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statului

A fost dat publicității — în ziarele 
de ieri — Comunicatul cu privire la 
îndeplinirea planului de stat de dez
voltare a economiei naționale pe 1969. 
înfățișînd într-o amplă sinteză de ci- 
fre> și. date rezultatele muncii desfă
șurate de poporul român în anul ju
biliar al aniversării unui sfert de 
veac de Ia eliberarea patriei, anul ce
lui de-al X-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, comunicatul 
este primit cu un sentiment de satis
facție de opinia publică din țara 
noastră, fiind apreciat ca deosebit de 
semnificativ pentru condițiile tot 
mai bune în care se desfășoară acti
vitatea în toate domeniile, ca urmare 
a preocupării permanente a partidu
lui și statului pentru perfecționarea 
conducerii și organizării economiei, a 
întregii vieți sociale ; prin faptele și 
realizările pe care le exprimă în 
graiul laconic al statisticilor, el con
stituie nu numai o elocventă ilustra
re a procesului de creștere și perfec
ționare continuă pe care-1 înregis
trează an de an forțele de producție, 
viața socială a României, a caracte
rului dinamic și marilor avantaje ăl» 

lomiei socialiste, ci și o oglindă 
vie,' o măsură concretă, generatoare 
de profund optimism, a adeziunii și 
atașamentului puternic al oamenilor 
muncii din țara noastră față de po
litica partidului, a hotărîrii neclinti
te a întregului popor de a transforma 
în realități concrete planurile inițiate 
de forța conducătoare a societății 
noastre — Partidul Comunist Român 
— pentru ridicarea patriei la noi cote 
de civilizație și progres.

Toate cifrele care consemnează 
realizarea indicilor fundamentali ai 
planului de stat — produsul social, 
venitul național, volumul investiții
lor, producția globală industrială și 
agricolă, veniturile bănești ale popu
lației de la sectorul socialist, vînză- 
rile de mărfuri, cheltuielile social- 
culturșle de la bugetul de stat etc. — 
indică niveluri superioare celor din 
anul precedent; în anul 1969 s-a dez
voltat și s-a perfecționat întreaga ba
ză tehnico-materială a societății noas
tre, au crescut acumulările statului, 
s-au înțărit finanțele țării, au sporit 
resursele necesare dezvoltării econo
miei naționale și ridicării nivelului 
de trai al poporului. „Toate succese
le dobîndite in acest an in dezvolta
rea economică a patriei — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la ple
nara din decembrie 1969 a C.C. al 
P.C.R. — sînt rodul muncii 'însufleți
te, pline de abnegație a clasei mun
citoare. țărănimii și intelectualității, 
care înfăptuiesc neabătut politica 
marxist-ieninistă a partidului de mo
dernizare continuă a forțelor de pro
ducție, sporire a avuției naționale, 
de asigurare a progresului multilate
ral al societății noastre socialiste".

Cu deosebită pregnanță se relie
fează din datele comunicatului efor
tul susținut al partidului și

La fiecare două zile, uzina 
„Electroputere" din Craiova 
poate să expedieze o locomo
tivă electrică sau Diesel-elec- 
trică. Spațiul de producție al 
fabricii de locomotive a crescut 
de trei ori, în timp ce produc
ția de locomotive Diesel-electri- 
ce a crescut de paisprezece ori. 
Dar uzina „Electroputere" con
stituie în realitate un ansamblu 
de fabrici care produc, în afară 
de locomotive, generatoare elec
trice, aparataj electric de înaltă
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îmbunătățire organizatorică, prin a- 
plicarea în continuare a măsurilor de 
perfecționare a organizării, condu
cerii și planificării economiei națio
nale. înființarea în anul 1969 a cen
tralelor, combinatelor și grupurilor 
de întreprinderi a asigurat premisele 
unei mai bune funcționări a între
gului mecanism economic, pentru 
utilizarea cu eficiență sporită a mij
loacelor materiale și a forței de mun
că în procesul activității productive.

Pe fondul progreselor evidente pe 
care producția industrială le-a înre
gistrat în anul trecut în domeniul 
creșterii eficienței economice, comu
nicatul relevă și minusuri ale 

din acest sector, pu- 
atenția cadrelor din e- 

, a organelor și organiza
țiilor de partid o serie de neajunsuri 
ce au existat în domeniul folosirii 
unor capacități de. producție, al con
sumului unor materii prime și ma
teriale, utilizării timpului de lucru 
și a forței de muncă — și care, în 
ultimă instanță, s-au repercutat asu
pra creșterii productivității, muncii, 
asupra volumului cheltuielilor de 
producție. Relevarea acestor aspecte 
constituie un îndemn pentru o mai 
intensă concentrare a eforturilor în 
vederea înlăturării cît mai operative 
a neajunsurilor semnalate.

Sînt semnificative pentru procesul 
de încorporare continuă de către eco
nomia noastră a cuceririlor revolu
ției tehnico-științifice contemporane, 
datele înscrise în comunicat în le
gătură cu aportul cercetării științifica 
la perfecționarea producției, la solu
ționarea — în paralel cu dezvoltarea

pentru a asigura creșterea viguroasă, 
modernizarea și diversificarea indus
triei — ramură dominantă, conducă
toare a economiei naționale. Acest 
efort este oglindit de faptul că pro
ducția industrială a anului 1969 este 
aproape egală cu cea obținută în în
treaga perioadă 1951—1956. Este de 
menționat că, în cei patru ani ai cin
cinalului în curs, producția globală 
industrială a sporit într-un ritm me
diu anual de 11,9 la sută, depășind 
astfel limita superioară — de 11,4 la 
sută — prevăzută pentru această pe
rioadă. în cadrul acestor creșteri, 
ritmuri înalte de dezvoltare au cu
noscut, în primul rînd. ramurile in
dustriale și subramurile care accen
tuează procesul de făurire a unei 
structuri moderne a economiei și 
care au o importanță hotărîtoare tn 
asigurarea progresului tehnic, gene
ral și în valorificarea superioară a 
resurselor țării.

în anul 1969. Industria noastră so
cialistă a continuat să aibă, ca prin
cipale coordonate ale dezvoltării sale, 
creșterea și modernizarea capacități
lor productive, introducerea și extin
derea susținută a tehnicii noi, ridi
carea nivelului de organizare și de 
competență a cadrelor sale. O dată 
cu creșterea potențialului productiv 
al industriei — prin punerea în func
țiune a 250 de capacități și obiective 
importante' — cu înzestrarea între
prinderilor cu mașini și instalații de 
înaltă tehnicitate, cu aplicarea unor 
tehnologii avansate, mecanizarea și 
automatizarea unor noi procese de 
producție și asimilarea de noi sorti
mente cu caracteristici calitative su
perioare — industria noastră socia
listă a cunoscut un intens proces de

răspund chemărilor 
la întrecerea socialistă

activității 
nînd în 
eonomie,

tensiune și transformatoare. Lă- 
sînd în urmă faza debutului, u- 
zina „Electroputere" execută 
cele mai mari transformatoare 
realizate pînă acum la noi, de 
125 MVA și 190 MVA.

La Fabrica de aparataj, uni
tate modernă, din care vă pre
zentăm o vedere parțială, se 
execută echipamentul necesai 
stațiilor de transformare : în
trerupătoare, separatori etc.

Foto i M. Andreescu

Dintre toate mala
diile care pot lovi un 
spirit, mi se pare că 
cea mai gravă este 
fuga de realitate. Adică 
neputința de a lua act 
de existența ei obiec
tivă, in afara dorințe
lor, speranțelor, vre
rilor personale, in a- 
fară de tot ceea ce eul, 
fatalmente subiectiv, 
poate considera că 
este real. Ca să cobo- 
rîm în domeniul strict 
al palpabilului, îngă- 
duiți-mi să dau un 
exemplu recent intil- 
nit, un caz in care a- 
ceastă fugă de realita
te s-a identificat cu 
absurdul.

Răsfoiam, nu de 
mult, un biblioraft 
unde se păstrează răs
punsurile primite de 
la diverse foruri, con
secutiv apariției in zia
rul nostru a unor sem
nale critice, cînd... Cînd 
am fost nevoit să mă 
frec la ochi; nu e o 
figură de stil, credeam 
că nu văd bine. Dar, 
vai, vedeam foarte 
bine. Ce era ?

Semnalele critice ale 
ziarului sînt primite, 
cum este și firesc, in 
majoritatea cazurilor, 
ca un ajutor tovără
șesc ; mai sînt și si
tuații — și unele din
tre ele le-am semnalat 
opiniei publice — cind 
cei criticați răspund, 
in esență, că „articolul 
nu este real". O nouă 
cercetare duce, de obi
cei, la concluzia că pri
mul articol, cel „ne
real". fusese prea blind, 
că nu spusese decît o 
parte din ceea ce se

putea spune; și că 
basmul cu „articolul nu 
este real" fusese o ul
timă și de la bun în
ceput eșuată tentativă 
de a scăpa de răspun
dere a celor cu musca 
pe căciulă.

Deci, se mai intim- 
plă ca „articolul să nu 
fie real" — cum zic u- 
nii. Dar ceea ce am 
văzut în biblioraftul 
secției industriale a 
ziarului întrece orice 
închipuire. Acolo scrie 
negru pe alb : „foto
grafia... nu reprezintă 
cu exactitate situația 
de pe teren". Iar mai 
încolo, in aceeași a- 
dresă : „Fotografia din 
ziar nu reprezintă si
tuația reală de pe te
ren...". (N-are rost să 
dăm niște nume, pen
tru că rindurile de față 
țintesc, în primul rînd, 
niște mentalități, o 
stare de spirit și niș
te stări de lucruri cu 
care nu ne putem îm
păca).

Vă dați seama ? Că 
un articol nu este real, 
hai, treacă-meargă. 
Preopinentul nostru va 
veni cu sofisme, va 
întoarce trei hîrtii de 
treizeci și trei de ori, 
va... dar cine știe ce 
va mai face în spe
ranța că poate, poate 
va îmbrobodi pe cine
va. Dar a spune că fo
tografiile publicate în 
ziar (niște poze în care 
erau înfățișate utilaje 
valoroase supuse de
gradării în curtea u- 
nei întreprinderi bucu- 
reștene) nu sînt reale, 
mi se pare de-acum a 
intra în zonele tene

broase ale iraționalu
lui.

Iată la ce întune
cări ale minții, ale 
conștiinței duce refu
zul de a accepta și ju
deca realitatea așa 
cum este; iată unde 
duc frica de realita
te, contestarea cu orice 
preț, încercarea de a 
scăpa oricum de răs
pundere : la forme de 
manifestare care își 
găsesc locul pe pragul 
dintre normal și pato
logic.

Poate că un spirit 
aplecat spre partea u- 
moristică a lucrurilor 
ar fi găsit aici o sur
să copioasă de ris. 
Eu m-am întristat 
mult; și mă întreb : la 
ce concluzii poate duce 
o activitate lipsită de 
cel mai elementar exa
men critic, cum se 
poate munci ignorînd 
sau contestind, fără cea 
mai sumară verificare 
rațională, o observație 
critică ? Unde pot a- 
junge asemenea, oa
meni ? tn ce straturi 
difuze ii vor purta, de 
aici înainte, refuzul și 
contestarea realității ? 
Pentru că atitudinea 
lor se traduce în cifre, 
se traduce in pagube 
economice. A contes
ta realitatea este tot
una cu a produce pa
gube economice, cu a 
nu-ți face datoriile e- 
lementare față de so
cietate. Iar societatea, 
această realitate, nu va 
rămîne indiferentă.

Georqe-Radu 
CHIROVICI

La baza din Timișoara a Academiei

La vîrsta atît de labilă pe 
care o numim cu un ter
men generic adolescență, a 
existat dintotdeauna — și 
s-o recunoaștem, există 
încă ! — un incontestabil 
„miraj al marilor bulevar
de". Pe orice meridian și 
indiferent cum se numesc 
aceste perimetre de asfalt 
și vitrine, ele exercită ace
eași difuză atracție a for
fotei febrile, a neonului 
multicolor, a marilor pa
nouri publicitare. Pe tim
puri, o întreagă beletristică 
ieftină — „bulevardieră" — 
și-a cîștigat cititori nim- 
bînd acele „clipe de 
vrajă rătăcite pe bulevard, 
departe de ochii profesori
lor, de plictisul lecțiilor" 
etc. etc. Autorii unei astfel 
de literaturi contau, fără 
îndoială, pe inevitabila pre
dispoziție a omului matur 
de a-și aburi cu melancolia 
retrospecției contururile 
adolescenței, ca și pe încli
nația firească a adolescen
tului de a-și colora vîrsta 
în nuanțe cît mai romanți
oase.

Desigur, nimeni n-ar a- 
vea nimic împotriva aces
tui „miraj* specific mari
lor orașe (să fim sinceri : 
oare cine nu i-a încercat 
farmecul la vîrsta respecti
vă ?) dacă promenada pe 
bulevard ar fi o simplă des
tindere ocazională, în ore 
țîbwe. Dacă ea nu s-ar 
transforma pentru unii în- 
tr-rf) deprindere continuă, 
!ntr-o obișnuință pentru 
toate orele și, mai ales,

pentru orele ce se cer 
— îndeosebi la această 
vîrsta și într-o societate 
dominată de spiritul mun
cii și perfecționării — 
consacrate formării pentru 
viață, studiului, instruirii. 
Dacă bulevardul — sau.

Adică dacă bulevardul nu 
s-ar metamorfoza cu tim
pul — în mintea unor a- 
dolescenți lipsiți de lucidi
tatea pe care o conferă ex
periența vieții și, mai ales, 
lipsiți de o elementară su
praveghere părintească —

minori de la Inspectoratul 
Miliției, pe porțiunea de 
bulevard situată între in
tersecția cu Calea Victoriei 
și cea cu strada Brezoianu. 
Era 9 dimineața, adică e- 
xact ora cînd în școlile ora
șului se lucrează din plin,

lurile cinematografelor și 
pe fîșia de bulevard din fa
ța lor am întîlnit — în po
fida burniței și gerului, de
loc îmbietoare pentru plim
bat — zeci de elevi din di
ferite școli ale Capitalei, 
începînd din clasa a Vl-a

© Un catalog al absențelor la școală ...și al prezențelor la bar ® De la 
plimbarea recreativă la seducțiile ieftine ale unui perimetru de asfalt

mai bine zis, „gustul" 
bulevardului — n-ar de
veni, prin abuz, o 
piedică în calea acțiunii e- 
ducative pe care o exercită 
școala. Și, cu deosebire, 
dacă noțiunea de bulevard, 
în fond inocentă, n-ar a- 
trage după sine (printr-o 
convertire de termeni pe 
care o comportă tocmai de
prinderea și obișnuința de 
care aminteam mai sus) ca
tegoria pernicioasă de „bu
levardist", cu toate impli
cațiile ei etibe și sociale.

anchetă socială

dintr-un decor de prome
nadă într-un univers în
gust, golit de preocupări 
majore, cu orizontul fatal 
limitat la niște sclipiri a- 
măgitoare.

...Iată-ne în timpul unei 
recente investigații matina
le, întreprinse cu sprijinul 
Inspectoratului școlar al Ca
pitalei și al sectorului de

cînd zeci și zeci de, mii de 
elevi se află în bănci, atenți 
la profesori, învățînd, îm- 
bogățindu-și mintea, pregă- 
tindu-se pentru viață...

Am făcut această investi
gație cu tainica nădejde că 
„recolta" va fi neînsemnată 
și. mai' ales, nesemnificati
vă. Din păcate, nădejdea 
mi-a fost risipită... în ho

pînă într-a XlI-a, mulți 
dintre ei fugiți de la ore 
sau care, în dimineața a- 
ceea, nici nu văzuseră 
cum arată edificiul școlii. 
Le-am luat pe loc „in- 
terviuri-fulger". Iată răs
punsurile primite de la 
cîțiva dintre ei la întreba
rea directă 1 „Cum de te 
afli la ora asta pe bule
vard ?“

Sîrbulescu Andrei, clasa 
a Xl-a : „După prima 
oră ni s-a dat drumul de 
lp școală, căci cei
lalți profesori sînt bol

navi..." (am verificat la di
recția liceului : cum era și 
de așteptat, S. A. ne „trîn- 
tise" o minciună groso
lană).

