinare a modului 
în care actuala organizare 
și rețeaua de desfacere co
respund cerințelor unei a- 
provi7ionări ritmice a popu
lației Capitalei cu pîine și 
produse de panificație este, 
după părerea noastră, abso
lut necesară Repetăm lu
cruri care s-au mai spus și 
despre care s-a mai scris 
- în speranța că. în urmă
torul articol, vom consem
na măsuri imediate și con
crete din partea Consiliului 
popular al municipiului 
București. ,

cu dever 
Alimenta- 
duminică 

c) rea nai i- 
numărului 

în aceleași

• Pînă nu de mult, bonurile de 
consultație la policlinica „Vitan" 
din Capitală se obțineau pe baza 
unei programări anterioare. De cu- 
rînd, însă, orele de consultație se 
stabilesc, de către biroul de infor
mații, în aceeași zi cînd se dau con
sultațiile. Noua măsură produce ne
mulțumiri în rîndul populației. De 
ce ? Pentru că telefonul este im
posibil de folosit, fiind veșnic ocu
pat, iar deplasarea oamenilor la po
liclinică, pentru programare, se sol
dează de cele mai multe ori cu un 
răspuns stereotip : „Nu mai avem 
locuri pentru azi. încercați mîine". 
Din această cauză, bolnavii sînt ne
voiți să vină de cu noaptea și să 
stea la rînd ca să prindă o oră de 
consultație. Și nu de puține ori aș
teptarea se prelungește pînă către 
prînz. cînd Ii se spune că nu mai 
este timp. Mulți cetățeni se în
treabă, pe bună dreptate : Cui i-o 
fi venit ideea să schimbe un sistem 
simplu și bun de programare a con
sultațiilor cu un altul care — așa 
cum s-a dovedit — le cauzează doar 
necazuri, pierdere de timp ?

• în luna aprilie 1969, mai mulți 
salariați din uzina „Unio“-Satu 
Mare au încheiat cu unitatea foto a 
cooperativei „Prestarea" din Oradea 
contracte pentru executarea, în 
rate, a unor fotografii mărite". Iată 
însă că de atunci au trecut mai bine

• In Cartierul nostru — Țuicani 
(Moreni) — unde locuiesc sute de 
familii, deservirea poștală se face 
defectuos. Poștașul ne aduce ziarele 
și scrisorile după 5—6 zile, iar pen
siile, a căror zi de plată a fost fi
xată doar ca să fie, pe hîrtie. se 
achită cu întîrzieri și mai mari. Am 
făcut nenumărate sesizări la oficiul 
P.T.T.R. al orașului, ne-am prezen
tat și personal la conducerea aces
tei unități, dar totul a fost în za
dar. Ba, de cîteva săptămîni, lu
crurile s-au înrăutățit, întîrzierile 
în distribuirea presei și a corespon
denței trecînd cu mult peste „limi
tele" 
zultă 
ției

• Pînă anul trecut cetățenii stră
zii Radu de la Afumați își procurau 
lemnele de la depozitul din șo
seaua Gării Obor, situat la circa 2 
km depărtare. Anul acesta însă au 
fost repartizați tocmai la depozitul 
din Pipera, situat la o distanță de 
7—8 km. Acum au de alergat de 
trei-patru ori mai mult ca înainte 
Ba, mai mult, sînt nevoiți să piardă 
zile în șir fără să reușească măcar 
să se înscrie pe liste. Eu, bunăoară, 
m-am dus de trei ori, încă de la 
5,30 dimineața, și tot neînscris am 
rămas. Depozitul din Pipera s-a 
aglomerat peste măsură, provocînd 
o seamă de încurcături și necazuri 
cetățenilor. Așa a înțeles să vină în 
sprijinul nostru conducerea între
prinderii „Combustibilul" ?

Ion TEODOR,
str. Radu de la Afumați nr. 10, 
București

a unor complexe

In stațiunea balneară Sîngeorz- 
Băi. județul Bistrița-Năsăud, se află 
în construcție două complexe bal
neare, care vor spori capacitatea 
acestei stațiuni de la 600 la 2 100 de 
locuri. Aceasta va permite unui nu
măr ' ’ ’
să-și refată aici sănătatea cu aju
torul tămăduitoarelor ape minerale 
și în condițiile unui confort mai ri
dicat. Pe lîngă acestea, se mai află 
în construcție un grup gospodăresc 
și o termocentrală Construcția pri
mului complex balnear cu 600 de 
locuri — beneficiar Uniunea Gene
rală a Sindicatelor — a început în 
luna iunie 19(18. iar a! doilea cu 900 
de locuri — beneficiar consiliul 
popular al județului — mai tîrziu 
cu o lună. Termenul de dare în 
funcțiune era, pentru primul obiec
tiv semestrul I 1970. iar pentru al 
doilea — sfîrșitul aceluiași an. Dai 
fiind că lucrările s-au desfășurat 
foarte greoi în primul an. fondurile 
de investiții ce însumează în total 
mai bine de 100 milioane lei au fost 
reeșalonate pînă la sfîrșitul anului 
1971 Nici în aceste condiții, graficul 
și planul de construcție nu sînt în
deplinite. preliminîndu-se o nerea- 
lizare fizică și valorică însemnată. 
Dacă lucrările vor merge tot în pas 
de melc, există riscul de a nu se 
respecta nici noile termene de dare 
în funcțiune

— In ceea ce privește beneficia
rul — ne spune tov loan Hangan, 
directorul stațiunii — el s-a achitat 
în termen de toate obligațiile Do
cumentația de execuție. amplasa
mentele. fondurile necesare au fost 
puse în termen la dispoziția con
structorului Am procurat cazane și 
alt utilaj, precum și aparatura ne
cesară centralei termice, care se 
află în montaj. Ne vom- achita și de 
aici înainte de obligațiile ce ne re
vin

Deci, vinovat este constructorul 
Dar care ? Lucrarea a fost contrac
tată de către Trustul local de con
strucții Cluj și e continuată acum 
de întreprinderea județeană de con- 
strucții-montaj Bistrița Conducerea 
primei întreprinderi, aflînd că vor 
lua ființă întreprinderile județene de 
construcții-montaj. nu s-a prea orno- 
rît cu lucrul, nu a adus pe șantier 
utilaje de tehnicitatea reclamată de 
o asemenea lucrare. La începutul 
anuluj trecut, investiția a fost pre
luată de către a doua întreprindere. ■ 
Lipsită atît de experiență cît și de 
cadrele necesare. lucrarea a avan
sat și mai încet La conducerea șan
tierului s-au perindat în scurt timp 
trei șefi, fiecare din ei cu traista în 
băț, gata oricînd de plecare. Multă 
vreme au lipsit utilaje de cea mai 
strictă necesitate și, mai ales, ma-

r
i *

terialele. Numai Combinatul de In
dustrializare a lemnului din Sucea
va a întîrziat cu două luni de zile 
livrarea panourilor de cofraj. îr> • 
același timp, s-a simțit lipsa uno.’ * 
meseriași. în special a dulgherilor.

Din luna iulie 1969, conducerea 
șantierului a fost preluată de către 
un bun gospodar, originar de 
prin părțile locului, dornic să-și 
pună în valoare talentul și pricepe
rea pentru realizarea unor frumoa
se lucrări arhitectonice. Mihai 
Avram, om cu vechi state de 
serviciu în construcții, care a mun
cit pe principalele șantiere ale țării. 
A adus cu el și o seamă de mese
riași cu experiență Cu toate aces
tea, lucrările nu avansează pe mă
sura necesităților. Numai cu un ingi
ner șef de lot nu se poate face față 
unui volum de o asemenea comple
xitate. Se simte lipsa inginerului șef 
de șantier, a altor specialiști. Di» 
cauză de forță majoră. în prezent 
întreaga activitate a fost concentra
tă asupra complexului de 600 de 
locuri, spre a se închide corpurile 
clădirii în vederea asigurării lucră
rilor pe timp de iarnă Dar în acest 
scop ar trebui turnate zilnic cel 
puțin 303 mc betoane. Or, agrega
tele de granulație corespunzătoare 
au lipsit multă vreme, capacitatea 
utilajului fiind abia la jumătatea 
necesarului în afară de aceasta, be
tonierele sînt și ele sub Capacitate 
și uzate peste măsură. în momentul 
de față, se simte lipsa dulgherilor, 
care nu pot face față volumului de 
cofrări și decofrări. Materialele de 
instalații, tuburile de beton, precum 
și alte materiale și utilaje, sînt si ele 
insuficiente. Se spune că 
aceasta a fost un 
Trustului local din Cluj, ... 
vitreg a rămas și pentru întreprin
derea de construcții"montaj Bistrița, 
care își concentrează toate mijloa
cele pentru realizarea planului de 
investiții din centrul de județ.

Construcția complexelor balneare 
de la Sîngeorz-Băi ridică probleme 
abia de acum încolo, cînd se va trece 
la lucrările de finisaj, care sînt pre
văzute a avea un înalt grad de teh
nicitate ■ pereți cu tapete lavabile, 
iluminat indirect, băi placate cu ce
ramică și faianță, holuri cu glazuri 
decorative Iată de ce atragem de pe 
acum atenția conducerii întreprin
derii de construcții-montaj Bistrița că 
trebuie să acorde întreaga atenție a- 
cestor lucrări complexe, 
interes social și economic 
facă un titlu de mîndrie 
zarea lor în termen și la nivelul ca
litativ așteptat

lucrarea 
copil vitreg al 

' dar tot

de mare
— să-și 

din reali-

Alex. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii1

TRATAMENT CU NĂMOL LA DOMICILIU
întreprinderea de industrie 

locală „Cheile Dornei" 
Vatra Dornei vă înlesnește 
tratament comod și eficace 
nămolul terapeutic natural 
turbă din Poiana Stampei, 
care vi-1 pune la dispoziție în 
larmacii, ambalat în săculețe 
și anvelopă de material plas
tic Cu avizul medicului de

din 
un 
cu 
de 
pe

specialitate, un pacnet cu nă
mol terapeutic de turbă poate 
fi folosit pentru o singură baie 
sau pentru cinci aplicații sub 
formă de comprese Tehnica 
folosirii nămolului terapeutic 
este precizată în instrucțiunile 
anexă la pachetul care cîntă- 
rește circa 1 200 g nămol, ce 
se vinde la prețul de 11 lei

-f

*
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CHEMARE
către toate consiliile populare, 
către toti oamenii muncii din 
municipiile, orașele și comunele 

din Republica Socialistă
România

{Urmare din pag. I)

— depășirea sarcinilor stabilite Ia următoarele sortimente eu t
— produse de carieră — 20 000 tone
— prefabricate din beton — 3 000 me
— cahle teracotă — 20 000 bucăți
— mobilă — 1 000 000 Iei.

în sectorul de gospodărie comunala și locativâ,
printr-o mai rațională folosire a mijloacelor materiale și bănești, prin mai 
buna organizare a producției și a muncii, se va asigura realizarea unui volum 
suplimentar de producție-prestații în valoare de 7 000 000 Iei.

în sectorul de investiții și construcții-montaj,
printr-o mai bună organizare a producției și a muncii pe șantiere, prin creș
terea gradului de folosire a utilajelor, introducerea de noi procedee și soluții 
tehnologice, se vor realiza :

— darea în folosință înainte de termen a următoarelor obiective înscrise 
tn planul de investiții :

— 2 400 mp hale industriale, cu 30 de zile
— 3 km de canalizare, cu 45 de zile
— 2 km de conductă cu diametrul de 500 mm pentru alimentare cu apă 

potabilă, cu 30 de zile
— realizarea cu 10 zile înainte de termen a planului fizie anual de lo

cuințe
— scurtarea termenelor de predare a documentației tehnice pentru obiec

tivele de investiții pe 1971 cu 4 000 de zile-proiectare
— definitivarea schițelor de sistematizare pentru 5 orașe și 14 comune
— reducerea cu 25 000 lei a cheltuielilor planificate pe kilometru de drum modernizat
— darea în folosință la 30 mai a 3 240 de locuri în hoteluri și vile, In 

stațiunile de pe litoral.
— Printr-o mai judicioasă folosire a materiilor prime și a materialelor, 

prin reducerea consumului specific, se vor realiza următoarele economii : 
/ — 250 tone metal

— 200 mc material lemnos
( — 1 000 tone ciment.

— Prin creșterea productivității muncii, sporirea gradului de folosire a 
mașinilor, utilajelor și instalațiilor, introducerea unor noi procedee tehnolo
gice și a altor măsuri tehnico-organizatorice, se vor realiza economii peste 
plan în valoare de 2,5 milioane lei, după cum urmează :

— 1 000 000 Iei în activitatea de industrie locala
— 500 000 lei în activitatea de gospodărie comunală
— 1 000 000 lei în sectorul de circulație a mărfurilor.
— Prin depășirea planului de producție, reducerea prețului de cost și a 

nivelului cheltuielilor de circulație, se vor obține beneficii peste plan în 
sumă de 5,5 milioane lei, astfel :

— 3 000 000 lei în industria locală
— 1 500 000 Iei în gospodăria comunală
— 1 000 000 Iei în sectorul circulației mărfurilor.
In vederea îmbunătățirii aprovizionării populației, rețeaua comerțului de 

stat se va dezvolta cu încă 21 de unități, iar planul de desfacere va fi depă
șit cu 20 milioane lei.

. Șe. vor 'ua “râsuri pentru îmbunătățirea substanțială a aprovizionării 
unităților comerciale de pe litoral pentru o cît mai bună deservire a turiștilor.

Prin contribuția voluntara bănească și munca locui
torilor,
a» vor realiza :

— 18 săli de clasă, 2 grădinițe de copii, 5 cămine culturale, 2 dispensare 
umane, 10 km de rețea pentru apă potabilă

— 220 km întreținere și reparații de drumuri.
Pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a orașelor și comunelor, vom 

asigura mobilizarea și îndrumarea .cetățenilor la înfăptuirea prin muncă pa
triotică a unor lucrări edilitar-gospodărești. în valoare de 57 000 000 lei, prin
tre care : 90 000 mp trotuare din dale de beton, 120 hectare amenajări și în
trețineri de spații și zone verzi, plantarea a 150 000 arbori și arbuști și a 
15 km de gard viu, acordîndu-se o atenție deosebită gospodăririi și înfrumu
sețării localităților de pe traseele turistice.

y. în domeniul învățămîntului, culturii și sănătății, 
se va urmări și realiza :

— îmbunătățirea bazei materiale a școlilor, prin darea în folosință a tu
turor construcțiilor școlare înscrise în pianul de stat și dotarea în con
tinuare cu material didactic a școlilor de 10 ani

— îmbunătățirea asistenței medicale prin folosirea mai eficientă a bazei 
materiale existente și a cadrelor medico-sanitare

— dezvoltarea activității de cercetare și valorificare a folclorului local, 
permanentizarea activității artistice de amatori, organizarea de mani
festări tradiționale, mărirea numărului de spectacole artistice pe lito
ral, în perioada estivală.

Consiliul popular, toți oamenii muncii din județul Constanța, vor depune 
eforturi sporite pentru realizarea și depășirea angajamentelor cuprinse în 
prezenta chemare, contribuind în felul acesta la înfăptuirea mărețului pro
gram elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R., de ridicare a României so
cialiste pe culmile tot mai înalte ale progresului și civilizației.

r

j

în zona industrială a iașilor
9

Iată una din imaginile ca
racteristice Uzinei de fibre sin
tetice din Iași, care se înscrie 
printre cele mai recente 
biective producătoare 
astfel de fibre, devenite 
atît de obișnuite pentru 
dustria ușoară, ca și 
și bumbacul. Noua 
poliesterică de tip 
atinge pragul superior de per
formanță în ce privește gra

o- 
de 
tot 
in- 

lîna 
fibră 

,TEROM“

dul de neșifonabilitate, durata 
de rezistență, tușeul. Deși se 
produce doar de puțin timp, 
„Terom"-ul a ajuns competi
tiv și pe piața internațională.

Prin realizarea noilor lucrări 
de investiții, uzina 
va reuși să producă 
cantitate de „Terom" 
lentă cu lîna a 3 
ne de oi.

Foto : Gh. Vințilă

ieșeană 
anual o 
echiva- 
milioa-

-k

Ca și în alte întreprinderi agri
cole de stat, măsurile stabilite cu 
trei ani în urmă de conducerea parti
dului privind îmbunătățirea activită
ții în agricultura de stat și-au dove
dit și la noi pe deplin roadele. In
tr-o perioadă relativ scurtă, între
prinderea noastră, organizată pe 
principiul fermelor cu gestiune eco
nomică proprie, a reușit să utilizeze 
mai eficient pămîntul, fondurile fixe 
și forța de muncă și, pe această cale, 
să obțină producții crescînde și la 
un preț de cost mai redus. Conclu
dente sînt rezultatele de anul tre
cut. Planul pro
ducției globale a 
fost realizat în 
proporție de 106,1 
la sută, iar bene
ficiile se ridică la 
21 671 000 lei, față 
de 15 807 000 lei 
cît era prevăzut. 
Ce a stat la baza 
obținerii acestor 
rezultate ?