Petre Alexandru, clasa 
a XII-a : „Mi-a dat li
ber tovarășul diriginte să 
mă duc la dentist că 
mă dureau tare dinții..." 
(ne-am interesat, era a- 
devărat, numai că tova
rășul diriginte habar n-a- 
vea că „stomatologul" pe 
care se grăbise să-l con
sulte elevul își avea sediul 
la... barul „Tic-tac").

Nițascu Romulus, clasa 
a VIU-a i „Am plecat 
să fac cumpărături la 
„Alimentară", căci am 
școală după masă..." (nu
mai că, după cîte am 
aflat, N. R. locuiește pe 
o stradă din preajma Par
cului Libertății, zonă a o- 
rașului unde se găsesc su
ficiente magazine alimenta
re, și, în plus, nu se ex
plică deloc dorința sa ex
presă de a achiziționa za
hăr și ulei de la... casa de 
bilete a cinematografului 
„București").

Firește, nu intră tn in
tenția noastră să reți
nem atenția cu înșirarea 
mai departe a unor aseme
nea pretexte puerile (au fost

Victor BÎRLADEANU

(Continuare in pag. a II-a)

Baza de cercetări din Timișoara 
a Academiei ar putea fi supranu
mită — desigur, sintetic și oarecum 
unilateral — „centrul sudurii româ
nești moderne", date fiind înde
osebi rezultatele valoroase ob
ținute în ultimii ani aici, în 
domeniul sudurii cu plasmă. Fără a 
subestima importanța acestui dome
niu „de vîrf" și pe plan mondial, 
trebuie să relevăm caracterul com
plex al preocupărilor . colectivului 
Bazei. Astfel, pe lingă studiul feno
menelor din domeniul sudurii, spe
cialiștii lui desfășoară intense cerce
tări și în alte sectoare științifice im
portante — cu specific tehnic (hi
draulică, chimie, construcții de ma
șini), din sfera pedologiei sau a em- 
briologiei normale și patologice,

— Fără să se minimalizeze valoarea 
contribuțiilor aduse în embriologie 
sau pedologie, aș vrea să subliniez 
importanța cercetărilor cu profil teh
nic, ne spune dr. ing. Radu Vîlceanu, 
secretar științific al Bazei. Se știe 
doar că disciplinele tehnice se si
tuează astăzi în centrul activității 
științifice. Consider că în fața noas
tră se deschide perspectiva reală de 
a ne impune ca un factor activ pe 
acest tărîm, cu atît mai mult, cu 
cît există antecedente, cum ar fi 
studiul fenomenului de cavitație din 
instalațiile industriale, sudura cu 
plasmă etc. Adevărul este că nive
lul înalt de pregătire și specializare 
atins de mulți dintre specialiștii noș
tri, unii cu vechi state de serviciu în 
cercetare, pasionați de problemele 
moderne ale domeniului și receptivi 
la nevoile economiei naționale, ne-a 
permis să abordăm aspecte majore, 
în ciuda complexității acestora. Dc 
asemenea, am avut în vedere și ex
ploatarea corespunzătoare a bazei 
tehnico-materiale, pe care am căutat 
să o și amplificăm, de la an la an.

— Care este, după părerea dum
neavoastră, cheia acestor rezultate ?

— Un rol deosebit l-a jucat inten
sificarea relațiilor de colaborare ne
mijlocită, sistematică, cu unități in

dustriale din perimetrul județului, 
sau din restul țării. In prezent, 
se poate aprecia că activitatea noas
tră este axată în proporție de circa 
70 la sută pe lucrări cu caracter 
pregnant aplicativ. Restul de 30 la 
sută sînt preocupări cu caracter de 
dezvoltare și fundamental, urmărind 
să devanseze cerințe care pot deveni 
de mare importanță și urgență în 
perspectivă. Printre acestea se nu
mără continuarea studiilor în dome
niul sudurii cu plasmă, stabilirea ca
racteristicilor optime energetice și de 
cavitație ale diferitelor tipuri de 
turbine hidraulice ce urmează a se 
construi la noi în țară, elaborarea 
unor procese tehnologice noi pentru 
industria chimică etc.

— Să ne oprim la prima categorie, 
aceea a temelor cu caracter aplica
tiv. Vă rugăm să ne enumerați cîte- 
va, legate de cerințele economice 
ale etapei actuale.

— Din multitudinea de teme de a- 
cest fel aflate în atenția specialiștilor 
de la Centrul de cercetări tehnice, aș 
cita, de pildă. Studiul critic al 
cuplajelor hidraulice — sau turboam- 
breiajelor, cum mai sînt ele denu
mite — de curînd asimilate la noi în 
țară, la Uzina hidromecanică din 
Brașov.

în legătură cu importanța și utili
tatea acestei teme și cu sprijinul pri
mit din partea Centrului de cerce
tări tehnice din Timișoara, ing. Ioan 
Boian, șeful serviciului pregătirea 
fabricației de la Uzina hidromecanică 
Brașov, ne-a declarat : „Turboam- 
breiăjele prezintă marele avantaj de 
a înlătura riscul arderii motorului 
electric la apariția suprasarcinilor, 
deci al întreruperilor de lungă du
rată a diferitelor procese din multe 
sectoare de producție. Asemenea dis
pozitive au început să fie folosite cu 
rezultate foarte bune în industria

Ing. Traian SAVA

(Continuare în pag. a V-a)

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

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

BUCUREȘTI
In numele poporului Cubei, al Partidului Comunist și al Guvernului 

Revoluționar, vă transmitem dumneavoastră, poporului, Partidului Co
munist și guvernului Republicii Socialiste România profundele noastre 
mulțumiri pentru frățescul mesaj pe care ni l-ați trimis cu ocazia celei 
de-a Xl-a aniversări a victoriei revoluției.

Ne este plăcut să vă transmitem, la rîndul nostru, aceleași bune 
urări de succes în activitatea dumneavoastră, pusă în slujba dezvoltării 
țării, a progresului și bunăstării poporului român.

Cu sentimente de prietenie,

Dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

Comandant FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al C.C. al P-C. din Cuba 

Prim-ministru al Guvernului 
Revoluționar
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faptul;
• Măsuri care se cer

SCURTCIRCUITE exigența

Barbarie PE REȚEAUA ELECTRIFICĂRII?pe asfalt

Sîntem si-

între două electrifi-

ape ca între 
existe o 
înlăture

asemenea 
iar obiec- 
în func-

cît și 
Desele 

răsfrîng

și la locul lor. Dar soluțiile pentru scoa- 
„Nufărului" cînd vor fi elaborate?

executant și benefi- 
colaborare strînsă, 
aceste carențe.

pe scurt, faptele t 
din serile trecute, 

care chefuiseră

Intr-unui din numerele trecute, ziarul nostru s-a o- 
cupat pe larg de neajunsurile pe care cetățenii le în- 
tîmpină în relațiile cu unitățile secțiilor de curățitorie 
ale întreprinderii „Nufărul". Au trecut de atunci șase 
sâptămîni, dar întreprinderea n-a găsit încă cu cale

DE CE CONTINUĂ
urmărite cu toată

ar fi, cum s-ar 
de ordin „extern", 
puțin și asupra ce- 
„intern". După cum

Repetăm întrebarea, tovarășe director

De la
la crimă

au efectuat (cu 
litate) lucrările 
dumnealor nu-i 
apă ?

— Ce efecte au avut interven. 
(iile respective?

- Ați 
directe 
măsurile

Un răspuns

betie

prin contacte 
consiliile populare, 

se impuneau ?

stabilit, 
cu 
ce

„liniștitor

populare județene, 
încheiate, s-au obli- 
la dispoziție fondu-

DIVERS

(Urmare din pag. I)

cu
„Scînteii

Iată, 
tr-una 
indivizi 
„Athenee Palace" au acostat cu 
cuvinte triviale o tînără care 
tocmai își parca mașina. încer
carea ei de a face apel la rațiu
ne s-a soldat cu o altă mani
festare subumană din partea ce
lor trei indivizi : au tăbărît pe 
ea și au lovit-o cu sălbăticie. 
Intervenția promptă a cetățeni
lor a făcut ca cei trei huligani 
— care încercau să fugă — să 
poată fi reținuți și deferiți mili
ției. Numele și ocupația lor i 
Ion Alexandru Mazilu, director 
general adjunct la „Metalim- 
port", Victor Simionescu, consi
lier la aceeași instituție, și Va- 
leriu Lambru, funcționar la o 
firmă comercială. Toți, oameni 
trecuți de prima tinerețe.

Incalificabilele lor fapte ti 
vor duce, în curînd; în fața jus
tiției ț sîntem siguri că tribuna
lul va examina cu atenție îm
prejurările și îi va pedepsi cu 
maximă severitate. Sîntem si
guri, de asemenea, că adunarea 
generală a comuniștilor de la 
„Metalimport" îi va sancționa 
după merit. Huliganii, mai cu 
seamă dacă se recrutează dintre 
cei care, prin natura funcției, 
sînt (sau ar trebui să fie...) de
parte de un asemenea tip de 
comportament, nu merită nici o 
cruțare.

Care este situația blocului 
Z-27 (strada Obcina Mare 5, sec
torul 7, din Capitală) la nici o 
jumătate de an de Ia darea lui 
în folosință? Să recapitulăm: 20 
de apartamente de la etajele su
perioare au pereții umezi ca ur
mare a infiltrării apei proveni
te din intemperii. Subsolul blo
cului este în întregime inundat 
datorită defectării instalației 
termice. în mai toate aparta
mentele caloriferele sînt stricate, 
astfel îneît apa curge din ele ca 
la robinet. Cum se vede din ace
ste constatări, blocul (și este de
parte de a fi un caz izolat) a in
trat serios la apă. Ce se întîmplă 
însă cu constructorii și cei care 

atîta superficia- 
de recepție ? 
bagă nimeni

De meserie croitor, Nicolae 
Cosma din Sebeș (județul Alba) 
alunecase pe panta beției. A ur
mat divorțul cu prima soție, pe 
care a lăsat-o cu un copil; des
părțirea, in fapt, de cea de-a 
doua soție cu care avea o fe
tiță ; pierderea locului de mun
că etc. A venit apoi să trăiască 
din pensia modestă a mamei 
sale (in virstă de 76 de ani). Alt
fel spus, stătea ca un trintor pe 
spezele bătrinei. Fura din casă 
și vindea — pînă și cloșca cu 
pui ! — pentru a-și face rost de 
bani ca să meargă la circiumă. 
După multe luni de zile, bătrîna 
s-a hotărit să nu-l mai țină a- 
casă dacă nu muncește. Reacția 
parazitului a fost cumplită. $i-a 
sugrumat mama ! Profitind- de 
faptul că medicul i-a eliberat 
certificatul de deces fără a ve
dea cadavrul, a grăbit la maxi
mum înhumarea, (după numai 
24 de ore), să ștearga orice ur
mă. La șase zile insă au avut loc 
exhumarea și autopsia. In fața 
probelor evidente, criminalul și-a 
recunoscut fapta odioasă. Re
cent, intr-o ședință publică, in
stanța a hotărit condamnarea 
asasinului la 20 de ani închi
soare.

Ceferistul Gheorghe Predescu 
din comuna Tulburea (Gorj) a 
sesizat Ministerului Transportu
rilor unele anomalii de la Di
recția regională C.F.R. Craiova. 
Mult s-a bucurat omul cînd i-a 
sosit răspunsul, recomandat, cu 
un impresionant antet î „Minis
terul Transporturilor — Biroul 
pentru primirea, evidența și ur
mărirea rezolvării reclamațiilor, 
sesizărilor și propunerilor" 
Desfăcîndu-1, mare i-a fost mi
rarea găsind înăuntru răspun
sul... Direcției regionale C.F.R. 
Craiova. Din partea „impresio
nantului antet" nici un cuvin- 
țel I Enigma este lesne de dez
legat i Ministerul Transporturi
lor, biroul... etc. a trimis sesi
zarea. cetățeanului la Craiova 
— adică la cei reclamați ; dum
nealor au formulat răspunsul 
cel mai... potrivit și l-au trimis 
ministerului care n-a făcut alt
ceva decît oficiul de a-1 pune în 
plic și de a-1 expedia la Gorj. 
O fi răspunsul „liniștitor". însă 
metoda aceasta de rezolvare a 
sesizărilor neliniștește grozav.’

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților

Arătam într-un articol apărut cu un 
an in urmă că lucrările de e- 
lectrificare din unele sate se tărăgă
nează ani în șir, că se întîrzie ne
justificat punerea în funcțiune a o- 
biectivelor planificate.

Numeroase scrisori sosite la redac
ție semnalează că în activitatea de 
electrificare se perpetuează o serie 
de deficiențe. De ce ?

Ne-am adresat Centralei industria
le de transport și distribuție a ener
giei electrice din Ministerul Energiei 
Electrice i

— în 1969 — ne-a spus tov. ing. 
Alexandru Dobrișan, director gene
ral adjunct al centralei — am avut 
un plan destul de mare i electrifica
rea a 650 de sate noi și executarea 
lucrărilor de extindere la încă 1 253, 
plan care a fost realizat. Desigur, 
îndeplinirea lui a cerut din partea 
întreprinderilor de electricitate o 
mare mobilizare de forțe, eforturi 
din partea constructorilor pentru a 
executa lucrările în termen și de ca
litate corespunzătoare. La începutul 
acestui an am putut raporta că 9 822 
din satele țării sînt electrificate.

siuni. Mai edificator ni se pare 
exemplul Consiliului popular jude
țean Prahova. Prin convenția înche
iată, s-a nominalizat electrificarea a 
35 de sate. întreprinderea de rețele 
electrice din Ploiești a asigurat în 
timp util proiectele de execuție, ma
teriale și și-a organizat forfc de
muncă, eșalonînd lucrările după un 
grafic. In septembrie, însă, consiliul 
popular județean a adus la cunoș
tința executantului că numărul de 
sate propus inițial s-a redus. Dato
rită acestor reduceri, întreprinderea 
din Ploiești înregistrează în momen
tul de față stocuri supranormative 
de materiale în valoare de milioane 

lei. Pentru a folosi totuși 
parte din materiale și forța

— Dacă vă mai amintiți, anul 
trecut am avut o discuție simila
ră cu dumneavoastră. Realizările 
la care v-ați referit sînt aprecia
bile și de ele beneficiază un mare 
număr de cetățeni. Vom repeta 
însă o întrebare pusă și atunci : 
de ce unele deficiențe continuă 
să se mențină ?

— Cauzele trebuie căutate, deopo
trivă, Ia întreprinderile subordonate 
nouă, cît și la consiliile populare. 
Nici în cursul anului 1969, colabora
rea cu consiliile populare nu s-a 
desfășurat în condiții norma.e. Con
diția prevăzută de H.C.M. 299/1958, de 
a se depune la C.E.C., în contul elec
trificării, pînă la data de 1 noiem
brie a anului precedent, jumătate 
din sumele necesare lucrărilor, nu a 
fost îndeplinită decît în mică măsu
ră. Numai 313 sate din cele 650 de- 
puseseră, la acea dată, 50 la sută di a 
sumele prevăzute. Au trecut multe 
zile, săptămîni și chiar luni pînă cînd 
întreprinderile noastre de specialita
te au putut să înceapă lucrările în 
unele sate. Aceste așteptări au în
semnat pentru întreprinderi timp 
irosit, cheltuieli suplimentare, pier
deri care atîrnă greu în balanța ac
tivității lor financiare.

de 
o 
de muncă devenită astfel disponibilă, 
întreprinderea a recurs chiar la 
unele ilegalități | a executat lucrări 
de electrificare I în satele care nu 
strînseseră fondurile necesare. Așa 
se face că I.R.E. Ploiești are, la ora 
aceasta, un debit de peste 1 milion 
lei, pentru care plătește penalizări — 
păgubitoare atît pentru ea, 
pentru economia națională, 
schimbări intervenite se 
însă, în primul rînd, asupra gradului 
de confort al cetățenilor, lucrările de 
electrificare suferind mari întîr- 
zieri. Astfel, unele lucrări din jude
țele Ilfov, Teleorman, Ialomița au 
trebuit să fie reportate pe acest an. 
întreprinderile de electrificare au și 
ele, ca oricare întreprindere socialis
tă, sarcini de plan, pe care trebuie 
să le îndeplinească. De aceea, este 
necesar 
ciar să 
care să

țiile electrice nu sînt puse în func
țiune deoarece lipsește sursa de 
energie electrică. Aceasta se dato- 
rește faptului că unele axe electri
ce de 20—(15) KV nu au fost termi
nate la timp. Axul Motru — Jegu- 
zeni — Peștenița din județul Mehe
dinți trebuia să fie terminat în tri
mestrul III al anului trecut ; la fel, 
axul Buda — Dumitrești — Jitia din 
județul Vrancea, care condiționează 
alimentarea cu energie electrică a 
7 sate. Tot în trimestru] III trebuia 
să fie terminat și axul electric Pu- 
tredenl — Răchitoasa, județul Bacău, 
axul Turnu Severin — Godeanu, ju
dețul Mehedinți, și altele. Lucrările 
la aceste obiective au fost întîrziate 
pentru că s-a tărăgănat mult întoc
mirea documentației și, implicit, 
deschiderea finanțării. La axul elec
tric Turnu Severin — Godeanu, lu
crările au început cu o întîr- 
ziere de 2 luni de zile. întreprinde
rea de rețele electrice București a 
eșalonat greșit lucrările, astfel că 
mai bine de 25 la sută din acestea 
au fost executate în ultima lună a 
anului | unele întreprinderi de elec
tricitate, printre care cea din Bacău, 
n-au acordat suficientă atenție res
pectării graficului de lucrări, execu- 
tînd altele, cu un plan valoric mai 
mare. De aceea, anul acesta, între
prinderile de electricitate își vor mo
biliza forțele pentru ca 
deficiențe să fie înlăturate, 
tivele să fie date la timp 
țiune.