Terenul între
prinderii, care în
sumează 3 126 ha. 
a fost organizat 
în 13 ferme. A- 
ceastă formă a- 
vansată de orga
nizare a legat ne
mijlocit pe spe
cialiști de pro
ducție, a sporit 
preocuparea lu
crătorilor între
prinderii pentru 
utilizarea cît mai 
eficientă a mij
loacelor materiale 
și financiare, pen
tru creșterea pro
ducției și reduce
rea cheltuielilor 
pe unitatea de 
produs. Prin toa
te măsurile luate de consiliul 
de administrație, de fiecare șef 
de fermă. pentru îmbunătățirea 
organizării producției și a mun
cii, pentru folosirea cit mai judicioa
să a mijloacelor de producție și for
ței de muncă, am urmărit asigura
rea unei corelații optime între pro
ducția globală și fondul de salarii, 
pe de o parte, între productivitatea 
muncii pe un muncitor și salariul 
mediu, pe de altă parte. Față de 1965, 
anul trecut, fondul de salarii s-a 
mărit cu 104 la sută, iar producția 
globală — cu peste 200 la sută. în 
același timp, salariul mediu a cres
cut cu 13 ța sută, iar productivita
tea muncii — cu 40 la sută.

Eficiența acestor măsuri este do
vedită de rezultatele in producție Și 
financiare obținute anul trecut. Cu 
toate că timpul nefavorabil a Îngreu
nat desfășurarea normală a procesu
lui de producție, ,1a majoritatea cul
turilor am avut recolte bune. Șefii 
de fermă au găsit căi și resurse pen
tru a realiza producții mari și la un 
preț de cost,mai scăzut. La ferma nr. 
4, condusă de Constantin Șcrieciu, 
prin executarea tuturor lucrărilor la 
timp și de bună calitate, s-a obținut 
o producție medie de 10 750 kg stru

guri la hectar. Ca urmare, s-au dat 
peste plan 308 tone struguri, ceea ce 
a dus la realizarea unui beneficiu de 
4 050 000 lei, față de 2 144 000 lei cît 
prevedea planul acestei ferme. Sînt 
și alte asemenea exemple. Ferma nr. 
8, condusă de Florin Dăiescu, a ob
ținut un venit suplimentar de 854 000 
lei, iar ferma nr. 5, condusă de Flo
rin Floreșteanu, a depășit veniturile 
planificate cu 39 la sută, iar benefi
ciul l-a dublat.

Important pentru activitatea eco
nomică a întreprinderilor agricole de

0 demonstrație 
a potențialului 

productiv și economic 
al fermelor agricole

stat este ca paralel cu creșterea pro
ducției să se reducă cheltuielile ma
teriale și forța de muncă. In acest 
scop, ținînd seama de specificul u- 
nității noastre, am acordat o deose
bită atenție modernizării lucrărilor 
de combatere a bolilor viței de vie_. 
Se știe că pentru stropit se consumă 
cantități mari de apă. în vederea re
ducerii cheltuielilor de transport, s-au 
amenajat bazine cu o capacitate de 
60—70 vagoane, In care este captată 
și depozitată apa din precipitații. Se 
asigură astfel apa necesară pentru 
2—3 stropiri. Din aceste bazine tam
pon, apa se pompează in alte ba
zine, situate la o anumită înălțime, 
unde se pregătește zeama de bor- 
deleză. De aici, soluția este distri
buită prin conducte direct la parce
le, pentru alimentarea mașinilor de 
stropit. în acest fel, s-au redus con
siderabil consumul de zile-om și ne
cesarul de mijloace de transport, e- 
conomisindu-se 140 000—150 000 lei 1® 
suta de hectare.

Tot pentru reducerea cheltuielilor 
de producție, am mecanizat trans
portul strugurilor din vie Ia cen
trele de vinificație. Prin modificări
le aduse de ing. Vasile Trifan, șeful

sectorului mecanic, la 20 de remorci 
R.B.L. 4, s-a reușit ca peste 70 la 
sută din producția de struguri a în
treprinderii să fie transportată în a- 
cest fel. Fermele, care au folosit a- 
semenea remorci au realizat, numai 
la fondul de salarii, economii de pes
te 300 000 lei.

Se pot cita numeroase alte exem
ple care demonstrează inițiativa cres- 
cindă și stăruințele specialiștilor de 
a îmbunătăți producția. Conducerea 
nemijlocită a întregului proces de 
producție de către specialiști a în
lăturat practica luării unor măsuri 

„după ureche", 
facilitînd intro
ducerea de meto
de de muncă și 
procese tehnolo
gice avansate. 
Promovînd un stil 
de muncă opera
tiv și eficient, 

. consiliul de ad
ministrație spriji
nă, totodată, fer
mele in rezolva
rea unor proble- 

. me care depășesc 
cadrul și posibili- 

. .tățile lor. Acolo 
unde măsurile 
luate nu duceau 
lă valorificarea 
imediată a rezer
velor, consiliul de 
administrație al 
întreprinderii a 
intervenit opera
tiv. Astfel, ne-am 
ocupat îndeaproa
pe de cooperarea 
avantajoasă din
tre ferme, mai a- 
les in campaniile 
grele (de stropit 
sau de cules). O 
serie de utilaje, 
indiferent de fer

ma căreia îi aparțin, au fost concen
trate acolo unde era cea mai mare 
nevoie. La un moment dat, strugurii 
de la ferma nr. 8 au fost atacați de 
mucegai. în această situație, cule
sul trebuia făcut în cel mult 6—7 
zile. S-au luat măsuri ca 6 remorci 
de la fermele din deal (unde peri
colul de mucegai era mai mic) și 
peste 400 muncitori să se deplaseze 
la această fermă. Culesul s-a putut 
face astfel la timp și fără pier
deri.

Desigur, m-am referit numai la 
cîteva dintre măsurile luate în în
treprinderea noastră pentru creșterea 
eficienței economice în activitatea de 
producție. Posibilitățile de sporire a 
rentabilității fermelor sînt incă mari 
și, de aceea, consiliul de administra
ție, șefii de fermă, toți lucrătorii în
treprinderii examinează mai în pro
funzime rezervele, pentru a le evi
denția și fructifica cit mai bine în 
acest an.

Ing. Stanică DUMBRAVA 
directorul I.A.S. Cotești, 
județul Vrancea

0 locomotivă 

la două zile
Zilele acestea, uzina „Electro- 

putere" a livrai beneficiarilor 
primele locomotive prevăzute în. 

-planul-pe-acest an.--în prezent,- 
la fiecare două zile Uzina este 
în măsură să expedieze o loco
motivă electrică sau Diesel-elec- 
trică, astfel că. pînă la finele 
anului, se vor produce .133 loco
motive Diesel-electrice și 35 lo
comotive electrice ' de 5 100 Kw. 
Uzina „Electroputere" și cele
lalte aproape 100 de întreprin
deri cu care aceasta cooperează 
la realizarea celor două tipuri 
de locomotive au asimilat noi 
materiale, subansamble și an- 
samble. La fabrica de mașini e- 
lectrice rotative, de exemplu, a 
fost asimilată tehnologia de fa
bricație a motoarelor de tracțiu
ne și a. generatorului de la lo
comotiva Diesel-electrică, pentru 
funcționare în condiții tropicale.

Asociație 
intercooperatistă 

cu obiective multiple

LA UZINA MECANICĂ DIN SIBIU

Presă automată inclinabiiă, 
de 10 tone forță

Șaptezeci și patru 
de cooperative agri
cole de producție din 
județul Neamț, situate 
în bazinele mijlocii 
ale rîurilor Șiret și 
Moldova, s-au con
stituit într-o asocia
ție complexă care-și 
propune să valorifice 
în chip superior po
tențialul vegetal și 
animal de care dis
pun unitățile agricole

componente. Asocia
ția intercooperatistă 
va construi, în apro
pierea orașului Ro
man, o fabrică de 
nutrețuri cu o capa
citate de producție 
de 100 000 tone pe 
an, precum și un 
complex de creștere 
și îngrășare, pe cale 
Industrială, a circa 
30 000 de porci. Vor 
ti create, de aseme

nea, un laborator ve
terinar și un altul 
vegetal. Treptat, u- 
nitățile asociate vor 
investi londuri im
portante pentru con
struirea altor obiec
tive gospodărești. 
Valoarea lucrărilor 
prevăzute a Ii exe
cutate în anul aces
ta, depășește 100 
milioane lei.

(Agerpres)

Pe poarta Uzinei me
canice din Sibiu au ie
șit primele loturi de 
serie ale unui nou pro
dus, recent asimilat. 
Este vorba de o presă 
automată înclinabilă, 
de 10 tone forță, utili
zată în operațiunile de 
ștanțare. Noul utilaj, 
proiectat de specialiștii 
Institutului de cercetări 
tehnologice în con

strucții de mașini este 
dotat' cu un dispozitiv 
automat de alimentare 
și are o productivitate 
de 3 ori mai mare în 
comparație cu produ
sele similare fabricate 
pînă în prezent. încă în 
cursul acestui an, pri
mul lot de prese auto
mate înclinabile va a- 
junge la beneficiari. A- 
similarea acestui pro

dus, cu caracteristici 
tehnice superioare, mar
chează prima etapă a 
realizării unui plan 
vizînd îmbunătățirea 
structurii producției în 
uzina sibiană. în vii
torul apropiat va în
cepe producția în serie 
a altor 3 tipuri de 
prese automate.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Deși a trecut doar un an și jumă
tate de la primele adunări generale 
ale salariaților, se poate aprecia că 
au fost acumulate suficiente ele
mente care atestă viabilitatea și au
toritatea acestei instituții în viața în
treprinderilor. In numeroase unități 
economice, ele s-au impus ca adevă
rate ședințe de lucru, de analiză 
profundă și exigentă a problemelor 
de bază ale activității economice, ca 
tribune de afirmare a inițiativei 
muncitorilor, inginerilor și tehni
cienilor, contribuind la îmbunătăți
rea generală a muncii, la întărirea 
spiritului colectiv în activitatea de 
organizare și conducere ; dezbaterile 
au fost în cele mai multe cazuri 
străbătute de spirit critic și autocri
tic, vădind responsabilitatea, dorința 
salariaților de a lichida neajunsurile, 
de a face totul pentru perfecționarea 
continuă a procesului de producție, 
pentru obține: ea unor rezultate eco
nomice superioare. Nu este deloc o 
exagerare dacă afirmăm că, intr-un 
șir de unități economice, depășirea 
unor momente critice în îndeplinirea 
planului din anul trecut a fost posi
bilă tocmai datorită aplicării măsu
rilor și propunerilor formulate în a- 
dunările generale ale salariaților

O examinare critică a experienței 1 
acumulate pînă acum relevă că insti
tuția adunărilor generale ale sala
riaților nu a funcționat pretutindeni 
cu aceeași vigoare, cu același folos, 
cu aceeași grijă din partea organiza
torilor pentru atingerea scopurilor 
în vederea cărora ea a fost creată. 
Intr-o serie de întreprinderi s-a ma
nifestat tendința de a imprima adu
nărilor un caracter festivist, strict 
bilanțier, străin oricărei idei de 
analiză ; dările dr- seamă prezentate 
de comitetele de direcție au estom
pat adesea neajunsurile, cauzele de
ficiențelor, au evitat să numească pe 
cei răspunzători pentru ne'indeplini- 
rea sarcinilor, n-au jalonat princi
palele direcții de acțiune în vederea 
îmbunătățirii activității întreprinde
rii, lipsind astfel pe participant)) la 
adunare de o bază serioasă de discu
ții. Este lesne de înțeles că, în ase
menea condiții, atît dezbaterile, cît și 
propunerile au fost lipsite de consis
tență, nu și-au putut arăta efectul în 
viața întreprinderii. In alte locuri, 
autoritatea adunării generale a sala
riaților a fost lezată de indiferența 
cu care comitetele de direcție au tra
tat măsurile și propunerile pe care 
erau legalmente obligate să le stu
dieze, să le aplice, spre binele ge
neral.

Conferința Națională a partidului 
a conceput adunările generale ale 
salariaților ca o instituție democra
tică puternică, în măsură să joace un 
rol major în viața întreprinderilor și 
unităților economice. Tocmai de 
aceea este necesar ca, la actuala edi
ție, să se evite neajunsurile amin
tite, să se asigure adunărilor gene
rale o pregătire și o desfășurare co
respunzătoare scopului pentru care 
această instituție a fost concepută.. 
Esențial este să se asigure o cît mai 
activă participare a tuturor salaria- 
ților Ia dezbateri, să se stimuleze 
un fructuos schimb de păreri in care 
participanții să-și spună deschis 
opinia asupra treburilor întreprinde
rii, asupra modalităților de perfec
ționare a activității economice, astfel 
incit să se poată ajunge la concre
tizarea unui plan de măsuri bine 
gîndit, întrunind consensul general 
dar și balitatea de a putea fi aplicat 
cu succes în producție și adminis
trație. Cu deosebire, adunarea gene
rală va. trebui să analizeze activita
tea comitetului de direcție, modul 
cum acesta a aplicat hotărîrile adu
nării precedente, să contribuie la 
stabilirea programului pentru activi
tatea viitoare, la precizarea măsuri
lor necesare pentru îndeplinirea 
exemplară a prevederilor planului 
de stat. Dezbaterile trebuie să fie cît 
mai aprofundate și competente, să 
poarte amprenta unui cît mai înalt 
spirit critic și autocritic..

Se înțelege, pentru ca toate adu
nările generale să se desfășoare la 
un asemenea nivel de exigență, tre
buie create condițiile cele mai priel
nice. Ținînd seama de experiența 
adunărilor generale anterioare, este 
important să se asigure o informare 
amănunțită a colectivelor respective 
asupra desfășurării activității pro
ductive și a modului cum a evoluat 
gestiunea întreprinderii. In acest 
sens, în dările de seamă pe care ur
mează să le prezinte în fața adună
rii generale, comitetele de direcție 
au datoria să înfățișeze o analiză 
obiectivă, deschisă, clară asupra ac
tivității economico-financiare a în
treprinderii respective, să formuleze 
un punct de vedere competent asu
pra fiecărei probleme în parte, să re
liefeze atît ceea ce este pozitiv, cît 
și neajunsurile, să dea socoteală in 
fața salariaților asupra modului în 
care au lucrat și au rezolvat pro
blemele, atît cele referitoare la pro
ducție și gestiune, cît și cele care 
privesc condițiile de muncă și de 
viață ale lucrătorilor din unitatea 
respectivă, să supună dezbaterii a- 
dunărilor liniile definitorii ale acti
vității viitoare. Numai o asemenea 

informare va permite lucrătorilor din 
diferitele compartimente ale între
prinderii să cunoască și să ia atitu
dine față de ceea ce e negativ, să 
aibă conștiința problemelor, dar și a 
perspectivei unității în care lucrează, 
să dobîndească sentimentul atît de 
fertil al participării la efortul gene
ral pentru buna gospodărire a tre
burilor. Aceasta este una din condi
țiile reușitei în mobilizarea munci
torilor, inginerilor, economiștilor și 
funcționarilor la efortul necesar asi
gurării unui înalt nivel de rentabi
litate a întreprinderii, în cointeresa
rea tuturor salariaților pentru reme
dierea lipsurilor, pentru obținerea 
unor rezultate superioare.

întreaga dezbatere din adunările 

Adunările generale 
ale salariaților

generale va dobîndi substanță și fi
nalitate numai în măsura în care va 
fi axată pe o problematică majoră și 
de cea mai mare actualitate. De 
aceea, darea de seamă va trebui să, 
înfățișeze cu precădere sarcinile ce 
revin fiecărei întreprinderi și orga
nizații economice din planul de stat, 
pe anul 1970, precum și măsurile' teh
nico-organizatorice menite să asi
gure îndeplinirea și depășirea aces
tor sarcini. De cea mai mare im
portanță este ca adunările generale 
să se desfășoare în lumina indica
țiilor cuprinse in cuvîntarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie 1969 
care au concentrat atenția tuturor 
oamenilor muncii asupra unui com
plex de obiective economice de prim 
ordin, precum și asupra căilor de 
urinat in vederea atingerii acestor 
obiective. In mod deosebit va trebui 
să se insiste asupra problemelor le
gate de ridicarea eficienței întregii 
activități economice — micșorarea 
consumurilor specifice de materii 

prime și combustibil, sporirea în- 
tr-un ritm mai intens a productivi
tății muncii, reducerea costurilor 
de producție, lichidarea pierderi
lor și risipei de tot felul, creș
terea efectivă, prin efort pro- 
oriu., a rentabilității, scurtarea du
ratei de execuție și darea în func
țiune la termen a noilor obiective și 
capacități de producție, majorarea 
livrărilor la export și diminuarea 
importului, asigurarea unei competi
tivități autentice tuturor produselor 
ooastre pe piața externă.

Experiența a dovedit că fructifica
rea largă a rezervelor de creștere a 
productivității muncii, de ridicare a 
eficienței economice este condiționa
tă, în mare măsură, de perfecționa-

rea continuă a conducerii și organi
zării producției și a muncii în între
prinderi. De aceea este necesar să 
se analizeze, să se / facă pro
puneri privind modalitățile și
formele concrete de a duce mai 
departe și mai aprofundat acțiu
nea de organizare științifică a pro
ducției și a muncii. Tn acest context, 
este firesc și necesar să se acorde 
o atenție deosebită problemelor ridi
cării gradului de folosire a mașini
lor și utilajelor, a capacităților., d? 
producție, repartizării și folosirii cî* 
mai raționale a forței de muncă îr- 
întreprinderi, asigurîndu-se, ca în 
fiecare unitate numărul de salariați 
să corespundă cerințelor reale aie 
producției. Este important, de ase
menea, să se examineze cu toată se
riozitatea problema ridicării califică
rii și pregătirii continue a tuturor 
salariaților.

Organele și organizațiile de partid 
au îndatorirea primordială de a 
contribui Ia buna pregătire și des
fășurare a adunărilor generale ale 

salariaților, la stimularea spiritului 
critic, a inițiativei participanților, la 
crearea climatului prielnic formulă
rii unor propuneri judicioase, scoa
terii în evidență a tot ceea ce este 
important pentru lichidarea neajun
surilor, pentru îmbunătățirea activi
tății economice. In succesul adunări
lor generale se va reflecta nivelul 
la care organizațiile de partid își în
deplinesc obligația de a conduce, în
druma și controla întreaga activitate 
de producție și economică din 
întreprinderi. Iată de ce este de 
la sine înțeles că organele de 
partid, birourile organizațiilor de 
bază sînt datoare să ajute ne
mijlocit, să supravegheze buna pre
gătire și desfășurare a adunări

lor, îndatorire care va continua 
pînă la aplicarea tuturor propune
rilor și măsurilor adoptate. Iată, de 
ce, și în aceste adunări, comuniștii 
trebuie să fie cei mai activi, să dea 
expresie celor mai constructive 
puncte de vedere și propuneri, să 
exercite în modul cel mai principial 
și exigent critica și autocritica — 
avînd în permanență conștiința că 
forța combativității lor decurge din 
însuși rolul conducător al partidului 
nostru în toate sectoarele economiei 
naționale, în întreaga viață socială.

Dezbaterile din adunările generale 
ale salariaților trebuie să constituie 
o manifestare puternică a spiritului 
de răspundere al fiecărui muncitor, 
inginer și tehnician față de înde
plinirea propriilor sale sarcini și ale 
întregului colectiv, a cointeresării 
masei largi de salariați în îmbună
tățirea generală a muncii, în ridica
rea continuă a eficienței economice. 
Cu toată claritatea se cuvine să fie 
explicată în cadrul adunărilor ge
nerale, ca să fie cît mai bine înțe

leasă, corelația dintre efortul pen
tru sporirea eficienței economice, a 
beneficiilor întreprinderii și ridica
rea nivelului de trai, creșterea ve
niturilor salariaților. In această co
relație se înmănunchează strîns in
teresele colectivelor de întreprinderi 
cu interesele generale ale societății, 
deoarece pe măsura sporirii eficien
ței economice, a beneficiilor, fiecare 
unitate își creează noi surse de creș
tere a veniturilor salariaților și, tot
odată. aduce o contribuție sporită la 
creșterea venitului național — baza 
trainică a ridicării sistematice a 
bunăstării generale a oamenilor 
muncii.

Adunările generale trebuie să de
termine o creștere a răspunderii co
lective a salariaților atît pentru re
zultatele întreprinderii unde lucrea
ză, cît și pentru progresul întregii 
economii, al întregii noastre societăți. 
Aceasta înseamnă că, în cadrul adu
nărilor, problemele majore ale acti
vității întreprinderilor vor fi dezbă
tute și rezolvate în contextul inte
reselor generale ale economiei. Nu 
trebuie demonstrat, bunăoară, cîtă 
importanță au respectarea riguroasă 
a tuturor angajamentelor asumate, a 
obligațiilor contractuale, îndeplinirea 
punctuală a sarcinilor de livrare a 
produselor către alte întreprinderi, 
către piață, către partenerii externi 
etc. Nici un moment nu trebuie să se 
piardă din vedere că orice tergiver
sare a soluționării unei probleme 
economice poate avea implicații ne
gative serioase în propria întreprin
dere, în alte unități, poate produce 
perturbări în funcționarea mecanis
mului complex și sensibil al econo
miei naționale.

Luînd în discuție probleme atît de 
Importante ale întreprinderilor, ale 
planului de producție, adunările ge
nerale ale salariaților oferă un bun 
prilej de analiză a calității muncii 
comitetelor de direcție, de verifica
re a încrederii de care ele se bucu
ră din partea oamenilor muncii. 
Practica a confirmat că aceste co
mitete de direcție, inclusiv direc
torul, pot să-și îndeplinească sarci
nile complexe pe care le au ca or
gane de conducere colectivă a între
prinderilor numai în măsura în care 
se bucură de apreciere, de autorita
te și prestigiu în rîndurile salaria
ților. că numai întrunind asemenea 
calități vor putea să realizeze unirea 
tuturor forțelor colectivului, a tutu
ror energiilor și valorilor umane din 
întreprinderi. Constituind un examen 
de verificare a capacității comitetelor 
de direcție de a antrena masa largă 
a salariaților la rezolvarea tuturor 

problemelor producției, adunările ge
nerale vor reafirma încrederea sala
riaților în aceste organe de condu
cere colectivă a întreprinderilor.

Cert este — și experiența a de
monstrat cu prisosință — că viabili
tatea și prestigiul adunărilor gene
rale ale salariaților depind în mars 
măsură de modul în care se fructi
fică propunerile formulate, se rezol
vă marile probleme ale activității 
productive, economice și financiare. 
De aceea, comitetele de direc
ție au obligația să arate în fața 
adunării cum s-au ocupat de apli
carea propunerilor mai vechi, ce vor 
face pentru ca măsurile și ideile cele 
mai bune din actualele adunări să 
capete viață. Totalitatea propuneri
lor prețioase făcute în cadru) dezba
terilor din adunările generale ale 
salariaților vor constitui pentru co
mitetele de direcție un program con
cret de lucru. Dacă se aplică propu
nerile și se obțin rezultatele scon
tate, aceasta stimulează puternio 
spiritul creator al salariaților, intere
sul lor pentru bunul mers al treburi
lor întreprinderii, participarea și rnal 
activă la dezbaterea și soluționarea 
tuturor problemelor.

Conducerile ministerelor și celor
lalte instituții centrale, consiliile de 
administrație ale centralelor indus
triale, combinatelor, grupurilor de 
uzine și trusturilor sînt direct răs
punzătoare de buna pregătire și des
fășurare a adunărilor generale ale sa
lariaților. Prezența în întreprinderi 
a cadrelor cu munci de răspundere 
din ministere și din noile organisme 
economice nu trebuie să fie for
mală. de constatare și „fotografiere" 
a stărilor de lucruri existente, ci să 
aibă un caracter de lucru, ajutînd 
comitetele de direcție în mod efec
tiv, cu măsuri prompte și operative, 
la soluționarea tuturor problemelor 
legate de realizarea planului, dînd 
totodată un răspuns clar problemelor 
ridicate de muncitori, ingineri și teh
nicieni în adunările generale ale sa
lariaților.

Spiritul de înaltă exigență șl res
ponsabilitate în care este necesar să 
se desfășoare adunările generale ale 
salariaților va demonstra încă o dată 
hotărîrea fermă a oamenilor mun
cii din întreprinderile și organizațiile 
economice de a nu precupeți nici un 
efort pentru a asigura realizarea 
exemplară a tuturor sarcinilor de 
plan în acest ultim an al cincinalu
lui, o eficiență sporită întregii acti
vități în sfera producției materiale, 
în lumina sarcinilor deosebit de im
portante trasate de plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie anul trecut
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Anticipații editoriale
In Editura enciclopedică română

Dintre intențiile editu
rilor, aflate multe în faza 
de proiect, anticipăm cî- 
teva :

Tînăra Editură enciclo
pedică română, instituție 
profilată în special pe 
tipărirea literaturii de tip 
enciclopedic, va cunoaște 
în 1970 deplina sa consa
crare.

Reprezentativ pentru 
1970 este „Micul dicționar 
enciclopedic". Va apare 
într-un singur volum cu 
profil mixt : lingvistic și 
enciclopedic. Dicționarul 
va cuprinde peste 70 000 
de articole-titlu, cu 40 000 
mai multe decît cele con
semnate în 4 volume ale 
Dicționarului enciclopedic 
român, o pondere aparte 
deținînd-o cele referitoa
re la România. Volumul 
împărțit în două secțiuni 
— nume comune și nume 
proprii — va intercala, pe 
hîrtie colorată, un grupaj

de maxime și locuțiuni 
celebi e.

Pe „șantierul" editurii 
se află numeroase alte 
lucrări cu caracter enci
clopedie. Astfel, „Istoria 
României în date" va 
completa în curînd infor
mațiile oferite de „Istoria 
lumii în date", volum re
cent apărut.

„Dicționarul prozatori
lor români". „Dicționarul 
artiștilor plastici din Ro
mânia", „Dicționarul de 
artă populară româneas
că" și „Dicționarul de fol
clor românesc", aflate în 
lucru, vor contribui la în
lăturarea unor carențe în 
informarea completă și 
rapidă a celor interesați 
de fenomenul cultural ro
mânesc. In aceeași catego
rie se înscriu și dicționa
rele dedicate monumen
telor 
mânia, 
nesc

de artă din Ro- 
filmului româ- 

antichitățilorȘi

românești, „Micul dicțio
nar al istoriografiei româ
nești" și „Mica enciclope
die a istoriei științei și 
tehnicii românești". Alte 
colective de autori și co
laboratori de prestigiu e- 
laborează, sub auspiciile e- 
diturii, numeroase lucrări 
de tip enciclopedic, desti
nate atît specialiștilor, cit 
și diferitelor categorii de 
vîrstă și niveluri de cu
noștințe, cum ar ti : „Dic
ționarul teatrului univer
sal", „Enciclopedia poeziei 
universale", lucrarea 
„Fauna și flora României", 
„Enciclonedia civilizații
lor disnărute". „Mică enci
clopedie a fizicii moder
ne". „Dicționar de chimie 
pentru tineret", „Enciclo
pedia geografică", „Dic
ționarul de ateism și isto
ria religiilor", „Capitalele 
lumii" și altele.

De asemenea, amintim 
preocuparea editurii pen- 

\

tru închegarea celor 
ample și complexe 
crări : „Enciclopedia 
mâniei" (5 volume) și 
„Marea enciclopedie ro
mână" (10—12 volume).
Prima va oferi o imagine 
amplă asupra întregii cul
turi materiale și spiritua
le de pe teritoriul patriei 
noastre de-a lungul între
gii sale istorii și asupra 
multiplelor aspecte și rea
lități ale României socia
liste. Cea de-a doua lu
crare, înglobînd date fun
damentale ale culturii și 
civilizației 
românești, 
importantă 
tipărită vreodată în Ro
mânia, comparabilă cu lu
crări similare <‘ 
mondial.

Cunoscutele 
„Enciclopedia de 
nar", „Orizonturi" 
harta lumii", vor 
noaște o îmbogățire 
profilului lor. '

mai 
lu- 

Ro-

universale, și 
va fi cea fnai 

enciclopedie

de nivel

colecții 
buzu- 

Și „Pe 
cu- 

a

In Editura „Univers"

în librării
Mihail Sadoveanu 

ANII DE UCENICIE
George Călinescu

CARTEA NUNȚII
Petre Ispirescu

OPERE (vol. I)
Sandu Aldea 

NUVELE
ANTOLOGIA LITERA 
TURII MAGHIARE
Veronica Micle 

POEZII
Miron Radu Paraschi 
vescu

SCRIERI (2 voi.)
Virgil Carianopol

CÎNTECE DE AMURG
Titel Constantinescu 

NUMĂRĂTOARE

ALE PROLETARIATULUI ROMAN

Editura „Univers", cum 
se numește începînd din 
acest an Editura pentru 
literatură universală, își 
propune să tipărească, pe 
lingă operele de excepțio
nală valoare ale diferite
lor literaturi, și lucrări 
mai puțin cunoscute citi
torilor noștri, necesare 
însă în conturarea mai fi
delă a conținutului unor 
culturi naționale, a atmos
ferei unei epoci sau alta.

Planul pe acest an al 
editurii înscrie la loc de 
frunte și reeditarea a nu-

lucrări clasice, 
educării

ge-

meroase 
mereu necesare 
estetice a noi și noi 
nerații.

O deosebită atenție 
fi acordată susținerii, prin 
nublicarea a numeroase 
lucrări de certă valoare, 
a seriilor și colecțiilor de 
succes ale editurii cum 
ar fi „Romanul secolului 
XX", colecția „Meridia
ne", seriile de versuri 
„Poesis" și „Orfeu", seri
ile de opere teatrale, de 
memorii, corespondență

va

și călătorii, precum și ce
le patru colecții de criti
că și istorie literară „Es- 
seuri", „Studii", „Mono
grafii" și „Istorii litera
re". Acestea din urmă vor 
fi reprezentate numai prin 
opere purtînd girul unor 
personalități, care să con
stituie un material de re
ferință de prim ordin pen- 

O 
a 

e- 
li-

tru orice
preocupare 
editurii va 
chilibrării
teraturi străine difuzate

cercetare, 
permanentă 
fi și cea a 
diferitelor

lla noi, numărul de tradu
ceri devenind reprezenta
tiv pentru contribuția fie
cărei literaturi la spiritua
litatea epocii noastre.

Editura „Univers", așa 
cum spunea^ recent Vla
dimir ■ Streinu, direc
torul său, își centrea
ză activitatea pe spo
rul cultural ce poate fi 
adus sensibilității publice 
românești de către opere 
care se înscriu, cu adevă
rat, în destinul culturii u- 
niversale.

Liviu Rusu
ESTETICA POEZIEI
LIRICE (ediția a lll-a) 

Teodor Vîrgolici
RETROSPECTIVE LI
TERARE

Evelyn Waugh 
UN PUMN DE ȚĂRINA. 
IUBITA

In Editura
Propunîndu-și ca o- 

biectiv principal promo
varea valorilor, autentiop 
ale literaturii noastrl 
contemporane, Editura M. 
Eminescu — continuatoare 
în multe direcții a acti
vității Editurii pentru li
teratură — anunță circa 
250 de titluri care vor 
vedea lumina tiparului în 
cursul acestui an. Dintre 
aceste titluri le amintim 
pe cele peste 50 de ro
mane purtînd semnătura 
unor autori cum sînt Za
haria Stancu, Marin Pre
da, Eugen Barbu, Ni- 
colae Breban, Fănuș Nea- 
gu, Dumitru Radu Po
pescu, Aurel Dragoș Mun- 
teanu, cele 30 de volume

cuprinzînd proză scurtă 
aparținînd, între alții, 
lui Titus Popovici, Lucia 
Demetrius, V. Em. Galan, 
Sorin Titel, Ilie Constan
tin, Mircea Horia Simio- 
nescu, Mihai Stoian, pre
cum și cele peste 60 de 
volume de poezie, înce
pînd cu o culegere ce 
reunește versuri inedite 
de Tudor Arghezi — 
„Crengi" — și continuînd 
cu cele semnate de scrii
tori din toate generațiile, 
de la Zaharia 
Vladimir Streinu, 
Banuș, pînă la 
Stănescu, Marin Sorescu, 
Tiberiu Utan, Constanța 
Buzea, Darie
nu,

Ștancu, 
Maria 

Nichita

„Eminescu"

Novăcea-
Victoria Ana Tău-

șan etc. Un număr 
corespunzător de volume 
vor ilustra dramaturgia 
originală și sectorul de 
critică literară, în care se 
preconizează publicarea 
unor monografii și a u- 
nor contribuții teoretice 
cu valoare eseistică sau 
exegetică.

Planurile pe acest an 
ale Editurii „M. Emi
nescu" prevăd, de ase
menea. tipărirea unor e- 
diții de masă din scrieri 
reprezentative ale litera
turii române din acest 
secol. Astfel, alături de 
Seria „Romane de ieri și 
de azi" o altă serie va fi 
dedicată romanelor de

dragoste — dintre autori 
îi amintim pe Liviu Re- 
breanu. Ionel Teodoreanu, 
Hortensia Papadat Ben- 
gescu, Panait Istrati, Vic
tor Eftimiu, Radu Tudo- 
ran. O atenție deosebită 
se va acorda și poeziei, 
printre volumele pe care 
editura intenționează să 
le retipărească numărîn- 
du-se ediția din 1883 a 
„Poeziilor" lui M. Emi
nescu, „Balade și idile" 
de G. Coșbuc, „Poezii" de 
Octavian Goga, „Poemele 
luminii" de Lucian Bla- 
ga, „Plumb" de G. Ba- 
covia, „Romanțe pentru 
mai tîrziu" de Ion Minu- 
lescu, „Joc secund" de 
Ion Barbu și altele.

ECONOMICĂ

„Contribuții
teoretice

la dezvoltarea problemelor
ale economiei

Lărgindu-și aria tematică, în 
ultima perioadă. Editura politică 
a tipărit o seamă de lucrări cu 
caracter economic, dezbătînd 
problemele teoretice și practice 
ale politicii economice a parti
dului nostru. Dintre acestea me
rită menționată cu deosebire cu
legerea de studii și articole : 
„Contribuții la dezbaterea pro
blemelor teoretice ale economiei 
socialiste1'. a cărei îngrijire este 
semnată de N. N. Constantines- 
cu, Emilian Dobrescu, Ervin Hu- 
tira și Vasile Rausset.