Planul pe 1970 prevede
carea a 500 de sate noi și extinderea 
electrificării în alte 1 600 de locali
tăți. Toate proiectele de execuție 
pentru lucrările prevăzute în primul 
trimestru au fost elaborate ; în cea 
mai mare parte, sumele necesare 
sînt și ele asigurate, astfel că lucră
rile au început. Angajîndu-ne să ur
mărim îndeplinirea riguroasă a obli
gațiilor pe care ni le-am asumat, 
contăm totodată pe sprijinul consi
liilor populare județene, în sensul 
asigurării condițiilor pentru ca în
treprinderile noastre să poată exe
cuta lucrările în mod ritmic, iar o- 
biectivele prevăzute să fie- date în 
funcțiune la termen. Cuvîntul dat 
cetățenilor trebuie respectat 1

— Acestea 
spune, cauze 
Să ne oprim 
lor de ordin 
ne informează cititorii, în unele 
sate, deși lucrările de electrifi
care sînt de mult terminate, ele 
nu sînt date în folosință. In a- 
ceastă situație se aflau, la începu
tul acestui an, 154 de sate. De ce ?

— Sesizările sînt întemeiate. De 
data aceasta, lipsurile aparțin în ex
clusivitate unităților din subordinea 
noastră. O mare parte din instala- Vasilo MIHAI

— Consiliile 
prin convențiile 
gat să ne pună 
rile la termene precise, iar noi, con
form unui grafic, ne-am angajat să 
terminăm lucrările în cadrul terme
nelor stabilite de comun acord. Vă- 
zînd că aceste condiții nu sînt res
pectate de către multe dintre consi
liile populare, le-am sesizat în scris 
despre greutățile pe care ni le creea
ză. Cele mai grele probleme le-au 
ridicat, la acea dată, județele Argeș, 
Vaslui, Neamț, Buzău, Caraș-Seve-

— Unele consilii populare județe
ne, printre care Dolj, Harghita, Dîm
bovița, au răspuns pozitiv, au im
pulsionat strîngerea fondurilor. Alte
le, nu I Consiliile populare județene 
Arad și Caraș-Severin ne-au anun
țat că renunță la electrificarea unor 
sate, iar Consiliul popular Vîlcea a 
cerut electrificarea unor sate care, 
deocamdată, nu au surse de energie 
electrică ; Consiliul popular jude
țean Iași ne-a făcut niște promisiuni 
foarte vagi că se vor asigura fondu- 

rămas numai promi-
Tg. Jiu : un element de modernitate în viaja 

telefoanelor
orașului —

la jocuri de

sediul
Foto i

poștei și 
Agerprcs

chiar ți unele „bravări 
aice" de tipul : 
plac materiile' pe care 
avem azi la școală !“) 
grav ni se pare faptul că 
— întrebați de noi după a- 
ceea — mulți. dintre pro
fesorii diriginți și, mai a- 
les, dintre părinții celor 
găsiți pe bulevard au fă
cut ochii mari de uimire, 
deși, cum am avut posi
bilitatea să constatăm, 
existau suficiente motive 
(și antecedente 1) care ar 
fi trebuit, cu mult înainte 
de investigația noastră in
opinată, să le dea serios 
de gîndit.

Iată, bunăoară, cazul e- 
levului Florin Iordăchescu, 
din clasa a Xl-a B a Li
ceului „Dimitrie Bolinti- 
neanu" întrebată inițial la 
telefon, directoarea adjunc
tă a liceului s-a arătat pro
fund mirată de descoperirea 
noastră, ba chiar a decla
rat că „F.I. învață destul 
de bine". Ulterior însă, 
cercetîndu-se catalogul 
clasei, a ieșit la Iveală că 
F.I avea nu mai puțin 
de... 39 de absențe nemo
tivate, iar notele sale, la 
multe materii, se roteau 
cu monotonie în jurul axu
lui 3—4.

Mama elevului — preci
zăm : casnică, deci fără 
nici o scuză în: ce privește 
timpul ce ar trebui afec
tat supravegherii fiului — 
,ne-a mărturisit, de aseme
nea, adînca „surpriză" la 
aflarea veștii, deși, antre- 
nîndu-se pe panta confiden
țelor, ne-a spus la un mo
ment dat că „fiul ei a în
căput într-un anturaj ca
re-] strică, îl sustrage de 
la învățătură, antrenîn- 
du-1 la tot felul de distrac-

ci-
Nu-mi 

le 
Mai

ții, ba chiar și 
noroc (I ?)“.

Reiese deci 
me că atît școala cît și 
părinții aveau cunoștință 
de suficiente fapte care 
să-i alarmeze, să-i facă mai 
puțin creduli și mai cir- 
cumspecți față de compor
tările adolescentului, să-i 
îndemne la măsuri educa
tive mai riguroase, mai 
drastice, menite să-l tre
zească la realitate pe F.I. 
Dar de aceste lucruri, de

cu limpezi-

Ca urmare a articolului „Bun pentru accident — deci 
hai la drum !...“, publicat în ziarul „Scînteia" din 28 
ianuarie crt. conducerea I.T.B., sub semnătura direc
torului general, ing. H. I. Teiușan, ne răspunde :

„Imediat după apariție, articolul a fost temeinic a- 
nalizat și dezbătut atît la nivelul Comitetului de direc
ție I.T.B. cît și al conducerilor gospodăriilor Transport 
electric, Autobuze, Camioane și Taximetre, ca și al 
Depoului de troleibuze „Nițu Vasile". De asemenea, în 
dimineața aceleiași zile, a fost afișat și prelucrat în 
toate depourile, garajele și autobazele întreprinderii 
de Transport București. Considerăm problema tratată 
de o deosebită importanță atît pentru activitatea de- 
pourilor, autobazelor și garajelor noastre, cît și pentru 
garantarea securității circulației și, în special, a bunei 
deserviri a cetățenilor Capitalei".

Apreciind promptitudinea răspunsului — semn de 
responsabilitate față de semnalele presei și conținutul 
acestora — nu putem să nu observăm totuși că, în răs
puns, se fac referiri substanțiale la măsurile luate a- 
nul trecut. Atunci, cum se explică defecțiunile — de 
același fel — semnalate în 1970? Care a fost eficiența 
măsurilor ? Iată de ce socotim necesar — și cu prile
jul de față — să insistăm asupra necesității unui con
trol sever și permanent asupra organizării acelei acti
vități care a făcut obiectul criticilor aduse de ziar, 
asupra urmăririi pas cu pas a aplicării măsurilor — 
mai vechi și mai noi — ce au fost stabilite.

în continuare, referindu-se la cazul Depoului de tro
leibuze „Nițu Vasile", analizat în articol, răspunsul 
arată că : în afară de cele arătate, s-au mai luat și 
următoarele măsuri organizatorice i pentru întărirea 
activității de control și îndrumare tehnică s-a 
trecut la o mișcare de personal, numindu-se 
în funcția de adjunct de șef de depou un 
inginer cu pregătirea și aptitudinile corespunzătoare ; 
pentru abaterile constatate, în afară de punerea în 
discuție și sancționarea cu mustrare cu avertisment 
și penalizare cu 5 la sută din salariu a șefului depou
lui, Vasile Borcănescu, s-a dat acestuia un ultim aver
tisment privind stilul și metodele sale de muncă, ur- 
mînd ca pe viitor, dacă se vor mai constata asemenea 
abateri, să fie înlocuit. In același timp, pentru neefec- 
tuarea corespunzătoare a operațiilor de revizie și ieși
rea pe traseu în condiții necorespunzătoare a parcu
lui, au fost sancționați : Ion Florea, șef adjunct de 
depou, și maistrul Gh. Gheorghe, cu mustrare cu aver
tisment și penalizare 5 la sută din salariu t ceilalți 
maiștri au primit avertisment scris

Informîndu-i pe cititori asupra acțiunilor întreprinse 
de I.T.B., redacția a reținut totodată rugămintea con
ducerii I.T.B., de a-i acorda sprijin în rezolvarea unor 
probleme esențiale pentru solutionarea neajunsurilor 
amintite, ceea ce va face în cadrul unor anchete vii
toare.

să ne răspundă dacă s-a întreprins vreo măsură pen
tru îndreptarea lucrurilor. Mai ciudat este că și forul 
tutelar — Direcția industriei locale a municipiului — 
făcînd, pare-se, abstracție de toate aspectele de orga
nizare și calitate a serviciilor care au fost sesizate, nu 
ne-a răspuns nimic. Ne-a răspuns în schimb Ministe
rul Industriei Ușoare, care informează asupra unor 
măsuri, e drept utile, dar, în orice caz, nu de primă 
importanță pentru soluționarea problemelor principale, 
în fapt, M.I.U., împreună cu Oficiul de Stat pentru 
Standarde au luat măsura elaborării STAS-urilor 6804 
și 7686. care reglementează modul de marcare a com
poziției fibroase a tuturor țesăturilor. Pe baza acestor 
standarde, întreprinderile de confecții și tricotaje din 
cadrul M.I.U sînt obligate să indice compoziția fi
broasă a materialelor (prin țesere sau imprimare pe 
etichete textile cusute pe produs), iar instrucțiunile 
de întreținere — pe etichete de carton. întreprinderea 
„Nufărul" va putea stabili astfel modul corect de 
curățire a diferitelor obiecte.

Toate bune................. ~
terea petelor

• Vor fi croitorii 
mai sensibili la 
„mofturile" copiilor ?

• „Nufărul" 
in așteptare

Cifre
(Urmare din pag. I)

cercetării fundamentale — a unor 
probleme practice, concrete ale acti
vității economice. Rezultatele obți
nute în această privință trebuie con
solidate prin legarea mai strînsă a 
tematicii cercetării științifice de ce
rințele progresului tehnic și ale eco
nomiei, prin scurtarea duratei unor 
cercetări și aplicarea lor mai opera
tivă în producție.

Comunicatul consemnează că în a- 
gricultură — care are un rol impor
tant în economia națională, în ri
dicarea nivelului de trai al popula
ției — a continuat procesul de mo
dernizare a bazei tehnice prin în
zestrarea acestei ramuri cu noi trac
toare și mașini ; s-au extins lucrările 
de irigații și îmbunătățiri funciare, 
s-au dat în exploatare noi construcții 
agrozootehnice, au fost folosite can
tități sporite de îngrășăminte și sub
stanțe chimice. Valoarea producției 
globale agricole a fost în 1969 cu 4,8 
la sută mai mare decît în anul pre
cedent i la un șir de produse vege
tale principale, producția realizată în 
1969 a fost superioară mediei obținu
te în perioada 1961—1965. Cu toate 
că, datorită condițiilor climatice ne- 

și unor deficiențe în or- 
producției și 
unele

favorabile 
ganizarea 
coltele la culturi

a muncii, re-, 
au fost sub

Coloritul și croiala neadecvate vîrstei copilăriei, ' 
nepotrivirile flagrante dintre proporțiile confecțiilor și ; 
cele ale corpului copiilor erau două din observațiile ( 
făcute cu prilejul unui test organizat de ziarul nostru 
în comerț. La articolul publicat pe această temă, Mi
nisterul Industriei Ușoare ne dă un răspuns pozitiv. * 
Criticile sînt considerate întemeiate, drept care se 1 
preconizează cîteva acțiuni menite să învioreze pro- < 
ducția acestui sector : i

„Pentru îmbunătățirea activității de creație a con- , 
fecțiilor pentru băieți — sîntem informați — s-au luat ( 
măsuri de realizare a unor noi țesături în contexturi, 
desene și colorit adecvate, precum și repartizarea la 
combinate a unor materiale documentare, schițe, re
viste de modă. De asemenea, prin eforturile comune 1 
ale industriei și comerțului, bazele comerciale vor fi i 
stimulate să accepte modele mai îndrăznețe, într-u1 i 
colorit viu, astfel ca realizările obținute în elaborarea 
colecțiilor să se reflecte și în aprovizionarea magazi
nelor. In ce privește țesăturile folosite în prezent, în 
mod deosebit cele pentru paltoane și pardesie, combi
natele au primit sarcina de a reduce greutatea aces
tora, astfel îneît să se asigure un confort mai mare 
în timpul purtării și să se îmbunătățească totodată 
aspectul estetic al produselor respective.

Pentru eliminarea deficiențelor semnalate la dimen
siunile unor confecții, combinatele au primit sarcina 
de a urmări îndeaproape desfășurarea procesului de 
fabricație și de a intensifica controlul tehnic de cali
tate. Pentru o mai bună corelare între lungimea mî- 
necilor și a rochiilor, a fost reanalizată norma internă 
departamentală nr. 23228/1968 ; totodată, norma internă 
pentru costumele de băieți este în curs de revizuire, 
în scopul stabilirii unor dimensiuni corespunzătoare, 
în acest sens, costumele încadrate în patru grupe de 
mărimi vor fi diferențiate la grosimi din centime
tru în centimetru, în ioc din 2 în 2 cm, cum sînt în 
momentul de față".

Este, desigur un fapt pozitiv că s-au inițiat aseme
nea măsuri. Nădăjduim că de data aceasta aplicarea 
lor va fi urmărită cu mai multă petseverență, că ele 
nu vor fi abandonate, cum s-a întîmplat în anii trecuți 
cu măsuri la fel de bune, luate în același scop. Soco
tim, în acest sens, răspunsul M.I.U. drept un angaja
ment serios, ferm.

pe an- 
asigură 
produse 
nevoile

prevederile planului, totuși, 
samblu, producția agricolă 
aprovizionarea populației cu 
agroalimentare și satisface 
economiei naționale.

Evidențiind că transporturile — 
sistemul circulator al economiei 
naționale — au fost dotate cu noi 
mijloace moderne, comunicatul rele
vă o serie de neajunsuri care au în
greunat satisfacerea la timp a unor 
nevoi de transport — ceea ce impu
ne ca ministerele de resort să dove
dească o preocupare sporită pentru 
îmbunătățirea activității în acest do
meniu Comunicatul oglindește, tot
odată, participarea tot mai largă a 
României la circuitul de valori ma
teriale pe plan mondial, subliniind 
că volumul comerțului exterior a fost 
în 1969 cu 8.4 la sută mai mare fată 
de anul anterior.

Ca și în anii precedenți, dinamis
mul economiei naționale a fost asigu
rat prin înfăptuirea unui volum im
portant de investiții din fondurile 
centralizate ale statului. Comunica
tul cuprinde o listă întreagă de o- 
biective și capacități importante care 
au intrat în funcțiune în 1969, spo
rind potențialul industrial al țâ
rii ; concomitent au continuat în ritm 
susținut lucrările pe marile șantiere, 
unde se construiesc obiective impor
tante ale cincinalului. Evidențiind

vid" în

Io
din
es te

acea „stare de 
se pot infiltra cele 
nocive înrîuriri.

„Stare de vid" I 
tr-adevăr, la nu puțini 
tre respectivii tineri
vorba efectiv de un „pus
tiu" sufletesc, de o sără
cire interioară, datorită a- 
desea faptului că acasă nu 
găsesc acea căldură, acea 
orientare de viață, acel cli
mat de responsabilitate 
și de umanitate propriu 
unui cămin. Nu e vorba.

acceptată de toți !) necesi
tatea de a contracara prin 
toate mijloacele educative 
posibile metamorfozarea 
„bulevardului" într-un ob
stacol în calea școlii, nu 
trebuie să ignorăm, totuși, 
faptul că și de acum îna
inte acest perimetru de lu
mini și forfotă va exercita, 
în orele libere și în zilele 
de sărbătoare, o atrac
ție asupra sufletelor tinere, 
tentate de culoare și stră
lucire.

Bulevardierii
acumularea vertiginoasă a 
absențelor, nu s-au 
nici părinții, nici 
sorii, nici diriginții,

U.T.C.... 
printre 

Ilustrativ pentru 
tatea bizar de inertă, pen
tru ochiul neîngăduit de 
placid cu care factori e- 
ducativi răspunzători pen
tru formarea acestor 
lescenți își privesc 
deplinitele îndatoriri. Stînd 
de vorbă cu asemenea pă
rinți și educatori ai brusca 
revelație (și trișta 
cație 1) a semnificației 
levardistului" ca 
psihic și moral 
unde Influența 
„strălucește" prin 
ță, unde veghea grijulie și 
statornică e 
prin „alarme' 
circumstanță,

sesizat 
profe- 

nici
altele. 
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neîn-

expli- 
fenomen 
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pozitivă 

absen-

substituită 
facile, de 

se creează

cum s-ar putea crede, de 
comoditățile materiale, de 
confortul exterior (pare
un paradox, dar mulți
dintre „bulevardiști" au a- 
casă un astfel de confort), 
ci de ceva infinit mai pro
fund de conștiința îndato
ririi de a munci, de spiri
tul responsabilității față de 
propriul viitor, de 
timentul echilibrului 
terior pe care 
feră exclusiv 
nea unei vieți ......... ....
autentice. Dl, nu o dată 
bulevardul este un refugiu, 
sau, mai bine zis, iluzia, 
„fata morgana" născută în 
absența unui mediu fami
lial cald, ocrotitor.

Există însă și o altă față 
a lucrurilor, avînd un ca
racter practic — comercial. 
Lăsînd la o parte (deoarece 
o considerăm înțeleasă și

sen-
in-

con-îl .. 
certitudi- 
familiale

Pornind de la acest dat, 
ar trebui să examinăm lu
crurile și sub un alt as
pect ; să ne întrebăm i ce 
oferă bulevardul în a- 
ceste ore libere ca hra
nă spirituală sau, pur și 
simplu, ca mijloace dis
tractive, tineretului ? Cî
teva cinematografe (dintre 
care e bine că două s-au 
profilat în ultimul timp pe 
filme de artă), vreo trei- 
patru cofetării și cafe- 
baruri și... cam atîta. E 
oare suficient ?

Cu oarecari eforturi și 
cu un plus de preocupare 
în această direcție, edilii 
Capitalei — al căror sediu 
se află nu departe de aci 
— ar putea găsi fără îndo
ială pentru început, unu) 
sau două spații (din ace
lea ocupate în prezent de

unele unități administrati
ve) unde s-ar putea ame
naja, cu cheltuieli minime, 
locuri originale și intime 
de cultură și agrement : 
mici localuri, unde tinerii 
să se întîlnească cu poeții 
sau actorii preferați, unde 
să se desfășoare eventuale 
concursuri-fulger pe teme 
care să solicite, variat și 
ingenios, resursele de eru
diție laolaltă cu cele de 
fantezie. De ce nu s-ar în
ființa, tot într-unul din a- 
ceste spații, deocamdată 
„birocratizate", o bibliotecă 
sau o sală de lectură, unde, 
în așteptarea intrării la ci
nema, tînărul să poată 
răsfoi o revistă, să citeas
că cîteva pagini dintr-o 
carte ? Cîți „timpi morți" 
n-ar fi astfel utilizați cu 
mai mult cî.știg spiritual și 
social, decît în hoinăreala 
fără țel „între Cerc și Bre- 
zoianu" în care își irosesc 
(de nevoie 1) timpul mulți 
tineri în orele libere. In 
această „sală de lectură" 
ar putea avea loc, din cînd 
în cînd. și cîte o expunere 
interesantă care, adusă la 
cunoștință printr-o publici
tate inteligentă, menită să 
stimuleze curiozitatea, ar 
atrage neîndoielnic un pu
blic care, în alte împreju
rări, nu pășește pragul unei 
săli de conferințe. Și cîte 
alte lucruri nu s-ar putea 
face, antrenînd. firește, și 
organizația U.T.C. din Ca
pitală în folosirea cît mai 
judicioasă a acestei zone, 
ba chiar în antena larea. 
prin muncă patriotică, a 
unor spații de cultură și 
agrement în perimetrul bu
levardului I

Și poate că va veni ziua 
cînd însăși semnificația 
cuvîntului „bulevardist" se 
va înnoi substanțial...

rezultatele în acest domeniu, comu
nicatul precizează că planul de in
vestiții pe anul 1969 nu a fost reali
zat în întregime că o serie de capa
cități de producție nu au fost puse 
la timp în funcțiune ; aceasta obligă 
ministerele vizate să ia măsuri hotă- 
rîte pentru darea lor neîntîrziată în 
exploatare și pentru evitarea în vii
tor a unor asemenea situații.

Comunicatul , , 
cuprinzător a) realizărilor în dome-, 
niul ridicării ............................"
al populației, înfăptuite pe I 
trainică a rezultatelor obținute 
dezvoltarea economiei naționale, 
creșterea venitului național. Venitu
rile bănești obținute de populație din 
retribuirea muncii și din fondurile 
sociale de consum au crescut cu 6,1 
la sută față de 1968. Un număr de 
2,7 milioane de salariați au benefi
ciat de venituri suplimentare în 
sumă de circa 2,5 miliarde lei, ca ur
mare a acțiunii de generalizare a 
noului sistem de salarizare într-un 
șir de ramuri. Mărirea veniturilor 
populației a fost însoțită de crește
rea volumului vînzărilor de mărfuri 
prin comerțul socialist. Sporirea im
portantă a cheltuielilor social-cultu- 
rale finanțate de la bugetul de stat a 
creat condiții tot mai bune pentru 
dezvoltarea învățămîntului, culturii, 
artei, științei, ocrotirii sănătății și 
asistenței sociale. Totodată, au con
tinuat să se îmbunătățească condi
țiile de locuit ale populației, prin 
construirea și darea în folosință a 
1.39 mii locuințe, din care 78 mii din 
fondurile statului.

Anul 1969 se înscrie în cronica ac
tualului cincinal ca un an cu reali
zări importante în toate domeniile de 
activitate care, adăugîndu-se celor 
obținute în anii anteriori, demon
strează fermitatea și consecvența cu 
care poporul nostru înfăptuiește 
programul stabilit de Congresul 
al IX-lea al partidului. ~ 
credere nestrămutată î~ 
științifică a 
muncii au 
hotărîți să-si 
turile îndeplinirii și depășirii pla
nului de stat pe 1970. Plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1969 a 
prilejuit o analiză amplă a stadiu
lui actual al economiei naționale, 
a sarcinilor planului de stat pe acest 
an ; concluziile de înaltă valoare 
principială și practică cuprinse în 
cuvîntarea rostită la plenară de to
varășul Nicolae Ceaușescu au definit 
un program concret de muncă, con- 
centrînd activitatea colectivelor de 
întreprinderi, a centralelor și minis
terelor asupra unor obiective econo 
mice de primă importanță pentru 
fructificarea mai intensă a potenția
lului tehnic, material și uman al 
țării, a rezerve'or existente în fie
care unitate productivă, în vederea 
îndeplinirii riguroase a plapului în 
toate sectoarele, ridicării mai accen
tuate a eficienței economice.

Prin munca plină de entuziasm șl 
inițiativă pentru înfăptuirea obiecti
velor planului de stat și a angaja
mentelor asumate în cadrul întrece
rii dintre organizațiile județene de 
partid — în care își găsesc întruchi
pare exigențele dezvoltării intensive 
și eficiente a economiei în etapa ac
tuală — muncitorii, țăranii, intelec
tualii, toți oamenii muncii vor înscrie 
în acest an noi realizări în toate 
domeniile de activitate, 
îndeplinirea cu succes a 
lui 1966—1970 și creînd, 
premisele pentru trecerea 
rea vastului program de __
social-economică a țării, elaborat de 
Congresul al X-’ea al P.C.R., în ve
derea făuririi 
multilateral 
noastră.

înfățișează un tablou
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ale organizațiilor județene de partid
CONSTANȚA

• NIVELUL PLANIFICAT AL PRODUCȚIEI-MARFA INDUSTRIALE VA FI DEPĂ
ȘIT CU 58 MILIOANE LEI • PRODUCTIVITATEA MUNCII VA CREȘTE CU CEL 
PUȚIN 1 500 LEI PE SALARIAT PESTE PREVEDERILE PLANULUI • UNITĂȚILE ECO
NOMICE VOR OBȚINE BENEFICII SUPLIMENTARE DE 30 MILIOANE LEI • UN 
NUMĂR DE 12 OBIECTIVE VOR FI PUSE ÎN FUNCȚIUNE CU 30-60 DE ZILE 
MAI DEVREME • PRIN SPORIREA PRODUCȚIEI, COOPERATIVELE AGRICOLE 
VOR LIVRA ÎN PLUS 2 000 TONE FLOAREA-SOARELUI, 5 000 TONE LEGUME,

2 200 TONE STRUGURI, 3 700 HL LAPTE, 100 TONE CARNE, 500 000 OUA

în cursul anului trecut, oamenii muncii 
din județul Constanța, și-au consacrat în
treaga energie și pricepere înfăptuirii sar
cinilor ce decurg din amplul program de 
înflorire a patriei, trasat de Congresul al 
X-lea al partidului. Astfel, planul produc
ției globale industriale a fost îndeplinit în 
proporție de 101.4 la sută, cel al producției- 
marfă vîndută și încasată, de. 100,3 la sută, 
iar prevederile privind creșterea producti
vității muncii au fost realizate în proporție 
de 100,3 la sută. A fost îndeplinit planul 
de investiții. Cu toate condițiile mai puțin 
favorabile de climă, unitățile agricole din 
județul Constanța au înregistrat o producție 
medie la porumb de 4 115 kg la hectar. 
Producții bune s-au obținut și la floarea- 
soarelui. Ca atare, cooperativele agricole au 
livrat peste plan, la fondul central de stat, 
38 000 tone porumb și aproape 4 000 tone 
floarea-soarelui.

Răspunzînd chemărilor la întrecere adre
sate de organizațiile județene de partid 
Brașov și Timiș, organizația județeană, de 
partid Constanța se angajează, în numele 
tuturor colectivelor de muncă, să depă
șească prevederile olanului pe anul 1970. 
.‘'■stfel, nivelul planificat al producției-mar- 
fă va fi depășit cu 58 milioane lei. Se vor 
realiza peste prevederi 15 000 tone ciment, 
5 000 tone îngrășăminte chimice, 10 km tu
buri de azbociment, 100 tone hîrtie, 90 000 
mp furnire, 20 000 mp țesături din lînă și 
alte produse. Pentru fondul pieței vor fi li
vrate suplimentar produse în valoare de 18 
milioane lei, iar prevederile planului de 
livrări la export vor fi depășite cu 2,1 mi
lioane lei valută. Prin reducerea consumu
rilor specifice se vor realiza economii peste 
plan de cel puțin 1 290 tone metal, 450 mc 
material lemnos. 1 300 tone combustibil con
vențional, 1 600 000 kWh energie electrică. 
Productivitatea muncii în industrie va creș
te cu cel puțin 1 500 lei pe salariat, peste

BRAȘOV
e 4 000 TONE DE CARTOFI PESTE SARCINILE DE PLAN • O PRODUCȚIE SU
PLIMENTARĂ DE 6 000 TONE LEGUME VA FI LIVRATA ÎN ÎNTREGIME STATU
LUI • ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE DE STAT Șl COOPERATIVELE AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE VOR LIVRA PESTE PLAN, PENTRU FONDUL CENTRAL, 730 
TONE CARNE, 2 500 HL LAPTE, UN MILION OUĂ • ÎNTREPRINDERILE AGRI- 

' ? COLE DE STAT VOR REALIZA BENEFICII PESTE PLAN ÎN VÂEOAlRE'DE 4,5 MILÎ:
.. OANE LEI

Analizînd rezultatele obținute în anul 
trecut de către oamenii muncii din agri
cultură, plenara Comitetului județean de 
partid Brașov apreciază că și în acest sec
tor, cu toate condițiile mai puțin favora
bile. s-au obținut unele rezultate pozitive. 
Astfel, întreprinderile agricol? de stat au 
depășit prevederile producției de carne, 
lapte, brînzeturi, ouă, legume și lînă, ceea 
ce a contribuit la realizarea unui benefi
ciu de aproape 8 milioane lei. De aseme
nea, cooperativele agricole de producție au 
livrat la fondul de stat cu 3,2 la sută mai 
multă carne, cu 37,5 la sută mai multe ouă 
și cu 14.3 la sută mai multă lînă față de 
prevederile planului pe anul 1969. Au fost 
depășite, totodată, cantitățile de legume 
și fructe contractate.

Răspunzînd chemării la întrecere, adre
sată de Comitetul județean de partid Ti
miș, organizația județeană de partid Bra
șov se angajează. în numele comuniștilor și 
al tuturor oamenilor muncii din agricul
tură, să înfăptuiască măsurile adoptate de 
conducerea partidului și sarcinile stabilite 
prin hotărîrea plenarei Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, cu privire la perfecționarea orga
nizării, normării și retribuirii muncii, ast
fel încît să creeze condiții pentru îmbună
tățirea întregii activități.

Angajamentul prevede ca întreprinderile 
agricole de stat să depășească producțiile 
planificate cu 300 tone la grîu și cu 2 000 
tone la cartofi. De asemenea, cooperativele 
agricole de producție vor spori cu 500 tone 
producția de orz, cu 4 500 tone producția de 
sfeclă de zahăr și cu 2 000 tone producția 
de cartofi. întreaga producție suplimentară 
va fi livrată la fondul de stat. Producția 
totală de legume va crește cu 6 000 tone 
față de sarcina de plan și va fi vîndută 
în întregime statului. Se vor recupera 100 
ha teren arabil, în sectorul cooperatist, și

VASLUI
o LA PRODUCȚIA-MARFĂ — 21 MILIOANE LEI PESTE PREVEDERI • REALIZA
REA UNEI PRODUCȚII SUPLIMENTARE PENTRU FONDUL PIEȚEI ÎN VALOARE DE 
9,5 MILIOANE LEI, DEPĂȘIREA CU 1,2 MILIOANE LEI VALUTĂ A PLANULUI DE 
EXPORT » ÎN INDUSTRIE, ECONOMIILE LA PREȚUL DE COST SE VOR 
RIDICA LA 3,2 MILIOANE LEI, IAR BENEFICIILE PESTE PLAN VOR ÎNSUMA 

3 MILIOANE LEI

Oamenii muncii din industrie, agricultură 
și celelalte sectoare de activitate ale jude
țului Vaslui, încadrîndu-se in eforturile co
mune ale întregului popor, muncesc cu în
suflețire pentru îndeplinirea programului de 
înflorire a patriei, elaborat de Congresul al 
IX-lea, și pentru asigurarea condițiilor ne
cesare înfăptuirii hotăririlor adoptate de 
Congresul al X-lea al partidului, în vede
rea făuririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

în primii 4 ani ai actualului cincinal, 
muncitorii, inginerii, tehnicienii, țăranii 
cooperatori, toți oamenii muncii din județ 
și-au realizat sarcinile ce le-au revenit. Cu 
bune rezultate a fost încheiat planul pe anul 
trecut, fiind îndeplinite și depășite și an
gajamentele luate în întrecerea desfășurată 
între organizațiile județene de partid.