Dezbaterile științifice, în ca
drul cărora s-a efectuat un larg 
schimb de păreri in unele pro
bleme economice importante a- 
tît din punctul de vedere al teo- .• 
riei, cit și al practicii, au con
stituit una din modalitățile larg 
utilizate prin care specialiștii 
români și-au adus contribuția la 
analiza teoretică a celor mai ac
tuale aspecte privind dezvolta-

PROBLEMELOR
TEORETICE 

ale
ECONOMIEI
SOCIALISTE

$

rea economică. Prin volumul de 
față, Editura politică pune la 
îndemîna cititorilor o selecție 
din punctele de vedere expri
mate de economiștii români în

Joseph Conrad este un 
scriitor bine cunoscut ci
titorilor români. Cărțile 
sale au circulat mult în
tre cele două războaie, 
influențînd chiar destine 
literare 
breanu, 
undeva 
tregime 
glez și că-i poartă 
admirație pentru 
mul masiv al 
nelor sale și 
amploarea creației de per
sonaje. Trăsături ușor de 
recunoscut și în opera 
scriitorului nostru. De 
altfel, romanul Nostromo, 
recent apărut la Editura 
pentru literatura univer
sală, în colecția Romanul ---- vv .----------- Fo gă 

stima pe care

românești. Re
de pildă, spunea 

că l-a citit in în- 
pe scriitorul en- 

o mare 
realis- 
roma- 
pentru

secolului XX, poate 
explice 
scriitorul român o măr
turisea 
sale. Nostromo este re
marcabil prin arta de a 
mișca în planuri variate 
personaje numeroase, de

față de cărțile

socialiste"
cadrul principalelor dezbateri 
consacrate economiei socialiste. 
La ele au participat cadre știin
țifice din învățămîntul superior 
și institutele de cercetări, pre
cum și specialiști din practica 
economică.

Cercetarea științifică economi
că în lumina cerințelor actuale, 
problemele proporțiilor funda
mentale ale economiei naționa
le, acțiunea legii valorii în eco
nomia socialistă, folosirea rațio
nală a forței de. muncă, stimu
lentele materiale și morale în 
economia națională și eficiența 
activității economice în socialism 
sînt tot atîtea domenii abordate 
cu deosebită competență în cele 
aproape 800 de pagini ale volu
mului. Cum este și firesc, în 
dezbateri au fost exprimate pă
reri diferite, unele contradicto
rii, și este de așteptat că discu
țiile asupra problemelor respec
tive vor continua.

Joseph CONRAD
//

trăiască mulți-a face să 
mile, scoțînd numai din 
cînd în cînd în evidență 
silueta unuia sau altuia 
dintre reprezentanții lor. 
Romanul este viabil prin 
mesajul său uman, prin 
caracterul său didactic. 
Iți trebuie însă o mare 
vocație 
trăiască 
Intr-un 
Conrad 
deosebi 
familiarizat cu universul 
artistic propus de scrii
torii transilvăneni. In o- 
pera lor găsim uneori ace
eași tendință de edificare 
morală, ca și dialectica re
lației dintre personaje și 
grupurile umane mai 
mari.

Nostromo este numele 
unui marinar genovez 
pripășit într-un port sud- 
american. Este un nume 
de legendă, purtătorul său 
fiind salvatorul și apă
rătorul unei mici comu-

pentru a face să 
aceste elemente, 

cuvînt, Joseph 
este accesibil în- 
cititorului român

nități amenințate mereu 
de seisme politice. Caru
selul loviturilor de stat 
militare, abuzurile, irați- 
onalitatea lor, viața scur
tă a regimurilor de dic
tatură (de multe ori mi 
rezistă nici cîteva zile) 
vocația conspirației, toate 
se află în romanul lui 
Conrad, pe fondul lor a- 
pare motivul adînc al căr
ții, raportul dintre uma
nitatea autentică și bogă
ție, dintre om și bani, Ca 
în nuvelele lui Slavici 
sau în Comoara, am pu
tea spune. Nostromo este 
la un moment dat însăr
cinat să transporte o mare 
cantitate de argint în lin
gouri. O ascunde pe o 
insulă pustie și intră în 
stăpînirea ei după ce un 
alt însoțitor se sinucide 
Vremurile erau tulburi, 
toată lumea credea des
pre comoară că se odih
nește în adîncurile ocea
nului, fiindcă ambarcați-.

N. Hawthorne
CASA CU ȘAPTE 
FRONTOANE

Continuatoare a celor mai bune 
tradiții ale luptei de veacuri a po
porului român pentru eliberare so
cială și națională, mișcarea munci
torească și democratică din țara 
noastră a înscris încă de la înce
puturile sale, pe stindardul ei, prin
cipiile internaționalismului, mani
festîndu-și permanent solidarita
tea și sprijinul față de acțiunile 
revoluționare ale maselor munci
toare din alte țări, față de lupta 
popoarelor pentru libertate și pro
gres social.

Emoționante file din cartea tra
dițiilor internaționaliste ale clasei 
noastre muncitoare evocă volumul 
„In sprijinul Republicii Ungare a 
Sfaturilor (Solidaritatea oamenilor 
muncii din România cu Republica 
Ungară a Sfaturilor). 1919. Docu
mente și amintiri" — apărut recent, 
sub egida Institutului de studii is
torice și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., în Editura politică, 
sub îngrijirea unui colectiv format 
din I. Popescu-Puțuri, N. Goldber- 
ger, A. Deac, N. Copoiu.

Este știut că mișcarea de solida
ritate a proletariatului român cu 
revoluția proletară ungară din 1919 
s-a desfășurat pe frontul uriașului 
avînt revoluționar care a cuprins 
masele muncitoare din România în 
anii 1918—1920, împletindu-se strîns 
cu solidaritatea față de primul stat 
ăl muncitorilor și țăranilor — Ru
sia Sovietică, cu lupta pentru sa
tisfacerea propriilor revendicări 
economice și politice, pentru con
diții mai bune de trai, drepturi 
libertăți democratice.

Lectura celor 92 de documente
74 de amintiri înmănuncheate
volum înfățișează formele deosebit 
de variate pe care le-a îmbrăcat 

’«această puternic^ solidaritate : nu
meroasele apeluri, moțiuni' și de
clarații adoptate în spiritul . inter
naționalismului proletar la întru
nirile și adunările muncitorești, 
grevele de solidaritate, și, ca o mi
nunată încununare — participarea 
cu arma în mînă a sute și mii de 
muncitori și țărani români la lupta 
pentru apărarea Republicii Ungare 
a Sfaturilor, a cuceririlor revoluției 
ungare,

Un loc important îi ocupă în vo
lum prezentarea poziției principiale

Și

și 
în

a proletariatului român și a orga
nizațiilor sale față de Republica 
Ungară a Sfaturilor. Se ilustrează 
astfel elocvent că Partidul socialist 
și sindicatele muncitorești au sus
ținut de la început puterea prole
tară din Ungaria, considerînd in
staurarea ei „un pas spre sfărîma- 
rea jugului exploatării capitaliste". 
Proletariatul român s-a ridicat ho- 
tărît împotriva politicii claselor ex
ploatatoare din țara noastră de 
participare la intervenția militară 
pusă la cale de reacțiunea mon
dială împotriva statului proletar 
ungar, condamnînd cu tărie această 
intervenție, organizînd variate ac
țiuni de luptă și manifestîndu-și 
solidaritatea caldă, de clasă, cu oa
menii muncii revoluționari din țara 
vecină. „Socialismul", organul cen
tral al Partidului socialist și al sin
dicatelor muncitorești din România, 
ziarele „Lupta socialistă" (Ploiești), 
„Social-democrația" (Iași) și altele 
au informat amplu opinia publică 
despre revoluția proletară din Un
garia, contribuind la popularizarea 
țelurilor ei și a măsurilor revolu
ționare adoptate de guvernul un
gar al sfaturilor.

Numeroase documente ne poartă 
în atmosfera întrunirilor, grevelor 
și acțiunilor organizate pe. cuprin
sul țării 
celor 
rusă 
țiuni, 
greva 
organizată și condusă de parti
dul socialist și de Comisia ge
nerală a sindicatelor. Din mate
rialele publicate reiese că în ciuda 
încercărilor autorităților bur- 
ghezo-moșierești de a împiedica 
organizarea grevei, ea s-a desfă
șurat cu o deosebită vigoare, zeci 
de mii de muncitori din principa
lele orașe a'e țării manifestîn- 
du-și în mod impresionant senti
mentele internaționaliste.

In volum sînt incluse amintiri 
ale unor veterani ai mișcării mun
citorești din România — printre 
care Petre Constantinescu-Iași, 
Gheorghe Cristescu, Mihail Cru- 
ceanu, Constantin Mănescu, Gheor
ghe Stoica și alții — care evocă 
preocupările partidului socialist și

noastre în sprijinul 
două revoluții proletare — 

și ungară. între aceste ac
eea mai importantă a fost 
generală din 21 iulie 1919,

ale mișcării sindicale în legătură 
cu evenimentele din Ungaria, ac
țiunile proletariatului român orga
nizate în ajutorul muncitorilor un
guri.

Un sprijin internaționalist direct 
în apărarea Republicii Ungare a 
Sfaturilor au dat românii Care au 
luptat cu arma în mină pe terito
riul Ungariei, în cadrul formațiu
nilor internaționaliste sau în rîndu- 
rile armatei roșii ungare, mulți 
vărsîndu-și sîngele pe pămîntul un
gar pentru cauza revoluționară co
mună. Dintre cei aproape 500 
de participanți care mai sînt 
in viață, 60 își deapănă aminti
rile în volum, între care An
ton Banciu, Gheorghe Czabai, 
Francisc Grâsz, Denes Kiss, Ferenc 
Kudor, Gheorghe Timofi, Ion Vra
bie — militanți cunoscuți ai mișcă
rii noastre muncitorești, unii fiind 
membri ai Partidului Comunist Ro
mân de la înființarea sa. In cuvinte 
simple, dar pline de căldură, sînt 
evocate acțiuni eroice, îndrăznețe 
fapte de arme, reflectînd devota
mentul și spiritul de abnegație în 
apărarea cauzei revoluției, atașa
mentul fierbinte față de nobilele 
idei ale internaționalismului pro
letar.

O serie de documente și amin
tiri vorbesc despre acțiunile de 
protest ale muncitorimii române 
împotriva terorii albe dezlănțuite 
de . reacțiunea horthystă după înă
bușirea Republicii Cngare a Sfatu
rilor, despre solidaritatea maselor 
muncitoare 
lor.

Reliefînd 
legăturilor
oamenii muncii din țara noastră și 
din Ungaria, legături ce s-au dez
voltat și ridicat pe o treaptă supe
rioară în anii socialismului, vțilu- 
mul constituie un omagiu adus 
luptătorilor revoluționari din am
bele țări, un autentic instrument 
de dezvoltare a sentimentelor inter
naționaliste. cultivate neabătut de 
partidul nostru, de întărire a prie
teniei frățești dintre popoarele 
român și ungar, ca tovarăși de 
muncă și de luptă în edificarea so
cietății socialiste.

cu victimele represiuni-

rădăcinile adînci ale 
de solidaritate dintre

Dr. Ion BABICI

k LITERARĂ DE ARTĂ

Dimitrie CANTEMIR

„Divanul
La aproape un secol de 

la ultima ediție (Bucu
rești, 1878), Divanul, scri
erea de început a dom
nitorului moldovean, ve
de lumina tiparului în 
ansamblul unei vaste ac
țiuni care urmărește tipă
rirea celor mai valoroase 
lucrări din monumentala 
operă a marelui cărturar, 
umanist și om politic, Di
mitrie Cantemir. Di
mitrie Cantemir dovedeș
te în Divanul supe
rioara înțelegere a deve
nirii spirituale românești, 
necesitatea imperioasă de 
a da limbii naționale mlă
dierea și forța de expre
sie în stare să cuprindă 
universul vast al existen
tei și cugetării umane. 
Divanul reprezintă — așa 
cum observă în studiul 
introductiv Virgil Cândea 
— „micul tezaur în care 
Cantemir adună învăță
turi noi și vechi, pilde 
din scripturi și de la pă-

7/

gini, „spre slava și folo
sința moldovenescului 
niam", darul lui făcut ce
lor rămași acasă, „mă- 
nunchiașul de flori neveș- 
tedzitoare" oferit poporu
lui român, ca să strige : 
„Flori s-au deschis în pă- 
mîntul nostru !“.

Una din cele mai sem
nificative opere de cuge
tare românească, prețuită 
pentru calitățile ei litera
re, Divanul, prin substan
ța sa, constituie „cartea 
reprezentativă a unei e- 
poci, a unei mari lupte de 
idei care avea să separe 
religiosul de laic și să a- 
ducă apoi triumful celui 
din urmă în culturile ro
mână și neogrecească".

Recentul volum, depă
șind prin exigențe și cali
tate edițiile anterioare, re
prezintă o prețioasă con
tribuție la punerea în va- . 
loare a uneia din creațiile 
fundamentale ale culturii 
române vechi.

blicate mai de mult, a- 
par însă numeroase luc
rări inedite, datînd din 
ultima perioadă' a vieții 
profesorului cum ar fi : 
„Balada poporană româ
nă — introducere sinteti
că" și „Doina", una dintre 
cele mai ample exegeze 
întreprinse pînă acum în 
folcloristica română.

Om de știință erudit, 
cultivat într-un adînc res
pect pentru valorile crea
ției anonime, călăuzit în 
activitatea sa de 
dă de cercetare 
să, D. Caracostea 
pus ca unul din
pasionați și competenți 
exegeți ai folclorului con
tribuind la elucidarea a 
numeroase aspecte con
troversate ale genezei, 
circulației temelor și mo
tivelor literaturii orale. 
Cercetările comparate a- 
supra baladei și doinei au 
tins

o meto- 
riguroa- 
s-a im- 
cei mai

formelor primare ale ex
presiei poporane, spre su
blinierea calităților artis
tice izvorîte din marea 
capacitate creatoare a ta
lentelor anonime. Printre 
primii în folcloristica ro
mânească, D. Caracostea 
acordă calităților estetice, 
rolul de criteriu esențial 
pentru definirea creației 
populare, premisă care, 
ceva mai tîrziu, va fi teo
retizată și exemplificată 
strălucit de G. Călinescu 
in „Estetica basmului". 
Impunătoarea operă de 
cercetare folclorică a lui 
D. Caracostea-își află prin 
recenta ediție critică apă
rută sub îngrijirea lui D. 
Șandru, cu un studiu in
troductiv de Ovidiu Bîr- 
lea, locul său în ampla 
acțiune de analiză și sin
teză asupra creației popu
lare.

C. BRĂILOIU

Opere

spre surprinderea Emil VASILESCU

„Elogiu folclorului

D. CARACOSTEA românest"
„Poezia tradițională

românească"
Lucrarea reunește pen

tru prima oară în două vo
lume masive de peste 1 000 
pagini cea mai mare parte 
a rezultatelor cercetărilor

folcibrice întreprinse de D. 
Caracostea de-a lungul u- 
nei prodigioase activități 
de peste o jumătate 
secol. Pe lîngâ studii

de 
pu-

Nostromo"
avea decît cu prețul

fu- 
se 
la 

re- 
în 

lui

unea genovezului nu 
sese regăsită, iar el 
reîntorsese înotînd 
țărm. Interesant de 
marcat este că pînă 
acest-moment figura
Nostromo apăruse ideali
zată. Oamenii îl pome
neau la greu, femeile 
mureau cu numele său pe 
buze, fetele îl visau, era 
apărătorul săracilor. Răsă
rea' cînd nu te așteptai, 
tocmai cînd aveai nevoie 
de el, și nu era decît Nos
tromo. nu purta decît po
recla. numele său de le
gendă, creat printr-o pro
nunție greșită a căpita
nului Mitchell, reprezen
tantul Companiei de Na
vigație Oceanică, în sluj
ba căruia se afla. După 
ce a intrat în posesia co
morii și a început să se 
îmbogățească, marinarul 
genovez primește însă nu
mele său obișnuit, căpi
tanul 
este ded!

Fidanza. nu mai 
•ît unul dintrp ce’

mulți în goana după ave
re. Marea problemă a ro
manului este formulată 
de către doamna Gould, 
soția celui mai bogat om 
din Sulaco; stăpînul mi
nelor de la San Tome, 
care a sacrificat dragos
tea pe altarul banilor. 
Romanul se încheie a- 
tunci cînd Joseph Conrad 
spune, referindu-se la 
d-na Gould : „Pe fața ei' 
cu ochii închiși se așternu 
o expresie de suferință 
adincă, oarbă, de vis chi
nuitor. Cu vocea confuză 
a unuia care doarme un 
somn agitat zăcind nepu
tincios in ghearele unui 
coșmar neîndurător,. bol
borosi, in pustiu, cuvin
tele : „Interese materia
le".

Dacă, așa cum spunea 
Marx, în lumea banilor 
poți să-ți cumperi și 
mamă și tată, nu este mai 
ouțin adevărat, în viziu
nea lui Conrad, că nu-i

poți . .
sufletului, decît în locul 
dragostei și al oricăror 
sentimente umane. Fără 
îndoială. Joseph Conrad 
este un Slavici englez.

Romanul lui Conrad este 
de fapt o sumă a mijloa
celor care au făcut glo
ria acestui scriitor: carac
terul aventuros, raptivant, 
nota pasionantă a intri
gii. monumentalitatea per
sonajelor, vigoarea sti
listică. Prolixitatea lim
bajului și realismul mi
nuțios al descrierilor au 
pus desigur la grea in 
cercare pe Andrei Io,i 
Deleanu, un traducător al 
cărui travaliu merită sti
ma noastră. Prin străda
nia sa cititorii români au 
putut să cunoască în ulti
mii ani trilogia faulkne- 
riană a clanului Snopes 
și Doctor Faustus al lui 
Thomas Mann. Versiunea 
românească a romanului 
Nostromo este reușită 
prin plasticitatea tălmă
cirii dintr-o engleză des 
pre care se spune că era 
dificilă pentru Conrad în
suși.