Răspunzînd chemărilor la întrecere adre
sate zilele trecute de organizațiile județene 
de partid Brașov și Timiș, în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii din ju
dețul Vaslui, plenara comitetului județean 

sarcina planificată ; unitățile economice vor 
obține 30 milioane lei beneficii peste plan.

In sectorul investiții și construcții se va 
reduce termenul de punere în funcțiune a 
12 obiective de producție cu 30—60 de zile. 
Va fi realizat cu 10 zile înainte de termen 
planul anual de locuințe. Se vor preda, cu 
15 zile înainte de termen, 60 de proiecte 
de execuție și 3 studii tehnico-economice 
pentru lucrări în valoare de 210 milioane 
lei.

In activitatea portuară, timpul de stațio
nare a navelor sub operațiuni va fi redus 
cu 5 la sută față de normele planificate.

In domeniul agriculturii, prevederile pla
nului pe 1970 vor fi depășite cu 14 800 tone 
porumb boabe. 2 000 tone floarea-soarelui, 
1 000 tone legume, 2 200 tone struguri. Uni
tățile agricole vor lua măsuri pentru asigu
rarea irigării suprafeței de 70 000 ha și folo
sirii eficiente a acesteia. In cooperativele 
agricole de producție se va asigura depă
șirea efectivelor-matcă stabilite cu 5 500 
vaci și juninci și 2 000 scroafe. Pe baza 
creșterii producției se vor livra suplimentar 
la fondul central 5 000 tone porumb, 2 000 
tone floarea-soarelui, 2 200 tone struguri, 
5 000 tone legume, 3 700 hl lapte, 100 tone 
carne și 500 000 ouă. în întreprinderile agri
cole de stat, printr-o folosire mai rațională 
a fondurilor materiale, se vor reduce chel
tuielile cu 4,1 milioane lei și se vor realiza 
12 milioane lei beneficii peste plan.

în numele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii, asigurăm conducerea parti
dului, personal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de atașamentul nostru . față de 
cauza socialismului, de hotărîrea nețărmu
rită cu care ne vom mobiliza toate efor
turile, întreaga noastră energie și capaci
tate creatoare pentru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor de pian și a angajamentelor 
asumate pe 1970.

se vor lua măsuri pentru extinderea lucră
rilor de desecări pe alte 5 800 ha.

In cooperativele agricole va spori nu
mărul animalelor, îndeosebi al taurinelor- 
matcă, a căror pondere va reprezenta 56.6 
ia sută în totalul efectivului. De aseme
nea, va spori numărul păsărilor cu 20 ia 
sută peste prevederi. în I A.S.. efectivul 
de bovine va crește cu 1.3 la sută, iar cei 
matcă cu 3 la sută. Numărul de scroafe ya 
spori cu 12 la sută. Datorită acestor creș
teri, întreprinderile agricole de stat și 
cooperativele agricole vor livra la fondul 
de stat, peste prevederi, cu 730 tone mai 
multă carne, cu 2 500 hl mai mult lapte. du 
1 milion mai multe ouă

Pe baza depășirii prevederilor planului 
anual, producția globală agricolă va crește 
cu 14 milioane lei, iar întreprinderile agri-' 
cole de stat vor realiza beneficii peste plan 
în valoare de 4 500 000 lei. întreprinderile 
pentru mecanizarea agriculturii vor realiza 
venituri suplimentare în valoare de 1 mi
lion lei.

Se va pune un accent mai mare pe dez
voltarea activităților anexe, realizîndu-Se 
prin folosirea mai deplină a forței de 
muncă și a resurselor locale o producție 
suplimentară în valoare de 3 milioane lei 
Complexul pentru creșterea a 15 000 porci 
care se construiește la Feldioara — prin 
cooperarea a 12 cooperative agricole de 
producție — va fi dat în folosință cu 30 de 
zile mai devreme.

Țăranii cooperatori, mecanizatorii, mun
citorii — români, maghiari și germani j— 
din județul Brașov sînt hotărîți să-și con
sacre întreaga energie creatoare, priceperea 
și experiența lor pentru realizarea progra
mului de dezvoltare a agriculturii, elabo
rat de Congresul al X-lea al partidului, să 
înfăptuiască integral și să depășească sar
cinile planului de stat pe anul 1970, adu- 
cîndu-și astfel o contribuție tot mai mare 
la dezvoltarea economiei naționale.

de partid se' angajează ca în sectorul in
dustrial să depășească planul producției- 
marfă cu 21 milioane lei. Se vor livra în 
plus 10 mii rulmenți, 100 tone ulei comes
tibil, 50 tone tutun fermentat, 30 vagoane 
vin și alte produse. De asemenea, se va rea
liza o producție suplimentară pentru fondul 
pieței în valoare de 9,5 milioane lei și se va 
depăși cu cel puțin 1,2 milioane lei valută 
planul de export.

Economiile la prețul de cost se vor cifra 
la 3,2 milioane lei, obținîndu-se peste plan 
3 milioane lei beneficii, prin sporirea efi
cienței activității economice, printr-o mai 
bună gospodărire a fondurilor materiale și 
bănești și reducerea cheltuielilor de produc
ție. Productivitatea muncii va spori cu 1 Ia 
sută peste nivelul planificat.

în sectorul investiții-construcții vor fi re
duse consumurile planificate de metal cu 2 
la sută, cu 1,1 la sută cele de ciment și cu 
0.5 la sută consumul de lemn. Vor fi puse în 
funcțiune cu 10—15 zile înainte de termen 
Centrul de vinificare de la Negrești, noua 

școală din Huși. Vor fi date în folosință, cu 
10 zile mai devreme, 100 de apartamente.

In numele oamenilor muncii din agricul
tură, angajamentul prevede depășirea pla
nului de stat, la producția de griu cu 1 140 
tone, la porumb cu 4 800 tone, la floarea- 
soarelui cu 1 100 tone, cu 2 000 tone la stru
guri și cu 1 300 tone la legume.

Vor fi repuse în circuitul agricol peste 
1 200 ha de teren și vor fi sporite suprafe
țele irigate cu 360 hectare. în zootehnie vor 
spori efectivele cu 1 000 vaci și juninci, 
1 450 porci și cu 3 850 oi.

Se va începe construcția complexului in- 
tercooperatist de îngrășare a porcilor, a u-

TIMIȘ
• DEPĂȘIREA PLANULUI PRODUCȚIEI-MARFĂ, ÎN INDUSTRIE, CU 100 MILIOANE 
LEI • PRODUSE PENTRU FONDUL PIEȚEI, PESTE PREVEDERI, ÎN VALOARE DE 
30 MILIOANE LEI • LA EXPORT VOR FI LIVRATE SUPLIMENTAR MĂRFURI ÎN 
VALOARE DE 25 MILIOANE LEI • ECONOMII LA PREȚUL DE COST PESTE PLAN 
ÎNSUMÎND 20 MILIOANE LEI Șl BENEFICII SUPLIMENTARE DE 25 MILIOANE 
LEI • NIVELUL PRODUCTIVITĂȚII MUNCII, PE ANSAMBLUL INDUSTRIEI, VA 
SPORI CU CEL PUȚIN 600 LEI PE SALARIAT PESTE SARCINA PLANIFICATA

• COSTUL LUCRĂRILOR DE INVESTIȚII VA FI REDUS CU 1,3 MILIOANE LEI \

Comuniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Timiș — români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități — au primit 
cu entuziasm chemarea la întrecere a or
ganizației județene de partid Brașov pen
tru depășirea tuturor sarcinilor planului 
de stat pe 1970 în industrie, investiții-con- 
strucții și transporturi.

în anul care a trecut, întrecerea desfășu
rată între organizațiile județene de. partid 
a mobilizat colectivele de muncitori, ingi
neri și tehnicieni din unitățile economice 
ale județului în descoperirea și valorifi
carea de noi rezerve pentru îndeplinirea 
cu succes a planului și angajamentelor asu
mate. Ca urmare, planul producției indus
triale pe 1969 a fost realizat cu 8 zile mai 
devreme. L,a producția globală industrială 
s-au realizat suplimentar 202 milioane lei, 
au fost livrate, peste prevederile planu
lui. produse în valoare de 181 milioane lei, 
iar 70 la sută din sporul producției s-a ob
ținut pe seama creșterii productivității 
muncii. S-au realizat beneficii suplimentare 
de aproape 40 milioane lei. De asemenea, 
au fost depășite prevederile de plan la ex
port cu 32 milioane lei.

Răspunzînd cu înflăcărare chemării la 
întrecere lansată de organizația jude
țeană de partid Brașov, organizația jude
țeană de partid Timiș se angajează, în nu
ni ele comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județ, să valorifice mai bine 

, baza tehnico-materială, experiența și capa
citatea creatoare a colectivelor de sala- 

’ riați și să depășească planul producției- 
marfă cu 100 mi ioane lei. din care 30 mi
lioane lei pentru fondul pieței și 25 milioane 
lei pentru export. Se vor realiza peste pre
vederi 50 mașini de ridicat și transportat 
motoare electrice însumînd' 7 500 kW. 400 
tone, tablă su.bțire.--36 000 perechi i-nrălță- 

■’minte ■ 60-OțltPbîicfițiWicotaje. <0 000 mp țe
sături, precpmtși alte produse.

Ca rezultat al preocupărilor pentru spo
rirea eficientei economice, printr-o mai 
bună gospodărire a fondurilor materiale și 
bănești, se vor realiza peste plan economii 
la prețul de cost de 20 milioane lei și be
neficii suplimentare de 25 milioane lei. Prin

TELEORMAN
• DEPĂȘIREA PLANULUI LA PRODUC Ț A-MARFA CU 36 MILIOANE LEI • PES1E 
PLAN — 3 500 TONE ȚIȚEI, 6,5 MILIOANE MC GAZE DE SONDA, 2 000 TONE ÎN
GRĂȘĂMINTE, 10 600 MP ȚESĂTURI, 1 047 TONE PRODUSE ALIMENTARE
• VALOAREA PRODUCȚIEI SUPLIMENTARE DESTINATA FONDULUI PIEȚEI SE 
VA RIDICA LA 9,2 MILIOANE LEI • DEPĂȘIREA PLANULUI LA EXPORT CU 
PESTE 2 MILIOANE LEI VALUTA • PRODUCTIVITATEA MUNCII PE SALARIAT

VA CREȘTE CU 2 000 LEI

Răspunzînd chemărilor la întrecere ale 
organizațiilor județene de partid Brașov și 
Timiș, plenara Comitetului județean de 
partid Teleorman, in numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din județ, se 
angajează să desfășoare o amplă activitate 
politică și organizatorică, să pună in va
loare toate resursele pentru ca în anul 1970 
să se obțină o depășire la planul produc- 
ției-marfă cu 36 milioane lei. Se vor rea
liza, printre altele, suplimentar, 3 500 tone 
țiței, 6 500 000 mc gaze de sondă, 1 500 tone 
îngrășăminte azotoase, 500 tone îngrășămin
te fosfatice, 10 600 mp țesături bumbac, 
3 300 mc prefabricate de beton, 1 047 tone 
produse alimentare și altele. Totodată, se 
vor realiza o producție suplimentară pentru 
fondul pieței in valoare de 9.2 milioane lei 
și o depășire a planului de export cu peste 
2 milioane lei valută.

Prin reproiectarea unor produse, îmbu
nătățirea tehnologiilor de fabricație și fo
losirea în mai mare măsură a înlocuitori
lor se vor economisi 110 tone metal, 31 tone 
laminate, 40 mc lemn, 64 tone combustibil, 
250 000 kWh energie electrică. Prin utili
zarea mai rațională a capacităților de pro
ducție, a forței de muncă și a timpului de 
lucru va spori productivitatea muncii cu 
2 000 lei pe salariat, se vor reduce cheltu
ielile de producție, realizîndu-se peste plan 
beneficii de 11 milioane lei.

In domeniul investițiilor, eforturile vor fi 
îndreptate pentru asigurarea la timp a do
cumentațiilor tehnice, a materialelor de 
construcție, a utilajelor, organizarea rațio
nală a activității pe șantiere. Vor fi puse 
in funcțiune cu 30 zile înainte de termen 
noile capacități de producție de la Fabrica 
de conserve Turnu-Măgurele, întreprinde
rea de aparataje și accesorii pentru insta
lații de la Alexandria și cu 32 de zile mai 
devreme fabrica de acid azotic, depozitul

OLT
• DEPĂȘIREA PLANULUI PRODUCȚIEI-MARFA CU 17 500 000 LEI • REALIZA
REA PESTE PREVEDERI A 300 TONE ALUMINIU, 1 MILION MC GAZE, 500 TONE 
ȚIȚEI • UN SPOR DE PRODUCȚIE PENTRU FONDUL PIEȚEI ÎN VALOARE DE 
2 600 000 LEI • DEPĂȘIREA CU 6 MILIOANE LEI A PLANULUI LA EXPORT
• PESTE PLAN — 3,5 MILIOANE LEI BENEFICII • REDUCEREA COSTULUI LU
CRĂRILOR LA INVESTIȚII CU 1 100 000 LEI • 411 TONE GRÎU, 1317 TONE 
FLOAREA-SOARELUI, 290 TONE LEGUME, 490 TONE CARNE — LIVRĂRI SU

PLIMENTARE LA FONDUL DE STAT

Ca urmare a politicii partidului și sta
tului nostru de ridicare economică a tu
turor zonelor țării, județul Olt a cunoscut 
în actualul cincinal o dezvoltare industrială 
impetuoasă. In ultimii patru ani, ritmul 

nui combinat pentru creșterea păsărilor și 
se va amenaja o îngrășătorie pentru 15 000 
berbecuți destinați exportului.

întreprinderile pentru mecanizarea agri
culturii vor reduce cheltuielile de produc
ție cu 1,2 la sută față de plan, iar întreprin
derile agricole de stat vor realiza în plus 
beneficii în valoare de 4,6 milioane lei.

Comitetul județean asigură conducerea 
partidului și statului, personal pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că își va spori efortu
rile, mobilizînd toate forțele pentru înde
plinirea cu succes a hotăririlor adoptate de 
Congresul al X-lea al Partidului Comunist 
Român.

reducerea consumurilor de materii prime și 
materiale se vor economisi 500 tone me
tal, 700 mc material lemnos, 8 000 mp piele, 
20 000 kg fire și fibre textile, 1 300 tone 
combustibil convențional și 750 000 kWh 
energie electrică. Pe ansamblul industriei 
județului, productivitatea muncii va spori 
cu cel puțin 600 lei pe salariat, peste sar
cina de creștere de 11,1 la sută, nominali
zată în planul anual.

în atenția întreprinderilor vor sta ridica
rea nivelului calitativ al produselor și di
versificarea sortimentelor. Ca urmare șe 
vor realiza peste plan 50 produse și arti
cole noi, se vor reproiecta și moderniza 20 
de produse în afara celor prevăzute în plan 
și se va scurta durata de asimilare în fa
bricație, cu 1—3 luni, a altor 20 de pro
duse

tn domeniul investițiilor și construcțiilor, 
printr-o mai bună organizare a activității 
pe șantiere, se va îmbunătăți ritmul de 
realizare a investițiilor și va fi redus cu 
20 pînă la 120 zile timpul afectat unor con
strucții industriale, agricole și cu caracter 
social-cultural. Vor fi predate, pînă la 18 
decembrie, toate apartamentele incluse în 
planul pe acest an. Costul lucrărilor de in
vestiții va fi redus cu 1.3 milioane lei, iar 
productivitatea muncii în construcții-moh- 
tăj va fi depășită cu 107 lei pe salariat.

în transportul feroviar se va urmări ri
dicarea indicilor de utilizare a locomotive
lor Diesel și vagoanelor cu Cel puțin 5 la 
sută față de realizările anului precedent. 
In transporturile auto se vor lua măsuri 
care să asigure creșterea cu cel puțin 2 la 
sută, peste plan, a indicilor de utilizare 
a autocamioanelor și remorcilor.