Aurel Draqoș 
MUNTEAN0

Preocupare constantă a 
editurilor noastre, activi
tatea de tipărire a boga
tului tezaur de frumuseți 
literare și artistice, de 
gînduri și sentimente pe 
care îl constituie creația 
folclorică cunoaște în 
anii din urmă realizări de 
o deosebită semnificație. 
Reeditarea celor mai re
prezentative culegeri 
literatură populară 
trecut, publicarea 
volume ce cuprind mate
riale 
teres 
ca și 
nută 
domeniu al vieții 
tuale a poporului nostru 
îndreptățesc pe deplin o 
asemenea apreciere. Am 
ținut să subliniem aceas
tă idee pentru că antolo
gia intitulată „Elogiu fol
clorului românesc" — a- 
părută nu de mult sub 
îngrijirea lui Octav Păun 
și Maria Mărdărescu - 
demonstrează o dată în. 
plus utilitatea incontes
tabilă a valorificării în
tregului patrimoniu a) 
creației folclorice, relie
fînd ecoul hotărîtor pe 
care opera autorilor ano
nimi ai „Mioriței" și 
„Meșterului Manole" 
avut în conștiința și 
creația celor mai de 
mă scriitori, critici și es
teticieni ai literaturii 
noastre.

Reunind între cbperțile 
acestui volum pagini din

aspecte pe 
cercetarea 
românesc, 
cuprindă 
ce s-a spus
la cronicari 

cei mai

de 
din 

unor

care 
fol- 
tin- 

astfel 
esen- 

Și
însem- 

toate 
creatoare 
române".

inedite de un in- 
literar și științific, 
a unor studii de ți- 
consacrate . acestui 

spiri-

studii, articole, note sau 
alte mărturii dedicate di
verselor 
le oferă 
clorului 
zînd să 
tot ceea 
țial „de 
pînă la
naț.i scriitori din 
marile epoci 
ale literaturii 
îngrijitorii ediției au reu
șit să ofere nu numai un 
instrument de lucru ne
cesar specialistului, ci și 
o lectură instructivă pen
tru cititorul obișnuit, iu
bitor al artei populare. 
Sub semnul cuvintelor 
prin care Eminescu își 
exprima încrederea în iz
vorul pururea reîntîneri- 
tor pe care îl ■ reprezintă 
folclorul . „...O
rată literatură, 
care să ne placă 
să fie originală 
alții, nu se poate 
decît pe graiul 
poporului nostru 
pe tradițiile,
și istoria lui, pe 
lui".
mărturie, elocventă 
pra caldei prețuiri 
care au fost 
valorile estetice 
ale creației 
popular, asupra
în care au fost încorpo
rate în substanța 
lor fundamentale 
teraturii române 
și contemporane.

adevă- 
trainică, 
nouă și 
pentru 

întemeia 
viu al 
propriu,

obiceiurile 
geniul 

Antologia aduce o 
asu- 

cu
receptate 
și etice 
artistului 
modului

ai
l-a
în

sea- opere- 
ale li- 
clasice

S. MOVILEANU

Cel dei-al doilea volum al ope
relor lui Constantin Brăiloiu, apă
rut recent în Editura Uniunii 
Compozitorilor, se înscrie — cum e 
firesc — în lăudabila acțiune de 
propagare in țară și peste ho
tare a valorilor culturale, ar
tistice și științifice românești. A- 
vînd o mai. largă cuprindere decît 
primul, volumul de față abordează, 
în afara problemelor teoretice spe
cifice operei folclorice, și aspecte ale 
structurii gîndirii, psihologiei și 
orizontului artistic al omului zile
lor noastre. Cele șase studii ale 
volumului demonstrează în egală 
măsură profunzimea gîndirii teore
tice avînd la bază o temeinică cu
noaștere a fenomenelor folclorice 
observarea lor directă în mediul 
social dat, concepția istorico-socio- 
logică a „celui mai remarcabil cu
noscător al folclorului românesc 
și unul din cei mai mari folcloriști 
ai Europei" (cum îl considera, pe 
buna dreptate. Bela Bărtolc), capa
citatea sa uimitoare de analiză și 
sinteză unită cu sensibilitatea ar
tistică, cultura sa multilaterală. 
Valoarea incontestabilă a a- 
cestor studii a fost relevată de 
muzicienii și oamenii de știință 
din țară și de peste hotare. „Cred 
că lucrările sale, în ansamblu" — 
scrie, renumitul estetician și dirijor 
elvețian de reputație mondială. 
Ernest’ Ansermet — „vor face 
epocă", iar directorul conserva
torului din Geneva. S. Baud-Bovy 
subliniază importanța „studiilor 
despre ritm, care demonstrează cei 
mai bine origmalitatea spiritului 
său, aportul său imens în dome
niul melodiei, înțelegerea pro
fundă a sufletului colectiv" .

Pentru a sublinia o alță trăsă
tură a personalității savantului ro
mân, în viziunea căruia studiile 
de folclor aveau un scop în pri
mul rînd umanist, vom cita de 
asemenea, dintr-o scrisoare a et
nologului. maghiar, L. Vargjas : 
„Era și timpul să se publice într-o 
colecție importantele lucrări ale 
acestui mare savant care ne este 
cu deosebire scump nouă, din 
cauza prieteniei sale cu Bârtok și 

■ a nobilului său internaționalism". 
Limitîndu-ne la prezentarea celui 
mai important studiu, Folclor mu
zical, vom remarca amploarea deo
sebită. nedepășită în literatura de 
specialitate, problematica vastă ri
dicată de autor în studiul teoriei 
generale, a etnomuzicologiei. In
tr-un stil de o claritate desăvîrșită. 
caracteristic autorului, cu un ju
dicios spirit critic și într-o justă 
perspectivă istorică, sînt discutate 
obiective'e. problematica și meto
dologia acestei științe și — pe de 
altă parte — rezultatele obținute 
pînă acum de specialiștii țărilor 
europene. Brăiloiu notează cauzele 
care au împiedicat cunoașterea 
științifică a muzicii populare, ci
tind printre altele metoda de a- 
bordare parțială a problemelor : 
căci numai „cercetarea îstorico- 
estetică comparată ne poate feri 
de confuzii și afirmații eronate". 
Studiile din acest volum — ca Și 
cele din primul — marchează o 
etapă superioară în istoria etno
muzicologiei și, în același timp, în
lesnesc o mai profundă înțelegere 
a bogăției de resurse expresive a 
folclorului.

conf univ. Emilia COMIȘEL

i
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hunedoara

Cărbune
și economii

La Exploatarea minieră Ani- 
noasa a fost dat în exploatare 
— cu 10 zile mai devreme — 
un nou abataj frontal, al doi
lea de acest fel intrat în pro
ducție in noul an. Inginerul 
Gheorghe Iliescu, directorul teh
nic al Centralei cărbunelui Pe
troșani, ne informa, în acest 
sens, că noul abataj este înzes
trat cu echipament de susținere 
metalică, iar transportul cărbu
nelui se efectuează mecanizat, 
ceea ce permite obținerea unor 
randamente sporite pe fiecare 
post, precum și reducerea cu 
circa 75 la sută a consumului de 
material lemnos. Minerii din A- 
ninoasa au reale posibilități să-și 
îndeplinească prevederile planu
lui, să obțină 450—500 tone căr
bune zilnic ; pînă acum au rea
lizat o depășire a planului cu 
aproape 600 tone cărbune.

I
Palatul culturii
In imediata 

ței Unirii din 
fostei curți a 
chis șantierul 
a sindicatelor, 
cu două etaje 
sală de spectacole cu 700 
Ioduri, un club cu o sală pen
tru festivități de 200 de locuri, —'1X -------„ + ---------

apropiere a Pie- 
Sibiu, pe terenul 

orașului, s-a des- 
casei de cultură 
Palatul culturii — 
— va cuprinde o 

de

sală de expoziție, ateliere în care 
își vor desfășura activitatea 
cercurile de muzică, artă plas
tică, balet și altele, o bibliotecă 
cu două săli de lectură, o sală 
de dans, alta de sport. Termenul 
de dare în folosință, potrivit 
planului și graficelor, este fixat 
în anul viitor

harghita;
Voșlobeni intră

in istorie
Ritmurile activității Combina

tului siderurgic din Galați se 
resimt și în comuna Voșlo
beni, de la poalele Hășmașului 
Mare. Aici se execută lucrări 
de dezvoltare a secției de ex
ploatare a dolomitei, care vor 
asigura dublarea producției a- 
cestei materii prime, solicitată 
de „cetatea" siderurgică gălă- 
țeană. Concomitent., se fac pre
gătiri pentru creșterea de două 
ori a capacității stației de mă
cinare din Miercurea Ciuc, se 
lărgește frontul de lucru nece- I§ ar mecanizării operațiunilor în 

ț L triera de la Voșlobeni și se 
-xiernizează drumurile de ac- 

§ ces în această exploatare de ma- i nrîrvtnterii prime.

Cronica zilei
Cu prilejul apropiatei sărbători 

naționale a Indiei, 26 ianuarie — 
Ziua Republicii — Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat joi, la Casa de cul
tură a I.R.R.C.S., o seară culturală.

Cuvîntul de deschidere a fost . 
rostit de prof. univ. dr. docent Mih- 
nea Gheorghiu, prim-vicepreședinte 
al I.R.R.C.S. Ziaristul Radu Budea- 
nu, de la revista „Lumea", a împăr
tășit apoi impresii dintr-o călătorie 
în india.

In continuare, S Thiruvengada 
Than, ambasadorul Indiei la Bucu
rești, a mulțumit pentru organizarea 
acestei manifestări.

Seara culturală s-a încheiat cu 
prezentarea unui film documentar.

Au asistat funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, I.R.R.C.S., oameni de cultură 
și artă, ziariști, precum și un nu
meros public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membri ai ambasadei Indiei în țara 
noastră și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
In sala de marmură a Casei prie

teniei, din Timișoara, s-a deschis 
joi o expoziție de cărți editate în 
R. D. Germană, cuprinzînd aproape 
1 000 de volume. La inaugurare au 
participat numeroși oameni de știin
ță, artă ți cultură. Cu acest prilej.

conf. dr. Traian Bunescu, președin
tele Comitetului județean Timiș pen
tru cultură și artă, și dr. Willy 
Hoffmann, consilier al Ambasadei Re
publicii Democrate Germane ia Bucu
rești, au rostit scurte cuvintări, în 
cadrul cărora au fost subliniate re
lațiile culturale statornicite între ță
rile noastre.

în numele ambasadorului R. D 
Germane la ■ București, Ewald Moldt, 
cărțile expuse au fost oferite biblio
tecii municipale din Timișoara. Mi
hai Ianculescu, directorul bibliotecii, 
a mulțumit pentru darul primit.

★
Joi seara, în monumentala sală a 

Operei de stat din Timișoara, a avut 
loc un simpozion omagial „Mihail 
Eminescu", închinat aniversării a 12C 
de ani de la nașterea luceafărului 
poeziei românești Organizat de Co
mitetul municipal de cultură și artă, 
în colaborare cu Universitatea timi
șoreană și Asociația locală a scriito
rilor, simpozionul a reunit numeroși 
oameni de știință, artă și cultură, 
profesori universitari, filologi, scrii
tori și alți reprezentanți ai vieții li
terare din Timișoara.

In încheiere, a avut loc un re
cital de poezii și lieduri, pe versuri 
eminesciene, susținut de actori de la 
teatrele român, german și masmu: 
din localitate și de soliști ai Filar
monicii de Stat „Banatul" din Timi
șoara. (Agerpres)

t V
17,00 — Deschiderea emisiunii. 

Consultații pentru elevi : 
Limba română (clasa a 
VIII-a).

17.30 — Chimie (clasele VIU—XII).
Tipuri de probleme. Pre
zintă prof. Mircea Miro- 
nescu.

.18,00 — Lumea copiilor.
18.30 — Știința și producția —

Cercetarea științifică pe 
noi coordonate.

18,50 — Interpret! îndrăgiți de mu
zică populară : Ileana Să- 

răroiu, Gheorghe Bouleanu.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Reflector.
19.30 — Mai aveți o întrebare ? —

Inteligență și memorie ; 
creație șl erudiție.

20,45 — Film artistic : „Tandrețe" 
— o producție a studiou
rilor sovietice.

22,00 — Telejurnalul de noapte.
22,10 — Ansamblul cubanez de 

dans modern : Selecțluni 
din spectacolul prezentat 
cu ocazia turneului în țara 
noastră.

22,20 — Cadran — emisiune de 
actualitate internațională.

23,00 — închiderea emisiunii.

Între 23-28 iunie

cel de-al IlI-lea

I

I

I

SPORT
Turneul 

din sala
IN COMPETIȚIA DE TENIS, des

fășurată ieri în sala Floreasca din 
Capitală, Ilie Năstase l-a învins cu 
8—6 pe Ion Tiriac (s-au jucat seturi

de tenis
Floreasca

scurte). In semifinale, Tiriac l-a în
trecut cu 8—7 pe Mărmureanu, iar 
Năstase a cîștigat cu 8—5 la Sever 
Dron.

FOTBAL PE GLOB

Casă a corpului 
didactic

Recent, la lași a luat ființă o 
Casă a corpului didactic din ju
deț. Deocamdată, această nouă 
instituție își are sediul la inspec
toratul școlar județean Casa 
corpului didactic are ca obiective 
principale urmărirea și generali
zarea metodelor avansate, stu
diate de comisiile metodice din 
școli, imoulsionarea cercetări: 
științifice a cadrelor didactice 
și sprijinirea documentării lor, 
inițierea unor schimburi de ex
periență, organizarea de expozi
ții și strîngerea legăturilor de 
colaborare cu institutele de in- 
vățămînt superior, cu societății- 
științifice locale și din țară

Festival internațional 
al filmului 

de animație
Joi la amiază a avut loc la Casa 

Ziariștilor din Capitală o conferință 
de presă în legătură cu cel de-al 
IlI-lea Festival internațional al fil
mului de animație, care se va desfă
șura anul acesta între 23 și 28 iunie, 
la Mamaia.

Au participat reprezentanți ai Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, ai Asociației cineaștilor din 
Republica Socialistă România, ai 
Centrului Național al Cinematogra
fiei, atașați culturali și de presă, cri
tici de film, ziariști români și străini, 
lucrători din rețeaua cinematografică.

Cu acest prilej, Marin Pîrîianu, di
rectorul studioului „Anima'film" și 
director al festivalului, a făcut o in
formare asupra modului de organi
zare și stadiului actual de pregătire 
a acestei importante manifestări ar
tistice.

Festivalul, care se va desfășura sub 
deviza, devenită tradițională, „Ima
ginația omului în serviciul umanită
ții", își propune să ofere producăto
rilor și realizatorilor din toate ță
rile participante prilejul unei con
fruntări a filmelor de animație de 
toate genurile (de ficțiune, documen
tare, învățămînt etc.), precum și un 
larg schimb de idei care să contri
buie la o mai bună cunoaștere reci
procă a creatorilor, la întărirea le
găturilor de prietenie între popoare, 
în conformitate eu prevederile regu
lamentului, la această confruntare 
pot fi prezentate filme de animație 
pe 16 sau 35 mm, cu condiția ca a- 
cestea să fie realizate după 1 ianua
rie 1969.

Un juriu internațional, alcătuit din 
șapte membri, desemnați dintre spe
cialiștii de renume din domeniul fil
mului de animație, va decerna cinci 
premii „Pelicanul de aur" — ex 
aequo, precum și un număr de pre
mii speciale „Pelicanul de argint". 
Spre deosebire de edițiile precedente, 
anul acesta se vor atribui în plus 
două premii speciale, unul acordat 
de juriul internațional al presei, ales 
dintre ziariștii de specialitate pre
zenți la festival, iar celălalt de către 
C.I.D.A.L.C. — Comitetul internațio
nal pentru difuzarea artei și lite
raturii prin cinematografie.

Tot în zilele festivalului va fi con
vocată pe litoral Adunarea Generală 
a membrilor ASIFA — Secretariatul 
general al Asociației internaționale a 
filmului de animație (cu sediul la 
București) șl o reuniune a Consiliu
lui său de administrație.

(Agerpres)

(Urinare din pag. I)

Pentru 
biostimulatori

La instalația de paraacetalde- 
hidă din cadrul Combinatului 
chimic Craiova au început pro
bele tehnologice. In ea se pro
duce materia primă necesară fa
bricării acidului nicotinic, care 
se folosește la producerea biosti- 
mulatorilor. Prin intrarea în 
funcțiune a acestei instalații se 
poate renunța la importul mate
riei prime respective Proiectul 
și utilajele tehnologice sînt rea
lizate în țară, situindu-se la ni
velul tehnicii contemporane.

ni-

SATU MARE

Noi apartamente
Orașele Satu-Mare, . Cărei 

Negrești, Tășnad își vor îm
bogăți, în acest an. fondul lor 
locativ cu circa 1 700 aparta
mente. Institutul județean de 
proiectări a întocmit întreaga 
documentație necesară acestor 
noi locuințe, iar întreprinderea 
județeană de construcții își mă
rește ..zestrea" tehnică cu utila
je moderne, în valoare totală 
de 8,5 milioane lei. Se prevede 
extinderea soluțiilor industriale 
în construcția acestor aparta
mente ; de altfel de pe acum, la 
Satu-Mare un lot de 5 blocuri — 
cu 320 apartamente — se execută 
din panouri mari prefabricate.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"

&///ZZ/////Z///Z/Z////Z/ZZ/Z//Z///Z//ZZ//ZAS

rectorul tehnic de astăzi, o- 
mul care de peste trei de
cenii este una din piesele 
de rezistentă ale activității 
chimiștilor din uzină.

— E un conducător deo
sebit pentru că are încre
dere in oameni, le ascultă 
părerile cu răbdare și în
țelegere și, mai ales, ii în
vață — îmi spunea ingine
rul Victor lovu, secretarul 
comitetului de partid

Chimist de notorietate, 
chemat de nenumărate ori 
în minister, sau la catedră, 
sau în institute de cerce
tări, sau la marile uzine noi, 
ing. lonaș a rămas mai de
parte fidel locului său de 
muncă. „Cum să plec ? spu
nea el odată — și unii nu 
i-au înțeles „ciudățenia" — 
doar plopul acesta care se 
vede de la gară l-am sădit 
eu, iar pe maistrul Vasile, 
care are acum și nepoți in 
uzină, eu l-am angajat..."

Este un exemplu din sute 
— rezultat al tradițiilor de 
muncă și de seriozitate ale 
acestui vechi colectiv indus
trial. în care înfloresc as
tăzi puternic trăsăturile 
conștiinței socialiste. Iată 
și un alt exemplu. Io scară 
colectivă

N-a trecut prea multă 
vreme de cînd muncitorii 
secției de azotat de amoniu 
au dat o probă de măiestrie. 
Așa o numesc ei, și mai 
spun : „Inventatori există, 
dar mai rar, și nu întot
deauna cînd îi cauți. Dar 
dacă aduni toți oamenii șt-i 
pui să se gîndească, neapă
rat găsești un inventator de 
mare preț. : colectivul" Cu
vintele aparțin maistrului 
Ion Jiga, cel care a condur 
operația de schimbare a 
coloanei de absorbție a o- 
xizilor de azot în strat spu
mant Coloana, erodată la 
bază de vreme și de intem

Predealul își primește oaspejii Foto i Gh. Vințilă

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a men

ținut rece, cu cerul acoperit, ex- 
ceptînd Oltenia, unde a fost va
riabil. Au căzut ninsori tempora
re în Crișana și Transilvania și 
cu caracter local în estul Bana
tului, nord-estul Munteniei, Do- 
brogea și Moldova. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit, exceptînd 
nord-estul Moldovei șl litoralul, 
unde a prezentat unele Intensifi
cări din sectorul nord-vestlc. 
Temperatura aerului la ora 14 os
cila între minus 6 grade la Ora- 

Arad, Oravița, Suceava,

perii, nu mai rezista. Pro
ducția întregului grup de 
azot se diminuase mult. 
Nici o întreprindere de 
montaj nu putea, atunci, să 
facă lucrarea, să înlocuiască 
coloana. Era un moment 
greu, o situație parcă fără 
ieșire.

— M-am dus in secție a- 
bătut, își amintește ingi
nerul Constantin Borș. Unii 
au zis că e greu, că ei nu 
se pricep, că s-a dus de

Avrămeni șl Cotnari, șl plus 2 gra
de la Curtea de Argeș. Izolat, s-a 
semnalat ceață. In București : 
Vremea a fost rece, cu cerul mal 
mult, acoperit. Vînt slab, pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a 
atins minus un grad.

Timpui probabil pentru 24, 25 
și 26 ianuarie. în țară : Vreme re
ce la început, apoi în încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil, mai 
mult acoperit. Vor cădea ninsori 
locale, iar la sfîrșitul intervalului, 
în vestul țării, se vor transforma 
in lapoviță și ploaie. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 
minus 10 și zero grade, iar maxi
mele între minus 5 și plus 5 grade. 
Ceață locală. In București : Vre
me rece la început, apoi in încăl
zire. Cerul va fi variabil, mai 
mult acoperit. Ninsoare slabă. Vînt 
potrivit. Ceată slabă.

pentru orice problemă a 
producției și să fie vioara 
intîi la remedierea sau re
zolvarea ei. Și toate aces
tea se șlefuiesc cu migală, 
cu stăruință, in timp.

Acum vreo doi ani, la 
Roznov. mi s-a vorbit pen
tru prima oară despre „A- 
cademia de chimie" de la 
Făgăraș. Apoi aceleași lu
cruri le-am auzit comple
tate, in nenumărate varian
te. și la Turnu- Măgurele, și

rîpă producția. Ceilalți au 
tăcut. Dar. mai toți au ră
mas după schimb, lingă 
mine. „De ce stați 7 îi în
treb N-aveți treabă aca
să ?“. „Ne gindim și noi I" 
Așa, pînă intr-un tirziu. 
cînd se înfurie unul, nu mai 
știu care : „Da‘ ce, noi nu 
sîntem meseriași ? !" După 
vreo două ore, a fost gata 
soluția I Nu-mi venea să 
cred Nici nu știu cine a 
dat ideea aceea simplă și 
îndrăzneață cu coloanele de 
susținere și cu troliul. Poa
te nici unul, poate toți.

Să gîndească (in sensul 
superior al acestui cuvînt) 
întregul colectiv, tată un 
ideal al oricărei industrii 
Dar pentru aceasta nu e 
deajuns să vrei, să ceri, ci 
să și poți In primul rind. 
toți trebuie să-și cunoască 
bine meseria și să le fie 
drago Apoi, trebuie să e 
riște un climat, o atmosfe
ră in care strungarul sau e- 
lectricianul sau operatorul 
iă se simtă răspunzător

la Borzești, și la Craiova 
Era vorba despre un „fo
rum" in care se adinceau 
metodele și practicile chi
miei despre o adevărată 
„alma mater" a tehnologii
lor unei tinere și impetu
oase chimii, ce-și cîștigase 
notorietatea. în ultimii zece 
ani, printre atitea progrese 
autentice ale întregii indus
trii românești Mi se vor
bea despre o școală prin 
care au trecut sute, mii de 
chimiști din tară o școală 
ce le-a dezvăluit nu numai 
secretele complicatelor pro 
cese de fabricație, ci și alt
ceva. tot -itit de important . 
un mod specific de a privi 
munca, regulile unei înalte 
etici profesionale. Se fău
rea aici eșafodajul intim al 
unei vocații și al unei pro
fesiuni

,Nu era vorba numai des
pre însușirea unei măiestrii 
profesionale pe care ne-o 
demonstrau maeștrii chi
miști făgârășeni, îmi spu
nea un inginer din Roznov,

ci șt despre găsirea și apoi 
aplicarea unui stil de a 
munci. Și, in acest înțeles, 
stilul de muncă este însuși 
omul".

La Combinatul chimic din 
Făgăraș, mai mult de 2 000 
de oameni din afară au în
vățat — serios și cu răb
dare — meseria de chimist. 
Aceste două mii de oameni 
au mai învățat și regulile 
nescrise ale practicării me
seriei, și frumusețea ei a- 
parte. Nu le-a fost greu să 
te specializeze intr-un ase
menea colectiv. Dimpotri
vă. mai ales că n-au fost 
tratați superficial, drept 
oaspeți, ci în primul rind 
drept colegi, tovarăși de 
breaslă și de muncă Chi
miști de la Borzești. Roz
nov, Turnu-Măgurele și 
Craiova au muncit, umăr la 
umăr, cu cei din Făgăraș. 
Și au învățat totodată Cei 
mai mulți sînt acum oa
meni de bază in uzinele lor. 
Combinatul chimic de la 
Făgărqș își continuă vasta 
lui activitate de producție 
Dar și pe aceea de îndru
mare a unei noi generații 
ie chimiști. Viitorii munci
tori și maiștri, tehnicieni st 
Ingineri de la Combinatul 
lin Slobozia se specializea
ză in aceste zile la Făgă
raș

Unind cîteva din atribu
tele indispensabile unei 
creații industriale precum : 
măiestria profesională, dis
ciplina. stilul propriu de 
muncă, tradiția, colectivul 
de chimiști făgârășeni. mân
dru de realizările, unei în
delungate existente, se pre 
gătește cu grijă, pentru a 
răspunde cu succes ca și 
pînă acum, marilor sarcini 
vrezente Si viitoare, sarcini 
ale eficientei și calității, ale 
competitivității, pe care 
partidul le pune în fața în
tregii noastre industrii in 
acest ultim an al cincina
lului.

Ajax—F. C. Neapole 4—0 I
Peste 50 000 de spectatori au ur

mărit pe stadionul olimpic din Am
sterdam returul meciului din cadru) 
„optimilor" de finală ale „Cupei eu
ropene a tîrgurilor" dintre formația 
locală Ajax și echipa F. C. Neapo.e. 
Fotbaliștii olandezi au terminat în
vingători cu scorul de 4—0 (după 
pre.ungiri) La sfîrșitul celor 90 de 
minute regulamentare de joc, scorul 
era 1—0 îh favoarea echipei Ajax, 
prin golul marcat de Swart. în pri
mul meci, F. C Neapole cîștigase cu 
același scor (1—0), astfel că au fost 
necesare prelungiri. In ultimul sfert 
de oră al prelungirilor, gazdele au 
înscris trei goluri prin Van Dijk, 
asigurîndu-și astfel calificarea în 
„sferturile" de finală ale competiției

ECHIPA DE FOTBAL F.C. ARGE
ȘUL PITEȘTI A SOSIT LA ACCRA. 
In primul meci, fotbaliștii români 
vor întîlni echipa Olimpios. Durmni- 
că, F. C. Argeșul va juca tot la 
Acera cu „Black Stars", iar miercuri 
28 ianuarie va intîlni 'a Kumasi 
echipa Asante Kotoko

INTR-UN MECI INTERNAȚIONAL 
DE FOTBAL, disputat la Lima, se
lecționata Peru a învins cu scorul de 
2—1 (2—1) formația Dinamo Zagreb. 
Golurile învingătorilor au fost mar
cate de Soții țmin. 16 și 32), iar pen
tru oaspeți a înscris Belin în minu
tul 44. Partida a fost urmărită de 
peste 45 000 de spectatori.

PE STADIONUL „SANTIAGO 
BERNABEU" DIN MADRID, în 
prezența a peste 60 000 de spectatori, 
s-au întîlnit într-un meci amical de 
fotbal selecționata Spaniei și echipa 
vest-germană Hanovra 1896. Victoria 
a revenit gazdelor cu scorul de 1—0

(0—0) prin golul mai eat de Luis, 
care în minutul 60 a transformat o 
lovitură liberă de la 11 m

JOSEPH MARKO, ANTRENORUL 
ECHIPEI CEHOSLOVACE DE FOT
BAL, a anunțat că, în vederea cam
pionatului mondial, jucătorii săi vor 
urma un program de pregătire în- 
tr-o tabără sportivă franceză din 
munții Pirinei. Marko a arătat că în 
grupa a 3-a de la Guadalajara, cele 
mai mari șanse de calificare le are 
echipa Angliei. Cunoscutul portar 
cehoslovac, Viktor, a declarat că... 
„Noi nu avem ce pierde. Vom juca 
foarte deschis. Sînt convins că me
ciurile se vor încheia cu -rezultate 
strînse și că lupta pentru calificare 
va fi deosebit de pasionantă"

IN COMENTARIUL SEMNAT DE 
BRIAN GLANVILLE, DIN ZIARUL 
„SUNDAY TIMES", se apreciază că . 
„Brazilia și Anglia au cele mai mari 
șanse de calificare din grupa aceasta, 
însă ele trebuie să facă față unor 
echipe care știu să forțeze victoria, 
cum sînt cele ale Cehoslovaciei și 
României". Mai departe, se arată 
printre altele că „echipa Angliei nu 
a jucat bine în meciul terminat Ia 
egalitate 0—0 cu eqhipa Olandei". 
De asemenea, se menționează că 
și echipa României a reușit anul tre
cut să facă meci rrul : l—1 cu echi
pa Angliei., chiar pe terenul unde 
în 1936 campioana lumii a învins 
echipa R. F. a Germaniei, intrînd în 
posesia trofeului „Jules Rimet". Ma
joritatea ziarelor îl critică pe antre
norul Alf Ramsey, care nu a aliniat 
cea mai bună formație în jocul cu 
Olanda. Ziariștii englezi scriu că... 
„Ramsey a devenit un antrenor rece, 
greu de înțeles, fără umor, uneori 
agresiv, comporțindu-se cu jucătorii 
ca și cum aceștia ar fi elevi de 
școală":

În cîteva rînduri
Lotul suedez 

pentru campionatele 

mondiale de handbal

Federația de specialitate suedeză 
a definitivat lotul de jucători care 
vor fi prezenți la campionatele mon
diale de handbal masculin, programa
te între 26 februarie și 8 martie în 
Franța. Din lot fac parte i Andersson, 
Carlsson, Danell, Dan Eriksson, 
Lennart Eriksson, Hodin, Jacobsson, 
Jansson, Bengt Johansson, Ulf Jo
hansson, Kurtgoeran, Koch, Nedvall, 
Strom și Thomasson.

UN JURIU INTERNAȚIONAL 
PREZIDAT DE ADRIAN PAULEN, 
președintele Comitetului european al 
Federației internaționale de atletism, 
a desemnat pe Nicole Duclos (Fran
ța) și Mihail Jelev (Bulgaria) drept 
cei mai buni atleți europeni ai anu
lui 1969.

Mihail Jelev, campion european în 
proba de 3 000 m obstacole, a tota
lizat 361 de puncte și a fost urmat 
în clasament de Jozef Plachy (Ceho
slovacia) — 353,5 puncte și Philippe 
Clerc (Elveția) — 308,5 puncte.

In clasamentul feminin, după Ni
cole Duclos cu 461 puncte, urmează 
Jaros ava Jehlikova (Cehoslovacia)
— 377 puncte, Lillian Board (Anglia)
— 376 puncte și Karin Balzer (R. D. 
Germană) — 371 puncte.

SCHIORUL CEHOSLOVAC JIRI 
KASKA a cîștigat „manșa" a doua a 
concursului internațional de sărituri 
de la trambulină, care a avut loc la 
Saint Moritz. El a realizat 215,7 punc
te, fiind urmat în clasament de 
Hoehnl (Cehoslovacia) 206,9 puncte 
și Schmidt (Elveția) 206,4 puncte. Să
riturile lui Raska au măsurat 82 și 
respectiv SI m.

SPORTUL PENTRU TOȚI
(Urmare din pag. I)

întreacă în public, folosirea doar a 
unor astfel de forme pentru rezolva
rea sarcinilor educației fizice a ma
selor este insuficientă.. In multe 
'ocuri, prin felul cum sînt concepute 
asemenea competiții — nu cu ponde
re pe întreceri eu continuitate în in
teriorul asociațiilor și școlilor, ci... 
cu etape superioare — majoritatea a- 
matorilor de sport se exclud încă din 
primele întreceri și, în tocul lor, în 
etapele „de vîrf" rămîn doar spor
tivi activi (legitimați) deja cuprinși 
în sistemul competițional. întîlnim 
încă la diferite niveluri activiști 
sportivi care, în loc să se preocupe 
de a folosi forme competiționale de 
angrenare a amatorilor de sport 
pe perioade cit mai lungi, în 
cursul anului' se rezumă doar la a 
promova cîteva întreceri cu fast or
ganizatoric ; sub paravanul unor ci
fre mari — așa-zisele „recorduri de 
mobilizare" — ei se declară mulțu
miți, în tîmp ce în urmă... nu a rămas 
nimic.

Se simte nevoia adoptării unor for
me de activitate de categorii mai di
verse, mai multiplicate (am văzut la 
un jurnal cinematografic din străi
nătate pînă și un „cross" al bătrîni- 
lor, cu participant de 80 de ani — 
pe cînd la noi. un om de 40—45 de 
ani nici vorbă să mai zărească teren 
de întreceri. ) Ne gîndim, de aseme
nea, o dată cu diversificarea, la 
forme cu un grad sporit de atrac- 
tivitate și eficiență în educarea fi
zică a populației, cit mai accesibile 
și fără să necesite condiții ma
teriale deosebite. Despre cîteva din 
acestea vom încerca să vorbim, pe 
scurt, în cele ce urmează

tn insuficientă măsură se valorifică 
gimnastica de înviorare și gimnastica 
zilnică, mijloace dintre cele mal 
eficace de rezolvare a sarcinilor .edu
cației fizice Exercițiile sînt simple 
ți pot fi practicate de tineri și adulți, 
'ndiferent de vîrstă, individual sau

în grup, In condiții obișnuite — 
aer liber sau camere de locuit — fără 
a necesita inventar, instalații spe
ciale. încercările întreprinse în a- 
ceastă direcție sînt destul de timi
de și fără continuitate ; asemenea 
preocupări au apărut, cînd și cînd, la 
unele internate școlare și cămine stu
dențești... stingîndu-se adeseori des
tul de repede.

Printre preferințele sportive ale ti
nerilor se înscriu, de cîtăva vreme, 
exercițiile specifice „culturismului". 
Intr-o serie de asociații sportive, 
practicarea lor a devenit fapt împli
nit. Zilnic, sala de sport a Facultății 
de științe juridice din București, de 
pildă, este plină de tineri amatori de 
„culturism" La o expunere și un film 
pe această temă la Universitatea 
populară București, s-a înregistrat un 
adevărat record de participare, deși
intrarea a fost pe bază de
bilet cu plată La Craiova, o
finală de campionat național la
haltere — sortită a se desfășura în 
anonimat — a suscitat un mare inte
res pentru publicul spectator (sala 
devenind arhiplină) prin „cuplarea" 
cu un concurs de „culturism".■ De ce 
să rămînem indiferenți față de ase
menea manifestări și să nu venim 
în întîmpinare cu acțiuni care să 
umple util și Dlăcut timpul liber al 
tinerilor ?