Asigurăm conducerea partidului, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu personal, că oa
menii muncii din județul Timiș, pătrunși 
de un înalt simț de răspundere și devo
tament fată de.politica înțeleaptă a parti
dului, vor depune toate eforturile. întreaga 
capacitate de muncă și energie pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate pe 1970. con
tribuind astfel la înflorirea scumpei 'noastre 
patrii. Republica Socialistă România.

de cenușă pirită, de saci, calea ferată 
uzinală de la Combinatul de îngrășăminte 
chimice Turnu-Măgurele. hala de războaie 
de la. țesătoria ..Teleorman" și 130 aparta
mente.

tn transporturi, prin creșterea indicilor 
de utilizare a mijloacelor auto, se vor rea
liza suplimentar un volum de prestații la 
tone km — convenționale în valoare de 
1.7 milioane lei, precum și economii și be
neficii în valoare de un milion lei.

în agricultură, planul producției globale 
va fi depășit la griu cu 3 300 tone, la po
rumb cu 7 550 tone, la floarea-soarelui cu 
2 370 tone, iar la sfecla de zahăr cu 1 500 
tone.. Se vor amenaja încă 190 ha sere so
lar pentru legume, se vor extinde loturile 
semincere, astfel încît să se obțină în plus 
1 150 tone legume.

Județul va livra la fondul centralizat al 
statului, peste prevederile planului, 3 300 
tone grîu, 2 100 tone porumb, 2 200 tone floa
rea-soarelui, 1 500 tone sfeclă de zahăr, 426 
tone carne, 7 000 hl lapte și 1,7 tone lînă. 
întreprinderile agricole de stat își vor de
păși beneficiile planificate cu 3 milioane lei. 
iar veniturile bănești ale C.A.P. vor fi mai 
mari cu 12 milioane lei față de prevederi, 
întreprinderile pentru mecanizarea agricul
turii vor reduce cheltuielile la 1 000 lei cu 
4,30 lei.

Plenara Comitetului județean de partid 
Teleorman își exprimă convingerea că or
ganele și organizațiile de partid din județ 
vor mobiliza toate forțele pentru valorifi
carea deplină a . potențialului material și 
uman de care dispune județul, pentru înde
plinirea planului pe 1970 și a angajamen
telor. luate, participînd astfel la sporirea 
contribuției județului la dezvoltarea avu
ției naționale și ridicarea bunăstării mate
riale și spirituale a întregului nostru popor.

mediu de creștere a producției industriale 
a fost de 21.6 la sută prin dezvoltarea ca
pacităților de producție la uzina de alu
miniu, punerea în funcțiune a noilor obiec
tive industriale — Uzina de reparații Balș, 

Fabrica de conserve Caracal, Tăbăcăria mi
nerală Corabia și altele.

Eforturile depuse pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate anul trecut s-au con
cretizat în obținerea, peste plan a 1 400 tone 
aluminiu, 2 029 tone țiței, 9 milioane mc 
gaze, 34 tone unt.

Organizația de partid a județului Olt, 
analizînd rezultatele obținute, rezervele 
importante și posibilitățile de care dispun 
unitățile economice, consideră că sînt create 
condiții favorabile realizării si depășirii 
sarcinilor de plan pe anul 1970.

Răspunzînd chemărilor la întrecere lan
sate de organizațiile de partid ale jude
țelor Brașov și Timiș, plenara Comitetului 
județean Olt a! P.C.R., în numele comu
niștilor și al celorlalți oameni ai muncii de 
pe meleagurile județului, se angajează ca 
în anul 1970 să depășească planul produc- 
ției-marfă cu 17 500 000 Iei, realizînd peste 
prevederi 300 tone aluminiu, 480 osii mon
tate, 1 milion mc gaze comerciabile, 500 
tone țiței, 7 000 mp piei, un spor al produc
ției destinat fondului pieței în .valoare de 
2 600 000 lei și depășirea cu 6 milioane lei 
a planului de export. In același timp se vor 
obține economii la prețui de cost al pro
ducției industriale în valoare de 2 milioane 
lei, o creștere a productivității muncii cu 
0,5 la sută peste sarcina planificată și be
neficii suplimentare de 3 500 000 lei, ca ur
mare a creșterii eficienței economice a în
tregii activități din fiecare întreprindere.

In sectorul investiții-construcții se pre
conizează reducerea costurilor lucrărilor cu

SIBIU
• PLANUL PRODUCTIEI-MARFA ÎN INDUSTRIE VA FI DEPĂȘIT CU 115 MILI
OANE LEI • LA FONDUL PIEȚEI — O PRODUCȚIE SUPLIMENTARA DE 35 MI
LIOANE LEI • PREVEDERILE PLANULUI DE EXPORT VOR FI DEPĂȘITE CU CEL 
PUȚIN 5 MILIOANE LEI VALUTA • ECONOMIILE LA PREȚUL DE COST VOR 
SPORI CU ÎNCĂ 15 MILIOANE LEI, IAR BENEFICIILE SUPLIMENTARE SE VOR 
RIDICA LA 25 MILIOANE LEI • 29 DE OBIECTIVE VOR FI CONSTRUITE Șl 
PUSE ÎN FUNCȚIUNE CU 30—60 DE ZILE MAI DEVREME • PRODUCȚIA DE 
GRÎU VA FI DEPĂȘITĂ CU 3 LA SUTĂ, IAR CEA DE PORUMB BOABE CU 2 

LA SUTĂ • CANTITĂȚI SPORITE DE PRODUSE LA FONDUL DE STAT

Organizația județeană de partid Sibiu, 
oamenii muncii — români, germani, ma
ghiari — din unitățile industriale și din ce
lelalte sectoare de activitate economică și 
socială, alături de întregul .nostru popor, 
muncesc eu entuziasm pentru înfăptuirea 
deplină a programului de. înflorire a patri
ei trasat de Congresul al IX-lea. Bilanțul 
încheiat la finele anului 1969 este pozitiv. 
Planul producției globale a fost depășit cu 

2,3 la sută, iar la producția-marfă vîndu- 
jtă și încasată cu 1.8 la sută. Au fost obți
nute beneficii suplimentare der pește 70 mi
lioane lei. Sarijină de creștere a producti
vității muncii a fost depășită cu 1.4 la sută. 
Planul de livrări la export a fost depășit 
cu'88 milioane lei, iar livrările la fondul 
pieței cu 49 milioane lei. Agricultura a ob
ținut unele rezultate bune pe linia crește
rii producției și participării cu produse a-' 
gricole vegetale și animale la asigurarea 
fondului central de produse agricole.

Tn numele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județul Sibiu, plenara co
mitetului județean de partid a răspuns cu 
entuziasm chemărilor la întrecere lansate 
de organizațiile județene de partid Bra
șov și Timiș. In angajamentele asumate cu 
acest prilej se prevede depășirea planului 
producției-marfă cu 1 la sută, ceea ce re
prezintă 300 tone zinc, 100 tone plumb. 300 
tone acid sulfuric, 60 000 mp geamuri tra
se, 700 mc cherestea, 50 000 mp țesături. 
13 000 mp covoare plușate, 1.5 milioane lei 
tricotaje și alte oroduse Pentru fondul pie

ței se va realiza o producție suplimentară 
în valoare de 35 milioane lei, iar planul de 
export va fi depășit cu cel puțin 5 milioa
ne lei valută Consumurile specifice de ma
terii prime și materiale. îndeosebi cele de 
metal și lemn, vor fi stăruitor reduse, ob
ținîndu-se economii la prețul de cost în

• DEPĂȘIREA PLANULUI PRODUCȚIEI-MARFA CU 50 MILIOANE LEI o PRO
DUCȚII SUPLIMENTARE PENTRU FONDUL PIEȚEI ÎN VALOARE DE 7 MILIOANE 
LEI • DEPĂȘIREA LA PLANUL DE EXPORT — 1,8 MILIOANE LEI VALUTA
• PRODUCTIVITATEA MUNCII VA CREȘTE CU 350 LEI PE FIECARE SALARIAT
• ECONOMII LA PREȚUL DE COST DE PESTE 6 MILIOANE LEI Șl 12 MILIOANE

LEI BENEFICII PESTE PLAN

Răspunzînd chemărilor lansate de orga
nizațiile județene de partid Brașov și Ti
miș, plenara Comitetului județean de partid 
Suceava se adresează comuniștilor, tutu
ror muncitorilor, .țăranilor, intelectualilor 
și celorlalți oameni ai muncii din județ cu 
chemarea de a desfășura o intensă acti
vitate creatoare pentru depășirea planu
lui de stat și realizarea angajamentelor ce 
și le-a asumat.

Consemnînd bunele rezultate obținute 
anul trecut, plenara a relevat existența 
unor noi și multiple posibilități de îmbu
nătățire a activității economice în toate 
sectoarele. în industrie, angajamentul pre
vede depășirea planului producției-marfă 
cu 50 milioane lei, prin realizarea peste 
prevederi a 3 000 mc cherestea rășinoase, 
500 mc cherestea fag. 4 500 mc bușteni ră
șinoase, 850 mc bușteni de fag, 200 tone 
plăci fibrolemnoase, 200 mc lăzi fag, 100 mc 
placaj 145 garnituri mobilă. 100 000 trico
taje, 250 tone conserve de legume și fructe 
și alte produse.

Producția suplimentară destinată fondu
lui pieței se va ridica la valoarea de 7 mi
lioane lei, iar planul de export va fi de
pășit cu 1,8 milioane lei valută. In ace
lași timp se va obține o reducere cu 2.6 
la sută față de p an a importurilor. Ana
lizînd cu spirit de răspundere problema 
diminuării consumurilor de materii prime 
și materiale, plenara a stabilit să se eco
nomisească în acest sens 9 000 mc lemn. 330 
tone metal. 2 100 mp piei fețe, 3106 tone 
combustibil convențional, 76 000 litri ben
zină și 2.7 milioane kWh energie electrică 
Productivitatea muncii va spori în medie 
cu 350 lei pe salariat peste nivelul 
planificat, obținîndu-se totodată economii la 
prețul de cost în valoare de 6,2 milioane 
lei și beneficii peste plan de 12 milioane 
lei.

Angajamentele oamenilor muncii din ju
dețul Suceava prevăd, între altele, și rea

1 100 000 lei, a consumurilor planificate da 
metal cu 0,5 la sută, cu 1,5 la sută la ci
ment, cu 2,5 la sută ia lemn. In agricultură 
se vor depăși prevederile planului de stat 
la producția agricolă globală cu 11 la sută la 
grîu în întreprinderile agricole de stat și cu 
5 la sută în cooperativele agricole, la floa
rea-soarelui cu 2 la sută în I.A.S. și cu 3 
la sută în C.A.P.; la porumb boabe, cu 
10 la sută în I.A.S. Atît în unitățile de stat 
cit și în cele cooperatiste, producția de le
gume va spori cu 2 la sută față de plah. 
O deosebită atenție va fi acordată sectoru
lui zootehnic, efectivele-matcă din C.A.P. 
vor spori, peste plan, cu 3 000 vaci, 2 000 
juninci și 1 000 scroafe. Importante depă
șiri vor fi realizate la producția de carne 
și lapte. Angajamentele prevăd livrarea su
plimentară la fondul de stat a 411 tone 
grîu, 1317 tone floarea-soarelui, 290 tona 
legume, 490 tone carne și 2 145 hl lapte.

întreprinderile pentru mecanizarea agri
culturii vor reduce costul lucrărilor cu 1 la 
sută față de plan. De asemenea, întreprin
derile agricole de stat vor realiza beneficii 
peste plan în valoare de 2 086 000 lei.

Aceste angajamente sînt expresia voin
ței comuniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii din județul Olt. Plenara asigură condu
cerea partidului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că va depune toate eforturile 
pentru înfăptuirea și depășirea sarcinilor de 
plan pe anul 1970, a angajamentelor asu
mate, pentru sporirea aportului județului 
Olt la dezvoltarea multilaterală a țării 
noastre.

valoare de 15 milioane lei. Productivitatea 
muncii, în industrie, va crește cu 0,5 la 
sută peste nivelul planificat. Prin sporirea 
eficienței economice se vor obține benefi
cii suplimentare de 25 milioane lei

Pe lingă preocupările privind procurarea 
din timp a documentațiilor, folosirea rațio
nală a forței de muncă și a mijloacelor de 
transport, reducerea consumurilor specifice, 
angajamentele in domeniul investiții-con
strucții prevăd reducerea cu 30—60 de zila 
a duratei de execuție și punere în funcțiu
ne a unui număr de 29 obiective. Va fi di
minuată, de asemenea, ponderea lucrărilor 
de construcții in volumul total al investi
țiilor, economisindu-se 6,2 milioane lei.

Prin aplicarea complexului de lucrări a- 
grotehnice, executarea lucrărilor la timp și 
de calitate, prin folosirea judicioasă a tor
tei de muncă, a tractoarelor și mașinilor a- 
gricole, planul de stat la producția agricolă 
va fi depășit la griu cu 3 la sută, iar la po
rumb boabe cu 2 la sută. întreprinderile a- 
gricole-’ de stat vor depăși prevederile pro
ducției de cartofi cu 10 la sută.

Pe baza creșterii producției se vor livra 
suplimentar la fondul de stat 254 tone griu, 
350 tone legume. 300 tone carne, din care 
100 tone carne de porc, 1 475 hl lapte. O a- 
tenție sporită se va acorda recoltării și sor
tării legumelor destinate exportului, depă- 
șindu-se prevederile planului cu 30 tone.

Oamenii muncii din județul Sibiu, în 
frunte cu comuniștii, asigură conducerea 
partidului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, că vor depune toate eforturile, 
întreaga lor energie creatoare pentru înde
plinirea sarcinilor de plan și a angajamen
telor pe 1970, contribuind astfel la făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
in patria noastră, la creșterea bunăstării 
întregului popor.

lizarea înainte de termen a parametrilor teh- 
nico-economici proiectați la fabrica de plăci 
fibrolemnoase înnobilate din cadrul combi
natului de exploatare și industrializare a 
lemnului (cu 6 luni) ; secțiile forjă și fontă 
de la întreprinderea de piese de schimb (cu 
6 luni) i Fabrica de tricotaje Suceava (cu 
2 luni). Se va scurta durata de execuție și 
punere în funcțiune la instalația de hîrtie 
gumată de la complexul de celuloză și 
hîrtie cu 3 luni ; a celor 4 hale de ingră- 
șare de la complexul porcin Verești cu 
o lună, a poligonului de prefabricate din 
beton armat și a stației de betoane din ca
dru] întreprinderii județene de construcții- 
montaje cu o lună, a Fabricii de bioxid de 
carbon Păltinoasa și a noilor capacități ale 
topitoriei de la Verești cu o lună.

Se vor valorifica suplimentar pe bază de 
contract 4 000 tone cartofi, 300 tone griu,
1 000 tone sfeclă, 3 000 tone legume, 500 tone 
carne și 2 000 hl lapte.

întreprinderile agricole de stat vor rea
liza beneficii peste plan în valoare de 3 mi
lioane lei. întreprinderile pentru mecaniza
rea agriculturii vor realiza venituri supli
mentare de 500 000 lei.

în domeniul îmbunătățirilor funciare, vor 
fi executate desecări pe o suprafață de 
800 ha. Vor' fi efectuate lucrări pentru com
baterea eroziunii solului pe 5 000 ha, cu
2 440 ha mai mult decit este planificat.

în silvicultură se va asigura depășirea 
suprafeței împădurite în acest an cu 200 ha, 
se va mări suprafața pepinierelor cu încă 
12 ha.

Plenara comitetului județean de partid 
iși exprimă 'convingerea că, răspunzînd a- 
cestei chemări, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județ vor munci cu dăruire pen
tru îndeplinirea și depășirea planului da 
stat, pentru realizarea acestor angajamen
te, dovedi ndu-și astfel incă o dată hotări- 
rea fermă de a înfăptui neabătut politica 
partidului.
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Studii privind
SUB TIPAR

politica externă PRILEJUITE

a României
LUI V I. LENIN(1919 1939)“ preajma

Interesante, Informații noi privind
poziția României Ia Conferința de 
la Montreux (19.36) privind statutul
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Convorbire cu Ion Dodu BĂLAN 

vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă

S-au implinit zece ani 
de la inaugurarea unei 
manifestări pe care acum 
o 'înscriem tradițional pe 
agenda manifestărilor cul
turale : LUNA CÂRTII 
LA SATE . Intre 1—28 
februarie așezămintele 
culturale rurale vor găz
dui noua sa ediție, orga
nizată sub egida Comite
tului de Stat pentru Cul
tură și Artă și a Uniunii 
centrale a cooperativelor 
de consum. Ce semnifica
ții dobindește acest eveni
ment acum, in . 
ediției jubiliare ?