In condițiile vieții cotidiene, 
cînd mișcarea și efortul fizic sînt 
tot mai mult eliminate din regimul 
de activitate al populației, se ac
centuează necesitatea extinderii 
plimbărilor și mersului pe jos — 
respectiv a excursiilor Ele constituie 
un minunat exercițiu fizic acce
sibil pentru persoanele de toate 
vîrstele, de la copii pînă ta bătrîni 
Efectuate zilnic în aer curat, dimi
neața sau seara. înainte sau după 
masă, deplasările pe jos (la sau de 
la serviciu, la sau de la școală), 
plimbările în parcuri, făcute seara 
de unul singur sau în anturajul fa
miliei, au o mare eficacitate fizio
logică asupra organismului Date

recente arată că parcurgerea pe jos 
zilnic a unei distanțe de ce! puțin 
5 km prelungește viața omului cu 
10—12 ani

Prea puțin se întreprinde șl pentru 
practicarea unor discipline sportive 
cu caracter de sezon (ne referim la 
schi, patinaj, săniuș). Constituie încă 
adevărate rarități, asemenea iniția
tive, precum cele din județul Har
ghita. unde s-au amenajat, pentru 
tineri mai ales. 7 terenuri de hochei, 
18 patinoare naturale, 30 pîrtii de 
schi. Lecțiile de educație fizică ale 
elevilor se desfășoară adeseori pe a- 
ceste baze sportive ad-hoc Oare îh 
curțile școlilor, pe terenurile de 
handbal, baschet, volei sau tenis ale 
cluburilor sau asociațiilor nu se pot 
amenaja patinoare naturale pentru 
elevi și, în general, pentru populație 
(eventual, cu plată)? Răspunsul a- 
firmativ îl dau înșiși gospodarii 
respectivelor terenuri, care, de altfel, 
în fiecare toamnă, înaintea deschide
rii sezonului sporturilor de iarnă. își 
iau angajamente că o vor face. Dar 
cînd iarnaș vine totul este uitat.

Tineretului și îndeosebi copiilor 
11 se pot oferi mari posibilități de 
recreiere fizică Trebuie însă să a- 
vem spații pentru jocuri și terenuri 
simple pentru sport în toate cartie
rele, cu atît maj mult în cele noi. 
La rezolvarea unei asemenea pro
bleme sociale, legate de creșterea 
.unui tineret sănătos și viguros, tre
buie să-și aducă direct contribuția, 
deopotrivă consiliile populare, pă
rinții, asociațiile locatarilor, toa
te organizațiile responsabile cu 
munca educativă a maselor Cu 
eforturi minime, prin participa
rea voluntară a tineretului însuși, se 
pot realiza mult mai multe terenuri și 
spații de joacă pentru copii în car
tiere, în parcuri, ca și pe lîngă școli.

Saltul cantitativ și calitativ pe 
care îl așteptăm în activitatea de e- 
ducație fizică și sport pretinde ini
țiativă și spirit întreprinzător. E u» 
efort necesar din partea tuturor ce
lor cu răspunderi în acest domeniu.

i a
• Cînd se arată cucuveaua :
SALA PALATULUI - 17,15; (seria 
de bilete — 3 148); 20,15 (seria de 
bilete - 3149)
• Urmărirea: PATRIA - 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30, FESTIVAL - 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 Păcatul dragostei: BUCUREȘTI
- 8,30; 11; 13,30; 16. 18,30; 21, FE
ROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, EXCELSIOR - 8,30; 11; 13,30: 
16; 18,30, 21, MELODIA - 8,30; 11; 
13,30 . 16, 18,30; 20,45, MODERN - 
9,15, 11,30. 13,45; 16; 18,15: 20.30.
• Simpaticul domn R: REPUBLI
CA - 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30: 21.
• Reconstituirea: LUCEAFĂRUL
- 9; 11,15, 13,30; 16; 18,15: 20,45.
• Călugărița: CAPITOL - 9;
12.30. 16,15; 19,45.
• Intr-o seară, un tren...: FAVO 
RIT - 10; 13; 15,30; 18; 20,30.
• Winnetou în Valea Morții:
VICTORIA - 9; 11,15; 13,30;' 16; 
t8,30, 20,45, DACIA - 8.30—20 în 
continuare. r
• Viață dificilă: CENTRAL - 
8,30; 11. 13,30; 16; 18,30; 21.
• Tn genunchi mă întorc la tine: 
CINEMATECA (sala Union) - 10: 
12 ; 14.
• Băieții 
RITA -
• Orașul
9—15,45 în continuare; 18,15; 20,45. 
« Lucia: DOINA - 14,30: 17,30;
20.30.
• însemnări de toamnă; Stimată 
domnișoară „V“; Grădina publi
că’, Arta epocii de piatră; Fas
cinații: TIMPURI NOT - 9—21 în 
continuare.
e Taina leului: GRIVIȚA - 9.15;
11.30. 16; 18,15; 20,30, FLAMURA
- 9: 11,15: 16: 18.15: 20.30.

0 Noile aventuri ale 
lor: ÎNFRĂȚIREA 
POARE - 15,30; 18;
o Corabia nebunilor: BUZEȘTI — 
15,30 ; 19.
© Valea păpușilor:
9,30; 12; 15,30; 18, :
REASCA - 9: 11,45;
20.15.
e Beru și comisarul 
nio: UNIREA - 15,30;
O Liniște și strigăt :
20,15
© In împărăția leului de argint: 
LIRA - 15,30; 18.
• Colina: LIRA - 20,30.
e Mărturia: DRUMUL SĂRII — 
15. 17 30, 20.
© Omul, orgoliul, vendetta: FE
RENTARI - 15,30. 18; 20,15.
• Prieteni fără grai: GlT.TLEȘTl
- 15.30; 18; 20.30, FLACARa —
- 15.30; 18; 20.30.
A Becket: COTROCENI - 15,30; 
19.
ft Vă
10—15
ft La
RUL
© Bătălia pentru Roma: GLORIA
- 9. 12.30: 16; 19,30. AURORA -
9.15. 12,30; 16; 19.30, TOMTS —
9—15.30 în continuare: 19.
0 Băieții din strada Pal* MOȘI
LOR - 15.30. 18.
e La ora 5 după-amiază: MOȘI
LOR - 20.30.
ft Blow-up: POPULAR - 15,30; 18; 
20.30.
© Răzbunarea haiducilor: MUTI
CA - 16; 18; 20.
0 My fair lady: ARTA
15.45 în continuare. 19.
in Tinerețe fără bătrînețe: VI- 
TAN - 15.30. 18; 20,15.
© Femeia îndărătnică ; RAHOVA
- 15.30: 18; 20.30.
ft Iubirea strict oprită: PROGRE
SUL - 15.30; 18.
A Un om pentru eternitate: PRO 
GREȘUL - 20,15-
0 Atentatul de la Sarajevo: PA
CEA - 15,45: 18: 20.15.
0 La război, ca la război: COS
MOS - 15.30; 18. 20.15.

trt
răzbunătorl- 
TNTRE PO- 

20,30.

20;
Viraj periculos

BUCEGI —
20,30, FLO- 

; 14,30; 17,30

San Anto- 
18.

UNIREA —

place Brahms ?: VOLGA — 
în continuare; 17,45; 20.15. 
nord prin nord-vest: VTITO- 
- 16. 19.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român): Con
cert simfonic — 20. Dirijor: Mir
cea Cristescu. In program Mat- 
hăus Passion“ - oratoriu pentru 
soliști, cor și orchestră de Johann 
Sebastian Bach.
o Opera Română. Lucia dl Lam- 
mermoor — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara-
giale" (sala Comedia); Becket — 
19,30. (sala Studio): Părinții teri
bili - 19,30.
• Teatrul de comedie: Opinia pu
blică - 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan 
dra’* (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) D-ale carnavalului 
(sala Studio):
- 20.
• Teatru) ,LC.w______ I. Nottara*1 (sala
Magheru)- Cînd luna e albastră
— 19,30; (sala Studio) Enigmatica 
doamnă „MM — 20.
• Teatrul Giulești. Visul unei 
nopți de iarnă — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă'4: Drumul 
e liber — 9,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei): Miul Cobiul — 
17; (sala din str. Academiei) 
Bandiții din Kardemomme — 15.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale": Piatra din casă - 20.
ft Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy). Varietăți — 
19,30.. (sala din Calea Victoriei nr. 
174) Nicuță la Tănase — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
Floare de cactus — 19,30.
ft Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor • Esop, 
viata, muzica și noi - 20.
ft Formația de estradă și varie 
tăți a Ansamblului Armate) (sala 
C.C.A.). Cînd se aude o trompetă
- 19.30.
• Circul de stat Rapsodia sue
deză - 19.30.

tn haine de piele: MIO 
9,45; 12. 15,15; 17.30, 20 
visurilor: LUMINA —

9.30-

•4
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Expulzarea reciprocă a ambasadorilor celor două țări

Cooperarea tehnică și științifică—

praga Sesiune științifică cu prilejulfactor important al dezvoltării

Conchistadorii

din 
eu 

pri- 
„ci-

procesul de dezvoltare economică 
socială. Cooperarea între țările 
curs de dezvoltare și țările in- 

nrin 
,t a

din nou vechea 
„socoteala

și „avantajele"
secolului XX "

VIENA 22 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat agenției TASS, mi
nistrul de externe al Austriei, Kurt 
Waldheim, a relevat că propunerile 
elaborate la consfătuirea de la Praga 
a miniștrilor de externe ai statelor so
cialiste semnatare ale Apelului de la 
Budapesta constituie, după părerea 
sa. o bază utilă pentru elaborarea or
dinii de zi a unei conferințe general- 
europene acceptabilă tuturor țărilor.

Austria, a relevat el, consideră jus
tă includerea pe ordinea de zi a unor 
probleme ca renunțarea la folosirea 
forței .și colaborarea general-euro- 
peană. Waldheim a subliniat că țările 
neutre pot juca un rol important în 
convocarea conferinței general-euro- 
pene și că în prezent Austria poartă 
convorbiri cu o serie de țări din Est 
și din Vest pentru a cunoaște mai 
bine punctele lor de vedere și pentru 
a realiza o apropiere a acestora.

★
SOFIA 22. — Corespondentul A- 

gerpres, Gh. leva, transmite: Mi
nistrul afacerilor externe al Olandei, 
Joseph Luns, și-a încheiat vizita de 
cinci zile în R. P. Bulgaria. în timpul 
șederii sale, oaspetele a avut convor
biri cu omologul său bulgar, Ivan 
Bașev, cu privire la probleme ale re
lațiilor dintre cele două țări și ale si
tuației internaționale, îndeosebi cele 
legate de securitatea europeană. Am
bele părți, se spune în comunicatul 
dat publicității, au făcut un schimb 
aprofundat de păreri referitor la posi
bilitatea convocării unei conferințe 
consacrate securității europene, care 
ar juca un rol pozitiv pentru întărirea 
păcii și securității în Europa și pen
tru dezvoltarea cooperării dintre sta
tele continentului.

în comunicatul comun se sublinia
ză necesitatea extinderii pe mai de
parte a relațiilor comerciale, tehnico- 
științifice și de turism între cele două 
țări. în acest scop, o delegație eco
nomică olandeză va sosi la Sofia. Cu 
prilejul acestei vizite a fost semnat un 
acord interguvernamental între Bul
garia și Olanda pentru transportul ru
tier internațional.

Italia. Demonstrojie a muncitorilor din Milano în sprijinul satisfacerii revendicărilor lor

încordare în relațiile 
dintre Iran și Irak

BAGDAD. — însărcinatul cu afa
ceri iranian la Bagdad a fost convo
cat joi dimineața la Ministerul Afa
cerilor Externe al Irakului pentru a 
i se remite o notă de protest în care 
Iranul este acuzat că ar fi fost im
plicat în tentativa de lovitură de stat, 
recent dejucată de către oficialitățile 
irakiene.

în notă se cere expulzarea, în 24 
de ore, a ambasadorului Iranului la 
Bagdad, precum și a altor patru di
plomați iranieni; se cere, totodată, 
închiderea imediată a celor trei con
sulate iraniene din Irak — de la 
Bagdad, Kerbela și Basorah — pre
cum și plecarea personalului acesto
ra în 24 de ore.

Ca o măsură de reciprocitate față 
de expulzarea unor diplomați iranieni 
din Bagdad, Iranul cere Irakului să-și 
recheme imediat ambasadorul, atașa
tul militar, precum și alți trei mem
bri ai ambasadei irakiene din Tehe
ran. De asemenea, toate consulatele 
Irakului în Iran urmează să fie în
chise, personalul acestora trebuind 
să părăsească Iranul în 24 de ore.

LENINGRAD

îmrnnarea unor ordine
și medalii românești Pe biciclete

TEHERAN. — Guvernul iranian 
respinge categoric, ca „total nejusti
ficate'*, orice acuzații formulate îm
potriva membrilor ambasadei și con
sulatelor iraniene din Irak, mențio
nează un comunicat oficial al Mi
nisterului Afacerilor Externe al Ira
nului.

LENINGRAD 22. — Coresponden
tul Agerpres, L. Duță, transmite > 
In cadrul unei solemnități ce a avut 
loc la palatul sovietului orășenesc 
Leningrad, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în U.R.S.S., Teodor 
Marinescu, a înmînat unui grup de 
generali și ofițeri, sovietici, precum 
și altor cetățeni ai Leningradului, 
ordine și medalii românești, confe
rite cu prilejul celei de-a 25-a ani
versări a eliberării României de sub 
jugul fascist și celei de-a 25-a ani
versări a Zilei forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România.

La solemnitate au participat re-

prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai regiunii militare 
Leningrad, ai conducerii filialei Aso
ciației de prietenie sovieto-română, 
ziariști.

în numele președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei 
decorați au fost felicitați de amba
sadorul român.

Din partea celor decorați, general- 
colonelul A. Frolov, șeful Academiei 
militare de transmisiuni din Lenin
grad, a exprimat conducerii de partid 
și de stat a României mulțumiri 
pentru distincțiile acordate.

Ambasadorul României 
primit de primul ministru

SITUAJIA MUNCITORILOR
ÎN LUME

Ce arată statisticile Biroului 
International al Muncii

RABAT 22 (Agerpres). — Amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Maroc, Vasile Mircea, a 
fost primit miercuri de primul mi
nistru marocan, Ahmed Laraki. 
această ocazie, ambasadorul 
mân și premierul Marocului 
abordat principalele aspecte
colaborării dintre cele două țări. 
Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

NEW York 22 (Agerpres). -- LuînO 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor Con
siliului de administrație ai Progra
mului Națiunilor Unite pentru dez
voltare, (P.N.U.D.), care se desfă
șoară la New York, reprezentantul 
țârii noastre, prof. Gheorghe Diaco- 
nescu, a subliniat importanța deose
bită a recomandărilor acestui orga
nism pentru activitatea viitoare de 
cooperare tehnică pe care o desfă
șoară O.N.U. El a subliniat ne
cesitatea elaborării și realizării 
programului de asistență tehnică 
prin luarea în considerare a de
zideratului major al zjțlelor noas
tre : aplicarea celor mai moderne 
cuceriri științei și tehnicii

th; 
și 
în 
dustrializate în acest domeniu pi 
intermediul P.N.U.D. s-a dovedit 
fi eficientă și se înscrie. în preocu
pările multiple îndreptate spre redu
cerea decalajului tehriico-științific și 
economic dintre țările industrializate 
și cele în curs de dezvoltare. Româ
nia, care pune în centrul preocupă
rilor sale dezvoltarea științei și teh
nicii, aplicarea lor în procesele eco
nomice și asigurarea unei cooperări 
internaționale largi și eficiente în 
acest domeniu, dorește ca P.N.U.D. 
să continue să-și diversifice prin noi 
acțiuni, programele sale.

Bagdad 
continuă execuțiile

DUPĂ TENTATIVA 
DE LOVITURĂ DE STAT

BAGDAD 22 (Agerpres). — Postul 
de radio Bagdad a anunțat că în ul
timele 24 de ore au fost executate 
în Irak 40 de persoane implicate în 
tentativa de lovitură de stat deju
cată în noaptea de 20 spre 21 ianua
rie, sau în alte comploturi anterioare 
împotriva actualului regim din Irak. 
Sentințele au fost pronunțate de un 
tribunal special instituit de către 
Consiliul Comandamentului Revolu
ției, după arestarea celor . care au 
participat la complot, care, așa cum 
declara postul de radio Bagdad, sînt 
membri ai Partidului socialist Baas.

Corespondentul din Beirut al a- 
genției U.P.I. notează că în decurs de 
18 luni 94 de persoane au fost exe
cutate în Irak, din considerente po
litice, de la instaurarea actualului 
regim al președintelui Ahmed Hassan 
El Bakr, care a preluat puterea în 
țară la 17 iulie 1968.

După cum anunță surse oficiale 
din Tel Aviv și Cairo, joi, o unitate 
aeropurtată israeliană a lansat un 
atac asupra insulei Shadwan din 
Golful Suez. Au avut Ioc lupte vio
lente soldate cu pierderi. Incidentele 
din această zonă continuă.

(Agerpres)

SCRISOARE ADRESATĂ DE 
W. BRANDT LUI W. STOPH

BERLIN 22 (Agerpres). — Ernst 
Guenter Stern, consilier ministerial la 
Cancelaria federală a R.F. a Germa
niei, a fost primit joi, Ia cererea sa, 
la Consiliul de Miniștri al R. D. Ger
mane. El a înmînat cu acest prilej o 
scrisoare a cancelarului R.F. a Ger
maniei, Willy Brandt, adresată lui 
Willi Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri ăl R. D. Germane.

GENEVA 22. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : Situația muncitorilor în lume, în anul 1969, 
a continuat să evolueze pe două căi opuse — în timp ce 
în țările industrializate s-a manifestat o scădere a șoma
jului și o sporire a prosperității, în statele în curs de 
dezvoltare nivelul de trai a scăzut, adîncindu-se deca
lajul dintre acestea și cele industrializate. Aceasta este 
concluzia esențială care reiese din statisticile întocmite 
de Biroul Internațional al Muncii

Folosirea mîinii de lucru în industriile prelucrătoare 
a crescut într-o serie de țări, sporurile cele mai impor
tante fiind înregistrate în Republica Irlanda, Israel, Noua 
Zeelandă și România.

Șomajul a crescut în 1969 în 12 țări asupra cărora există 
statistici. Printre acestea se află Birmania, Chile, India, 
Sierra Leone, Anglia, Canada și Statele Unite. Insufi
cienta folosire a mîinii de lucru s-a agravat în țările în 
curs de dezvoltare, ca urmare a unei noi deteriorări a 
termenilor de schimb, ceea ce diminuează posibilitățile 
deja reduse de a se crea un număr suficient de locuri de 
muncă productive.

Aceleași date statistice ale Biroului Internațional al 
Muncii arată că prețurile la produsele de consum au cu
noscut în anul care a trecut o creștere de peste 5 la sută 
față de anii precedenți. Această creștere a cuprins țări 
din toate zonele globului, fiind mai accentuată în statele 
industrializate. O turnură spectaculoasă s-a înregistrat 
îndeosebi în Anglia, Argentina, Franța, Japonia, Olanda 
și S.U.A. în numeroase țări industrializate, acest feno
men a fost provocat de dificultățile monetare care și-au 
găsit expresia în devalorizarea francului francez și re
valorizarea mărcii vest-germane.

Maurice Schumann

PRAG A 22. — Cores
pondentul Agerpres, 
E. Ionescu, transmite: 
La Praga continuă lu
crările Conferinței ști
ințifice 
cu tema 
ninistă a 
câtor al 
principiu 
al construcției socialis
te", organizată cu pri
lejul centenarului naș-

internaționale 
„Noțiunea le- 
rolului condu- 
partidului — 

fundamental

Pentru a demonstra că 
pe șoselele țării se poate 
circula în siguranță, au
toritățile saigoneze au a- 
vut o idee originală : au 
hotărît să organizeze „Tu
rul ciclist al Vietnamului 
de sud". 71 de cicliști, în 
majoritate soldați din ar
mata sud-vietnameză, au 
luat startul în prima e- 
tapă a turului. E drept că 
am putea să ne întrebăm 
de unde au apărut din- 
tr-odată atiția amatori de 
ciclism în rîndurile arma
tei saigoneze; dar amă
nuntul poate fi trecut cu 
vederea

Oricum ar fi, s-a ade
verit însă 
vorbă că 
tîrg nu se potrivește 
cea de-acasă“. După 
mele etape, plutonul 
cliștilor" a fost oprit de o 
patrulă americană care a 
anunțat că drumul a fost 
minat de forțele patrio
tice. In „cursă" au intrat 
atunci blindate și elicop
tere care au deschis cale 
liberă cicliștilor. Dar. 
după puțin timp, concu
rența s-au pomenit cu o 
altă surpriză : de-a lun
gul drumului, panouri 
mari, instalate de patrioți 
anunțau : „Nu folosiți a- 
cest drum între 21 și 24 
ianuarie dacă vreți să vă

marș!
întoarceți teferi la casele 
voastre". Avertismentul 
nu a fost însă luat in 
seamă. Și .astfel, coloane
lor de blindate care înso
țeau plutonul vajnicilor 
adepți ai sportului cu pe
dale li s-au alăturat ge- 
niști și avioane militare. 
Unitățile patriotice au 
procedat atunci în con
secință. Tirul mortierelor 
i-a obligat pe cicliști și pe 
militarii din „escortă" să 
se risipească pe timp ca 
potîrnichile, căutîndu-și 
adăpost fiecare unde a ni
merit, cei mai mulți in 
mocirla răzoarelor cu o- 
rez. Cu chiu cu vai, după 
clteva ore, plutonul și-a 
reluat cursa. „Gloriosul" 
tur al Vietnamului de sud 
continuă. Astăzi, cicliștii 
urmează să parcurgă ul
tima etapă, de la Binh 
Duong (la 30 km nord de 
Saigon) pînă la Long 
Xuyen, în delta Mekong. 
Prin ce peripeții vor mai 
trece se poate cu ușurință 
bănui.

In orice caz, daci era 
nevoie de vreo demonstra
ție în legătură cu sigu
ranța rețelei rutiere sud- 
vietnameze, turul a fur
nizat-o din plin. Numai 
că este exact inversă celei 
scontate de saigonezi.

terii iui 17. I. Lenin. 
Joi, Marin Nedelea, de 
la Academia de științe 
politice și sociale „Ște
fan Gheorghiu", mem
bru al delegației române 
care participă la confe
rință, a prezentat co
municarea „Clasa mun
citoare — forța condu
cătoare în România so
cialistă".

LONDRA (Agerpres). — Ieri a sosit 
la Londra, într-o vizită oficială, Mau
rice Schumann, ministrul francez al 
afacerilor externe. Convorbirile pe 
care le va avea ministrul francez cu 
oficialitățile britanice sînt considerate 
de observatorii politici de o deose
bită importanță. După cum se știe, 
anul trecut relațiile franco-britanice 
nu au fost dintre cele mai bune. Con
flictul diplomatic declanșat în urma 
unor declarații ale ambasadorului bri
tanic la Paris, Soames, considerate de 
guvernul francez inoportune, precum 
și politica scaunului gol practicată de 
Franța la Uniunea Europei Occiden
tale, în urma unui diferend cu cei
lalți membri ai U.E.O. și în special 
cu Anglia, au afectat dosarul rela
țiilor dintre cele două țări.

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, se pare că de data aceasta 
împrejurările sînt mai favorabile decît 
anul trecut pentru a clarifica unele 
probleme existente între Franța și An
glia. Printre chestiunile care vor fi exa
minate se va afla situația din Orien
tul Apropiat și din Nigeria, dar mai 
ales mult discutata problemă a ade
rării Marii Britanii la Piața comună.

de 
este

agențiile depresă transmit

0 nouă rundă de nego
cieri anglo-libiene a înoePut 
la Tripoli în legătură cu relațiile din- 

1 convor- 
tancurilor

Cunoscutul dramaturg Eugen 
Ionescu a fost ales foi,-cu 18 vo
turi, membru al Academiei fran
ceze.

publica Socialistă România și Asociația 
Ziariștilor din Republica Populară 
Polonă.

Faure, președintele partidului radical, 
se spune că o ‘hotărîre în acest sens 
va fi luată numai după congresul 
partidului din februarie.

Convorbiri economico 
polono-vest-germane. La 
invitația lui Karl Schiller, ministrul 
economiei al R. F. a Germaniei, joi 
a sosit la Bonn Janusz Burakiewicz, 
ministrul comerțului exterior al R. P. 
Polone. Ministrul polonez va vizita 
expoziția de produse de export a Po
loniei de la Diisseldorf și va avea con
vorbiri cu reprezentanți ai guvernului 
vest-german privind încheierea unui 
nou acord pe termen lung în dome
niul schimburilor comerciale și eco
nomice dintre cele două țări, anunță 
agenția P.A.P.

Partidul radical s-a pro
nunțat asupra propunerii 
Biroului Politic al P.C. Fran
cez privind organizarea unei întîlniri 
a tuturor forțelor de stînga din Franța 
menită „să creeze condițiile unei ac
țiuni concertate pentru progres social, 
democrație și socialism". în scrisoarea 
adresată secretarului general al P.C.F., 
Waldeck Rochet, de către Maurice

Convorbirile cvadripartjte 
în problema vietnameză

LAGOS 22 (Agerpres). — în capi
tala federală a Nigeriei continuă să 
sosească alimente, medicamente, pre
cum și mijloace de transport. 
Miercuri, la Lagos a aruncat ancora 
un cargou care transporta 4 600 tone 
de alimente, precum și patru ambar
cațiuni ușoare destinate să transpor
te hrana pe căile fluviale existente 
pînă în inima fostei Biafre i este un 
dar al U.N.I.C.E.F.-ului, pentru lo
cuitorii regiunii estice nigeriene.

(în fotografia alăturată : populația 
Ibo din fosta provincie biafreză se 
reîntoarce din junglă, după înceta
rea ostilităților).

ia Tripoli în legătură cu relaț 
tre cele două țări. în centrul 
birilor se află problema 
„Chieftar" solicitate Marii Britanii de 
fostul regim monarhic libian. Vor fi 
discutate, de asemenea, problemele 
legate de evacuarea instalațiilor mili
tare engleze de la Tobruk și El Adem.

La Varșovia a fost sem
nat un protocol prfvind colab°- 
rarea și schimburile reciproce pe anul 
1970 între Uniunea Ziariștilor din Re

PARIS 22 (Agerpres). — O nouă 
ședință — cea de-a 51-a — a Confe
rinței cvadripartite în problema viet
nameză s-a desfășurat joi la Paris 
Șeful delegației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de sud, d-na Nguyen Thi 
Binh, a prezentat un raport potrivit 
căruia în zilele de 11 și 12 noiem
brie 1969 unități saigoneze și sud- 
coreene aflate sub comanda unor 
ofițeri americani, au împușcat în 
timpul operațiunii denumite „Sea 
Tiger" 700 de sud-vietnamezi din 
provincia Quang Nam, în majoritate 
femei și copii. Ea a subliniat că po-

lirica, administrației americane 
„vietnamizare" a războiului 
principala cauză a Impasului confe
rinței de la Paris.

în cuvîntul său, reprezentantul 
Republicii Democrate Vietnam, Ha 
Van Lau, a acuzat Statele Unite că 
au efectuat după încetarea atacuri
lor, la 31 octombrie 1968, noi bom
bardamente împotriva unor locali
tăți nord-vietnameze.

în cuvîntul lor, reprezentantul 
S.U.A., Philip Habib, și șeful delega
ției saigoneze au evitat să abordeze 
problemele ridicate de delegațiile 
vietnameze.

.„In statul Matto Gro
sso, sute de indieni — 
populația autohtonă a 
Braziliei — au murit în 
chinuri, după ce au mîn- 
cat zahărul amestecat cu 
arsenic oferit de Serviciul 
brazilian pentru protec
ția indienilor (Servigo de 
Protecgao dos Indios)'*...

...„In statul Bahia, lo
cuitorii a două sate apar- 
ținind tribului Pataxos au 
fost închiși in colibe și li 
s-a dat foc".

...„In statul Parana, o 
mie de indieni au fost 
uciși cu gaze toxice"...

Șirul citatelor ar putea 
fi continuat. Acum aproa
pe o lună, la Rio de Ja
neiro s-a pus capăt aces
tei afaceri. 135 de ofițeri 
și funcționari au fost con
damnați la , închisoare pe 
diverse termene și 206 
funcționari au fost con- 
cediați, toți făcînd parte 
din aparatul Serviciului 
pentru protecția indieni
lor. Acuzația adusă : ma
sacrarea populației indie
ne pentru a-și însuși pă

mânturile pe care aceasta 
le posedă, conform consti
tuției federale.

Ecourile scandalului nu 
s-au stins încă și iată că 
acum, la un congres care 
se desfășoară la Lima, 
profesorul american Dr. 
Rafael A. Penalver, de la 
Universitatea din Miami, 
a afirmat: „Proprietarii 
de pămînturi din Brazilia 
ucid sute de indieni din 
Amazonia cu ajutorul 
bacteriilor, pentru a le a- 
capara loturile". Profeso
rul Penalver a arătat tot
odată că folosirea bacte
riilor pentru distrugerea 
ființelor umane este o 
acțiune intolerabilă.

Deci, in ciuda tuturor 
protestelor opiniei publi
ce și a tuturor condam
nărilor, masacrarea in
dienilor continuă. Tradiția 
conchistadorilor sc per
petuează sub forme noi, 
făcînd apel la mijloacele 
moderne de ucidere pe 
care le pune la dispoziție 
..tehnica" secolului nostru.

In urma geruluidin ultimele 
zile, porțiunea Dunării cuprinsă între 
frontiera ungaro-iugoslavă și orașul 
Vukovar din Croația a înghețat în 
proporție de aproape 90 la sută. Au
toritățile iugoslave și ungare colabo
rează la degajarea fluviului de sloiu
rile de gheață în vederea ușurării na
vigației și evitării revărsărilor de apă.

fiu fost arestate trei per
soane învinuite de asasi
narea Iui Yablonski,unul 
foștii lideri ai sindicatului minerilor 
din S.U.A. Un purtător de cuvînt al 
F.B.I.-ului a declarat că ancheta în 
„cazul Yablonski" continuă.

Pirateria aeriană, consecin
țele ei și măsurile ce trebuie luate 
pentru evitarea unor asemenea acte 
vor constitui tema principală a unui 
congres internațional care se va des
fășura în curînd la Atena. Printre pro
blemele ce vor fi examinate figurează 
discutarea celor 831 de cazuri de 
piraterie aeriană înregistrate din 1931 
pînă în 1970, precum și stabilirea 
unor măsuri concrete ce urmează a 
fi supuse aprobării Organizației Na
țiunilor Unite.

Vulcanul Ulawun din insula 
New Britain, aflată sub administrație 
australiană, a erupt joi cu o violență 
neobișnuită. Localnicii s-au refugiat în 
panică în zonele învecinate. Erupția 
este apreciată drept cea mai puternică 
din ultimii 50 de ani. Nu au fost 
semnalate victime omenești.

Cel mai mare avion co
mercial din lume -Boeing Jum
bo Jet-747", aparținînd companiei a- 
mericane „Panam" a aterizat joi la 
Londra. La bordul avionului s-au aflai 
362 de persoane, precum și 18 membri 
ai echipajului. Avînd o greutate de 
355 de tone „Jumbo-Jet" poate trans
porta 490 de pasageri și dezvolta o vi
teză de 1 000 kilometri pe oră.

„Paza buna trece 
primejdia rea !" 
— acesta pare să 
fie cuvîntul de 
ordine pentru po
lițiștii înarmați 
amplasați de cu
rînd in fața sei
fului dintr-o ban
că din Ciudad dc 
Mexico, unde este 
păstrată cupa de 
aur Jules Rimei 
(este cunoscut in
cidentul de Ia 
Londra !), care 
urmează să fie 
atribuită anul a- 
cesta viitoarei e- 
chipe campioane 
mondiale la

Din culisele
Mafiei

Ca urmare a ploilor torențiale ce au cazut în 
ultimul timp, grave inundații afectează regiunea petroliferă 
argentineană Comodoro Rivadavia, situată la aproximativ 
2 000 de km sud de Buenos Aires. Apele dezlănțuite distrug 
totul în calea lor. Străzile s-au transformat în adevărate 
rîuri, zeci de familii și-au abandonat locuințele, refugiin- 
du-se pe înălțimi. Comunicațiile rutiere, telegrafice și tele
fonice sînt întrerupte. Autoritățile au" luat măsuri pentru 
ajutorarea sinistraților cu elicopterele și avioanele. De ase
menea. au fost mobilizate forțe militare pentru aprovizio
narea locuitorilor din această zonă sinistrată cu alimente, 
medicamente și îmbrăcăminte.

Cine urmează pe „listu 
neagră" ? lată întrebarea 
pe care încep să și-o 
pună chiar unii dintre 
membrii Mafiei america
ne. Zilele acestea, în dis
trictul Brooklyn din New 
York, alți doi mafioți, Sal
vatore Abrosio și Fred 
Delucio, au dispărut în 
mod misterios.

Alertată, poliția netv- 
yorkeză a întreprins o in
vestigație în apartamen
tul lui Joseph Colombo, 
șeful rețelei din Brooklyn 
a organizației mafiote 
„Cosa Nostra", cel mai 
influent „sindicat al cri
mei" din Statele Unite, 
numărînd 3 000—5 000 de 
membri. Nu mică a fost 
surpriza agenților- F.B.l. 
descoperind în interiorul 
acestui cuib intim o ve
ritabilă „cameră de tor
tură". în care metodele și 
stilul Evului Mediu sînt 
adaptate tehnicii moder
ne Și, pentru ca decorul 
de epocă să fie complet, 
alături a fost instalat un 
tribunal al Mafiei.

Deocamdată, vălul de 
mister nu a fost înlăturat.

Dași nv. se poate încă sta
bili dacă cei doi majioți 
au trecui prin camera de 
tortură a lui Colombo, e- 
xista certitudinea că „șe
ful" este implicat în a- 
ceastă afacere. In jungla 
Mafiei americane socote
lile se încheie simplu : cei 
......................... De 

păre- 
poli- 
mult 

ar fi 
chiar

indezirabili dispar, 
data aceasta, după 
rea unor surse ale 
ției, lucrurile ar fi 
mai grave. Cei doi 
jinduit și încercat ___
să preia postul de șef al 
„familiei" mafiote din 
Brooklyn.

Structurată pe linii pa- 
~ Nostra"ramilitare, „Cosa _____

in cadrul căreia cea mal 
mare unitate se numește 
„familie", se află — după 
cum relatează ziarele — 
intr-un proces de 
vizare; paralel, se 
fică și rivalitățile 
diversele grupuri 
împărțirea zonelor_ ...
fluentă. In sudul Califor
niei, după o pauză de 
cițiva ani, o asemenea fa
milie și-a început din nou 
activitatea : crime. afa
ceri. politică...

după
reacti- 
ampli- 
dintre 

pentru 
de in-
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