ANTICIPĂRI
EDITORIALE

Convorbire cu ing. Alexandru TOMUȚA
directorul Editurii tehnice

'Analiza unor momente și aspecte 
mai puțin cunoscute ale politicii 
externe a României în perioada 
dintre cele două războaie mondiale 
face obiectul volumului recent a- 
părut în Editura Militară, înmă- 
nunchind studiile unor cercetători 
ai Institutului de studii istorice și 
social-politice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R. și colaboratori externi ai 
săi ♦). Lucrarea se bazează pe o 
bogată, documentare întreprinsă în 
țară și în arhive străine, existente 
la Roma, Geneva, Bonn, Potsdam, 
Dresda, Miinchen.

Este cunoscut că în perioada 
dintre cele două războaie mon
diale și îndeosebi după criza eco
nomică din 1929—33, în viața po
litică a țării s-a făcut tot mai 
pregnant simțită Influența cercu
rilor monopoliste reacționare, in
fluență ce s-a exprimat pe plan 
intern în accentuarea procesului de 
lichidare a democrației burgheze, 
de restrîngere a drepturilor și li
bertăților cetățenești, iar pe plan 
extern în adîncirea înrobirii eco
nomice și o tot mai mare subordo
nare față de interesele marilor pu
teri imperialiste, iar în cele din 
urmă în aservirea țării Germaniei 
hitleriste și participarea la războiul 
antisovietic.

împotriva politicii Interne și ex
terne reacționare promovate de 
vîrfurile claselor exploatatoare s-au 
ridicat cu vigoare clasa muncitoa
re, mase largi populare, în frunte 
cu partidul 
fascismului, 
dării țării 
te s-au pronunțat 
cercuri ale burgheziei

comunist. împotriva 
a pericolului înfeu- 
Germaniei hitleris- 

șl unele 
naționale, 

oameni politici democrați, repre
zentanți ai intectualității progre
siste. Exponentul cel mai proemi
nent al acestei orientări a fost, 
după cum se știe, Nicolae Titules- 
cu, mult, timp ministru de externe 
și delegat al României la tiga Na
țiunilor.

Studiile cuprinse în volum se 
• opresc îndeosebi asupra unor mo
mente în care în politica externă 
a României, în bună măsură și 
datorită personalității lui Titulescu, 
au reușit să prevaleze 
pozitive. Unele studii 
ză — adesea prin 
inedite — obiectivele majore 
politicii externe promovate de Ti
tulescu și colaboratorii săi 
piațl — asigurarea păcii și inte
grității teritoriale a țării prin 
constituirea unor alianțe regionale 
și cooperarea interbalcanică, prin 
colaborarea cu toate statele inte
resate, dintr-un motiv sau altul, 
în realizarea securității colective 
sub egida Societății Națiunilor. 
Sînt evidențiate eforturile ..lui N. 
Titulescu în direcția încheierii con
venției de definire a agresorului, 
constituirii Micii înțelegeri (1933) și 
a înțelegerii Balcanice (1934). a pro
movării și statornicirii unor rela
ții de bună vecinătate cu Uniunea 
Sovietică.

Cititorii pot afla în volum date

sțrîmtorilor Mării' Negre, po
ziție în care și-au găsit reflec
tarea eforturile de a dezvol
ta colaborarea pașnică și reci
proc avantajoasă între popoare, pe 
baza respectului față de normele 
de drept internațional.

Unele din studiile publicate a- 
bordează aspecte ale politicii exter
ne a României în perioada deose
bit de grea — și din păcate mai 
puțin studiată și, ca atare, încă 
mult controversată, atît în istorio
grafia românească, cît și în cea u- 
niversală — de după Miinchen, 
cînd răsturnarea raportului de for
țe dintre marile puteri a modifi
cat radical și situația internaționa
lă a țării noastre, poporul român 
rămînînd singur în fața expansiunii 
Germaniei hitleriste. Studiile con
sacrate investigării acestei perioa
de încearcă să elucideze unele pro
bleme încă neclare. Desigur că te
mele abordate se impun a fi cer
cetate în continuare, unele din 
ideile enunțate cerîndu-se mai con
vingător demonstrate, altele reali
zate într-o viziune mai cuprinză
toare.

Unele carențe ale cărții sînt de 
natură, după părerea noastră, să 
creeze o imagine idilizată asupra 
politicii externe a României în pe
rioada interbelică. Studiile în
mănuncheate în volum repre
zintă totuși încercări meritorii 
de a elucida momente sau tendințe, 
care chiar dacă n-au reușit să se 
impună în mod durabil în politica 
externă, prezintă totuși o valoare 
istorică plină de semnificații. Soco
tim că, în ansamblu, la îndemîna 
cititorilor a fost pusă o interesantă 
lucrare de istorie contemporană 
care poate să constituie o. contri
buție la dezvoltarea istoriografiei 
noastre marxist-leniniste.

Cititorii ziarului nostru au fost informați în urmă cu două săp- 
tămîni asupra lucrărilor pe care Editura politică le pregătește 
pentru tipar în cinstea împlinirii a 100 de ani de la nașterea 
lui V. I. Lenin Acest însemnat eveniment va fi marcat și de 
activitatea altor edituri, unele dintre ele recent înființate.

O amplă dezbatere colectivă asupra actualității tezaurului 
leninist de idei, asupra spiritului profund creator, propriu gîn- 
dirii leniniste, va vedea lumina tiparului în Editura științifică, 
sub titlul „Lenln șl știința contemporană".

Aspecte vii din activitatea revoluționară a lui Vladimir Ulei 
Lenin, pusă în întregime în slujba revoluției proletare, a victo
riei cauzei socialismului, vor afla cititorii din lectura romanului 
„Se aprinde vîlvătala" de Koptelov șl a nuvelei „Caietul al
bastru** de Kazakievici — traduse din limba rusă tn editura 
„Univers". Aceeași editură se îngrijește tn prezent de apariția 
unei lucrări portretistice a Iul Maxim Gorki despre Lenln, a cărții 
„Poeți sovietici despre Lenln", a mai multor eseuri ale unor 
critici din țara noastră, înmănuncheate în volumul „Lenln șl li
teratura".

Editura ,,Minerva" pregătește pentru tipar un volum de poeme 
de Maiakovski, cuprinzînd și celebrul poem „Lenln"; editura 
„Mihail Eminescu" — volumul „Veac de lumină" ce strînge 
laolaltă nuvele, povestiri și schițe scrise de 50 de prozatori ro
mâni contemporani, o antologie de poezie românească consa
crată marelui strateg proletar; iar Editura militară lucrarea 
„Lenln șl România" de dr. A. Deac și Ion lllncioiu — o amplă 
retrospectivă privind înrîurirea ideilor leniniste asupra proce
sului de dezvoltare a mișcării muncitorești din țara noastră, 
precum și culegerea de articole „Lenin și gîndirea militară so
vietică" traduse din limba rusă.

ALEXANDRU PESCARU i Popu
lație și economie (în colecția Sin
teze sociologice).

VICTOR TAPIS i Barocul (tradu
cere din limba franceză) (în co
lecția de estetică).

bucuria 
a pă

truns pină în cele mai în
depărtate colțuri ale ță
rii. Am văzut nu de mult 
la o stînă din munții 
Sebeșului un volum de 
Eminescu pe care scria cu 
litere tremurînde : „A-
ceastă carte am primit-o 
de la Marla lui Timof- 
te...“. Mi se pare semnifi
cativ că acolo unde 
veacuri în șir flăcăii și fe
tele își făceau cadou bu
chete de busuioc și ros- 
marin, cartea, cuvîntul 
tipărit au ajuns să fie 
prețuite la adevărata lor 
valoare și să devină sim
bol. Iată cum geniul emi
nescian se întoarce fi
resc, prin politica cultu
rală a partidului, acolo 
de unde a plecat

Luna cărții la sate nu 
mai apare azi nimănui 
ca o rimă rară într-o ba
ladă. Avînd o tradiție de 
un deceniu, ea se inte
grează organic în viața 
spirituală a satelor, a că
ror condiție economică și 
socială se schimbă radical 
în procesul construcției 
socialismului.

Aș mai adăuga faptul, 
esențial după părerea 
mea, că această sărbătoa
re culturală a satelor 
noastre nu are nimic co
mun cu vechile încercări 
sămănătoriste șl popora
niste ale cărturarilor pa
triot! de a coborî în po
por cu făclia culturii. Mai 
mult decît atît, ea repre
zintă un efort conștient, 
susținut, de a integra ma
sele țărănești în chip lu
cid. ca factor activ 
construirea societății 
cialiste. Așa cum s-a 
tat la Congresul al 
lea al partidului, pentru 
edificarea vieții noi este 
nevoie de știință, cultură, 
de o temeinică pregătire 
profesională la toate eșa
loanele. în sensul acesta 
cartea care intră azi în 
lumea satului are un pro
fil extrem de divers, de 
nuanfat. răspunzînd ce
rințelor spirituale ale lu
crătorilor pămîntului, dar, 
în egală măsură, și nece
sităților practice ale pro
fesiunii lor.

— în cursul anului tre
cut au fost repartizate la 
sate, prin rețeaua coope
rației de consum, peste 
2 300 de titluri de cărți 
în tiraj de circa 9 mili
oane exemplare. Citito
rii de la sate și-au procu
rat. în 1969, pentru 
bliotecile personale 
in valoare de peste 
milioane lei. Din totalul 
numărului de titluri di
fuzate, cele de literatură 
beletristică dețin un pro
cent de 50 la sută, iar ti
rajul total al acestora se 
ridică la peste 6 milioa
ne exemplare. Pentru a 
înlesni cititorilor procura
rea cărților dorite, în co
mune funcționează 900 de 
librării și aproape 7 000 
de raioane și puncte de 
difuzare în cadrul maga
zinelor sătești ale coopera
ției de consum. Acestora 
li se adaugă un larg ac
tiv obștesc, alcătuit din 
profesori, învățători, bi
bliotecari, activînd ca di- 
fuzori de carte, al căror 
număr se ridică la 10 000.

— Succint, care a fost 
bilanțul lucrărilor publi
cate de Editura tehnică in 
anul 1969 ?

— Urmărind cuprinde
rea celor mai largi do
menii de activitate, o tra
tare accesibilă a proble
melor precum și menți
nerea 
strictă 
publicarea 
lui trecut 
de titluri, ____  __
nică s-a străduit și con
sideră că, în bună măsu
ră, a reușit să răspundă 
sarcinilor ce-I revin. 
Amintim cîteva lucrări 
deosebit de prestigioase 
care au văzut, în 1969, 
lumina tiparului ! „Ma- 
șini-unelte", vol. I de 
E. Botez ; „Principii și 
metode de proiectare a 
mașinilor", de Al. Seleș- 
teanu ; „Tehnologii 
canicii fine", de G1 
conescu ș.a. | 
prin relee t __  ...
electrice", de C. Penescu 
și S. Călin ; „Aparate 
electrice de joasă tensiu- 

de Gh. Hortopan 
„Operații și utilaje 

Industria chimică", 
I de Em. Bratu ;

a cititorilor amintim 
citeva titluri din planul 
editorial pe anul 1970 : 
„Introducere matematică 
în știința organizării", de 
M. Malița și R. Teodo- 
res'cu î „Rezistența mate
rialelor", de Gh. Buzdu
gan ; „Explorarea geo
logică", de M. Socoles- 
cu ; „Exploatabilitatea ză
cămintelor metalifere", de 
M. Murgu;, „Elaborarea 
oțelurilor în convertizoare 
cu oxigen", de I. Tripșa 
și N. Kraft ; „Mașini- 
unelte", vol. II. de E. Bo
tez ; „Organe de mașini", 
vol. I, de Gh. Manea | 
„Raționalizarea calcule
lor în proiectarea mași
nilor", de V. Bunescu ;

•) Românîa și unele probleme 
ale dezarmării și ale definirii 
agresorului (1919-1933) de conf. 
univ. Gheorghe Matei j Româ
nia și Conferințele Balcanice 
(1930—1934) de dr. Eliza Campus I 
România și securitatea colecti
vă în sud-estul Europei (1933- 
1938) de colonel Dumitru Tuțu | 
Poziția României la Montreux 
— 1936 de Robert Deutsch ; Cu 
privire la politica externă a Ro
mâniei în perioada guvernării 
Goga-Cuza de Florca Nedel- 
cu ; Imperativul organizării 
securității și păcii europe
ne și politica externă a Ro
mâniei în ultimele luni de pace 
(aprilie-august 1939) de dr. Vio
rica Moisuc: Considerații pri
vind neutralitatea României la 
începutul celui de-al doilea 
război mondial — de Al. Gh. 
Savu.

A fost oare Papini un om de 
Renaștere nerealizat ? Interpretarea 
fină pe care profesorul Edgar Papu 
o avansează în Prefață m-a con
vins. Scriitorul florentin, așa cum 
apare el în Un om sfirșit, (Colecția 
Meridiane, E.P.L.U.), pare să fi avut 
într-adevăr propensiune către ori
zonturile vaste ale cunoașterii, ge
nerozitate a spiritului, o tensiune 
Intelectuală care atinge măreția. 
Cu toate acestea, ne este greu să 
înlăturăm bănuiala unul anume his- 
trionism de literat din conduita lui 
Papini, ne este imposibil să accep- 
tăm frenezia sa fără un ușor sen
timent de reținere. în primul rînd, 
dintr-un motiv literar, datorită sti
lului desuet, caracterului de rela
tare al acestei autobiografii. El 
poate fi agreabil, este chiar de pre
ferat în cazul operelor care trăiesc 
din alunecări ale fanteziei, în care 
trecutul este reconstituit prin aso
ciația spontană a scenelor iscate 
brusc, fără justificare aparentă. în 
lumina conștiinței. Acest stil este 
mai firesc operelor care urmăresc 
să recreeze viețile fericite, se po
trivește însă mai puțin operelor edi- 
flcante, dialecticii severe a existen
telor problematice, a căror viață în
chide în sine o experiență spirituală. 
Din acest motiv, Un om sfirșit, chiar 
în traducerea izbutită a lui Ștefan 
Aug. Doinaș, ni s-a părut o carte 
discutabilă. Ea vorbește despre un 
om sfîrșit, fără să ne facă să-1 ve-

Apărută, nu de mult, 
în Editura Academiei Re
publicii Socialiste Româ
nia, lucrarea acad. Eu
gen Macovschi „Biostruc- 
tura" cuprinde rezultate
le unor cercetări teoreti
ce și experimentale de 
cel mai larg interes. Prin 
ea pătrundem în dome
niul unei importante și 
complexe sfere de inves
tigație a disciplinelor bio
logice contemporane, cea 
a marilor ipoteze privind 
originea vieții. Este pri
ma oară cînd știința ro
mânească aduce o contri
buție de atare anvergură 
la studiul și elucidarea 
atît de complicatului fe
nomen vital. Fundamen
tată pe cuceririle ,,de 
ultimă oră" ale științei 
contemporane, în primul 
rînd ale biologiei, noua 
ipoteză — confirmată de 
altfel și experimenta] pe 
plan mondial, Indepen
dent de activitatea spe
cialiștilor noștri — se re
marcă prin actualitatea

conținutului ei. Ea pre
zintă evidente elemente 
de originalitate, cu atît 
mai pregnante, cu cît a 
fost conturată din unghiul 
de vedere a) uneia din
tre științele biologice re
lativ recente și de graniță 
— biochimia.

Așa cum indică și titlul 
volumului, această teorie 
românească privind ori
ginea vieții se bazează 
pe o considerare structu
rală a fenomenelor biolo
gice, ceea ce permite o 
interpretare nouă a as
pectelor cunoscute, pre
cum și descoperirea unor 
aspecte noi. De remarcat 
că, pe lîngă însemnăta
tea teoretică evidentă, 
lucrarea deschide pers
pectiva multor utilizări 
practice. Vizînd aborda
rea și soluționarea unor 
importante probleme din 
domeniul medicinei și a- 
gronomiei, precum și din 
cele ale industriilor ali
mentară, fermentativă, 
farmaceutică etc., ea sus
cită deci un larg interes

din partea nu numai a 
reprezentanților științe
lor biologice, ci și a altor 
categorii de specialiști 
din sferele cercetării și . 
practicii.

în ceea ce privește e- 
coul internațional, este 
semnificativă aprecierea 
pe care o dau acestei noi 
teorii științifice românești 
de prestigiu numeroși 
oameni de știință și cer
cetători de peste hotare. 
Astfel, savantul sovietic 
de renume mondial acad. 
I. Oparin — el însuși 
autor al unei cunoscute 
teorii asupra originii vie
ții — menționează că a- 
ceastă nouă ipoteză 
„...prezintă mare interes, 
deoarece oferă o 
concepție pentru

nouă 
)ție pentru Ințele- 
fenonienelor biolo

gice din punctul de ve
dere al autoreglării pro
ceselor curente prin mo
dificări ale structurilor la 
nivelul cărora se produc. 
Pe această bază, se des
chid posibilitățile abor
dării cibernetice a feno-

menelor biologice, cu 
plicarea teoriei legăturii 
inverse". Prof. dr. Wil
helm Groh (R.D.G.) men
ționează, în legătură cu 
acea parte din lucrare ce 
tratează despre materia 
vie și rolul ei în hibri
darea plantelor, că este 
un capitol „foarte valo
ros, fiindcă el atacă pro
blema intr-un mod cu to
tul nou", iar prot dr. 
David Greenberg (San 
Francisco — S.U.A.)
spune, în legătură cu ca
pitolul „Materia vie și 
distribuția asimetrică a 
electroliților": „Este o 
teorie foarte stimulatoa
re. Sper să fie posibil să 
organizez experiențe care 
să-i dea un suport expe
rimental".

Așadar, o lucrare care, 
prin tematica ei, poate 
trezi cel mai viu Interes 
al tuturor celor pasionați 
de marile dispute științi
fice cu privire la originea 
vieții.

dem, să participăm Ia drama lui. în 
al doilea rînd, ceea ce ni se pare 
mai grav, cazul lui Papini nu sem
nifică de fapt o problemă de ordin 
spiritual, ci una de psihologie indi
viduală. Scriitorul nu a fost real
mente o mare personalitate, capa
bilă să transcende datele propriei

lor dominante din cultura și litera
tura universale. Ele au metamorfo
zat problematica lor intimă intr-una 
obiectivă, au extins-o la proporțiile 
umanității. Prizonierul absolut al 
propriului său eu nu poate să aspire 
decît la rangul de divertisment in 
marea epopee umană, poartă inevi-

tențe lipsite de sens. Autorul trece 
In fond cu destulă ușurință peste 
dezbaterile de idei, revenind mereu 
la carențele de structură psihică, 
ceea ce este dezolant. El spune : 
„...va trebui cel puțin să recunoaș
teți că sint sfirșit pentru că m-am 
apucat de prea multe lucruri și că

„UN OM SFÎRSIT“//

sale psihologii, determinările de a- 
ceastă natură i-au atenuat in per
manență aspirațiile. Erau două so
luții : fie să transforme cazul său 
într-unul general uman, să ilustreze 
prin el labilitatea naturii umane, fie 
să-l depășească personal, excluzînd 
din conduita sa „afecțiunile dere
glate". Este aproape imposibil să 
vorbești de psihologia personalități-

tabil caracterul de fapt minor. Pa
pini a simtit acest adevăr și s-a in
tegrat la un moment dat intr-o or
dine spirituală, din. păcate cu dis
ponibilitatea lejeră a „omului de 
litere".

Un om sfirșit, titlu! este cum nu 
se poate mai semnificativ, repre
zintă deci cartea unui eșec, relata
rea erorilor succesive ale unei exis-

nu mai sint nimic pentru că am 
vrut să fiu totul". De vină pare nu 
insuficiența soluțiilor care i se ofe
ră, ci propria sa slăbiciune^ De fapt 
avem de-a face cu un caz clasic de 
alienare a „finalităților cauzale" 
descris de Adler. Reluind o teză a lui 
Virchow, Adler considera individua
litatea psihică drept „un ansamblu 
unificat ale cărui părți cooperează

— Mobilizînd 
intelectuale din 
diverse (oameni 
ință, scriitori, 
culturali) ea constituie un 
excelent prilej pentru sti
mularea participării in
telectualilor la activită
țile cultural-educative de 
masă, pentru o mai largă 
răspîndire a cărții în me
diul rural, precum și pen
tru o îmbunătățire a me
todelor de lucru cu car
tea. De aceea s-a alcătuit 
un bogat plan de acțiu
ne care include seri și 
concursuri literare, pre
zentări de cărți, recen
zii, expuneri pe diferite 
teme științifice, 
cu scriitori și 
ai editurilor, 
librăriile sătești < 
naja expoziții și 
ale cărții.

Prin abordarea cu se
riozitate a acestei sărbă
tori a cărții de către toate 
Instituțiile și organizațiile 
care își vor da concursul 
la manifestări — amin
tesc Ministerul învătă- 
mîntului. Ministerul Agri
culturii și Silviculturii. 
Uniunea Națională a 
C.A.P., Uniunea Tinere
tului Comunist, Consiliul 
Național al Femeilor. U- 
niunea Scriitorilor, pre
cum și organele culturale 
județene și comunale — 
sint convins că vom pu
tea vorbi de o reușită ma
nifestare culturală, ce va 
cunoaște o amploare și o 
semnificație deosebite.

ne", 
Ș.a. | 
în 
voi.
„Prospecțiunea geologică"’, 
de J. Gherman ; „Meca
nizarea în minerit", de 
I. Marian ; „Calculul plă
cilor curbe subțiri", de 
A. Beleș și M. Soare ; 
„Umezeala în construc
ții și combaterea ei", de 
D. Moraru și E. Dimitriu- 
Vîlcea i „Tehnologii noi 
în filaturi", de T Simio- 
nescu ș.a. | „Tehnologia 
cărnii și a subproduse
lor" de I. Oțel ș.a. j 
„Matematici pentru ingi
neri", vol. I, de Lilly 
Jeane Nicolescu și 
M. Stoka ! „Mecanica", de 
O. Onicescu. E vorba de 
lucrări a căror valoare și 
utilitate au fost confir
mate nu numai de citito
rii români, ci și de faptul 
că unele dintre ele au 
reținut atenția unor edi
tori de peste hotare, care 
și-au manifestat Interesul i 
pentru traducerea lor.

— Anul acesta, care 
este sfera de preocupări 
a Editurii tehnice — mai 
precis, cum veți răspun
de setet de cunoaștere a 
specialiștilor din cele mai 
diverse 
tate ?
- Șl 

avuț în 
rînd, acele ramuri 
economiei naționale 
căror dezvoltare se 
un accent deosebit i 
dustria chimică industria 
energetică și cea electro
tehnică, construcțiile de 
mașini, metalurgia. Pen
tru informarea anticipată

în acest an am 
vedere, tn primul 

ale 
pe a 
pune 

in

nilor", de
„Teoria șl practica ilu
minatului ’ ' f
N. Gheorghiu și P. Mili- 
taru ; „Bazele calculului 
acționărilor electrice", de 
N. Boțan ; „Teoria trans
misiunii informației", voL 
II, de Al. Spătaru | 
„Proiectarea economică 
a canalizărilor orășe
nești", de E. Blitz etc. 
Bineînțeles, nu vom ne
glija nici celelalte sec
toare de producție — și 
acestora fiindu-le rezer
vat un număr mare de 
lucrări.

— Anul trecut. Editura 
tehnică a rămas datoare 
față de cititori cu mai 
multe titluri. De aseme
nea, ni se semnalează fap
tul că unele lucrări sint 
prea voluminoase — prin 
stăruința exagerată a păr
ții de istoric, ca și prin 
„încărcarea" materialului 
cu generalități...

— Aceste aspecte
reale. Eliminarea unor 
astfel de neajunsuri — 
printr-un contact 
itrîns, realizat, pe 
parte, cu autorii 
rilor și, pe de altă 
cu întreprinderile 
grafice — se află în cen
trul atenției noastre. Do
rim să punem la înde- 
mîna cititorilor cărți cu 
un conținut util și ac
tual. bogat dar concis, și 
într-o execuție poligra
fică din ce în ce mai 
bună.

— Care este ultima lu
crare apărută in librării, 
și pe care o recomandați 
cititorilor ?

— „Manualul ingine
rului hidrotehnician", 
realizat de un colectiv 
larg de autori coordonat 
de acad. prof. dr. do
cent Dumitru Dumitrescu 
și R. Pop. lucrare care, 
de două zile, se află la 
dispoziția celor Interesați.

hibitorilor de frumos din țara 
noastră numele lui Jacques Las
saigne, una din personalitățile de 
prim plan ale criticii de artă con
temporane, le este familiar. Autor 
— printre multe alte monografii și 
eseuri de circulație universală — a 
numeroase studii în remarcabila 
colecție „Skira", Jacques Lassaigne 
este nu numai un cunoscător avi
zat al istoriei artei noastre plas
tice, dar și un exeget pasionat al 
ei. Monografia sa „Luchian" — a-

tn vederea unui scop comun". A- 
ceastă finalitate dirijează activitatea 
psihică. Atunci cînd scopul este 
fictiv, cînd el nu reprezintă produ
sul natural al forțelor proprii, se 
produce un dezechilibru care constă 
într-o exacerbare a sentimentului de 
personalitate și în năzuința către 
scopuri noi. Papini cel din Un om 
sfirșit schimbă mereu modul de 
considerare a realității. In căutarea 
înfrigurată a unui sens care-i scapă 
mereu. în literatura noastră avem 
exemplul unui temperament înru
dit și totuși realizat pe mari dimen
siuni. Este vorba de G. Călinescu. 
Dominanta estetică a dat structurii 
sale eterogene o coerență profundă 
care lipsea scriitorului italian.

Dincolo de reticența noastră, care 
privește atitudinea lui Papini, car
tea scriitorului florentin este capti
vantă, ca orice document al unei 
existențe. Nervul polemic îi atri
buie un caracter încitant, solicitînd 
în permanență poziția cititorului. 
Un om sfirșit nu poate fi o carte 
indiferentă pentru nimeni. Calitatea 
cea mai mare a versiunii lui Ștefan 
Aug. Doinaș este de a fi păstrat în 
românește virtuțile polemice ale 
cărții, pe o mare gamă stilistică, 
de la tonul violent pînă Ia subti
litățile ideologice, de a nu fi alterat 
caracterul său militant, în sensul 
cel mai nobil al cuvîntului. acela 
de argument în favoarea unei idei.

Aurel Drago? MUNTEANU

părută în 1947 și a cărei reeditare 
o așteptăm — rămîne și astăzi unul 
din punctele cardinale ale exege
zei marelui pictor. Acesteia i se 
adaugă articole și studii despre 
Brâncuși, Pallady etc., unele din 
ele publicate în ultimii ani în co
loanele ziarului nostru.

Volumul „Pictori pe care i-am 
cunoscut”, inedit în străinătate, în- 
seriat de Editura Meridiane în co
lecția „Biografii. Memorii. Eseuri", 
nu este, după cum am fi ispitiți să 
credem, o carte de memorii, deși 
nu numai o dată Jacques Lassaigne 
întrețese în firul pătrunzătoarelor 
lui observații amintiri 
marii săi contemporani, 
nota memorialistică 
interes anecdotic, 
proiecteze fascicole 
supra personalității i 
explice una sau alta 
artei sale. Și chiar atunci cînd 
mărturia nu-i directă, ai sentimen
tul că retrăiești, alături de critic, 
etapele formării, căutările, zbuciu
mul unora 
însemnătate 
rane.

Mărturia 
despre artiștii incluși în sumarul 
cărții trebuie înțeleasă ca o măr
turie ce tinde să refacă nu cutare 
detaliu anodin, ci climatul, sensu
rile epocii, să dea viață acelor mo- 
mente-cheie care definesc plenar 
evoluția unui artist. Unei analize 
crispate, stufoase sau prețioase. 
Jacques Lassaigne ti preferă un 
mod colocvial și narativ de a face 
critică, dîndu-ne sentimentul că 
povestește pur și simplu Istoria 
unei existențe ale cărei acte impor
tante au fost operele. Definirea și 
aprecierea lor valorică, stabilirea 
locului pe care îl au în evoluția ar
tei moderne, a sporului de noutate

despre
Dar 

un 
să 
a- 
să

i nu are 
ci vine 

de lumină 
unui artist, 
din trăsăturile 

chiar atunci

lui Jacques Lassaigne

adus, a originalității — toate aceste 
atribute ale adevăratei critici de 
artă se, realizează cu naturalețe, 
lectorul avînd sentimentul că 
a pătruns cît se poate de firesc 
în universul de gînduri, sentimente 
și frămîntări ale artistului. Jac
ques Lassaigne este un iubitor ai 
preciziei. Cele mai multe din ob
servațiile sale ce încununează o 
demonstrație devin adevărate ma
xime și se rețin ca atare.

Cartea este, 
o galerie de 
tuale și morale, 
pune imaginea 
epoci în care s-au încrucișat atîtea 
curente și tendințe. Printre 
Jacques Lassaigne navighează nu 
numai cu siguranța celui ce 
avantajul de a fi fost martor, 
și cu certitudinea, gustul și eleva
ția intelectuală a unui om înseta’ 
de expresiile artei adevărate. Radu 
Varia, care realizează o expresivă 
traducere a cărții, spune cu bună 
dreptate în cuvîntul înainte i 
„Pictori pe care i-am cunos
cut" reprezintă „o 
inițiere în artă și chiar 
mult, de inițiere în 
artă". E adevărat, prin cartea lui 
Jacques Lassaigne cititorul român 
pătrunde în universul artei mo
derne, se familiarizează cu citeva 
din figurile el proeminente. Așa 
cum mărturisește la un moment 
dat autorul — pe tonul unei pro
fesii de credință — cînd stabile
ște relația dintre criticii de 
artă și creator i „Ferice de noi dacă 
am știut să-i înțelegem, să-i aju
tăm să fie ei înșiși, dacă am putut 
grăbi adeziunea publicului la opera 
lor" Această nobilă năzuință este 
întruchipată în paginile cărții, apa
riție editorială care trebuie întîm- 
pinată ca un binevenit act 
cultură.

Valeria RAPEANU
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Vizita delegației 
guvernamentale polone ia Brașov

Cronica zilei

JUDEȚEAN
BOTOȘANI

Sistematizări

Marian Olewinski, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone, care conduce delegația gu
vernamentală a țării sale la lucră
rile celei de-a 8-a sesiuni a Comi
siei guvernamentale româno-polone 
de colaborare economică, împreună 
cu persoanele, oficiale care-1 înso
țesc au plecat joi dimineața într-o 
călătorie pe Valea Prahovei, spre 
Brașov. Delegația este însoțită de 
Jaromir Ocneduszko, ambasadorul 
R. P. Polone la București.

în cursul zilei, oaspeții polonez: 
s-au oprit la Uzinele de autocamioane 
din Brașov, unde au vizitat princi
palele sectoare de producție, s-au in
teresat de nivelul tehnic al fabrica
ției, de performanțele tehnice ale au
tocamioanelor.

După-amiază, delegația a vizitat 
monumente istorice și de artă și car
tiere de locuințe din Brașov.

(Agerpres)

rurale
Anul trecut, D.S.A.P.C. din Su

ceava a definitivat schițele de 
sistematizare a zece localități ru
rale din județul Botoșani. Parte 
din aceste schițe — care privesc 
dotarea corespunzătoare a comu
nelor cu rețele electrice, străzi 
modernizate, cămine culturale, 
școli, magazine, dispensare și, 
mai ales, construirea unui nu
măr însemnat de locuințe — au 
și devenit realitate. In prezent, 
pe planșeta proiectanților se află 
in lucru schițele de sistematizare 
a comunelor Bucecea, Răuseni, 
Copălău, Flămînzi, Brăești, Hli- 
viceni, Leorda și Roma.

Conferință consacrată combaterii 
poluării atmosferei

I

acest an, se vor mai amenaja înI. ■..I

PRAHOVA

Pentru
„Dacia" -1100

Grupul de cercetare de la uzi
na de anvelope „Victoria" din 
Florești a rezolvat cu succes te- 
r a. propusă de beneficiarul prin- 
ci,.al al întreprinderii — Uzina 
de autoturisme din Pitești — și 
anume, reducerea greutății an
velopei cu care este echipat auto
turismul „Dacia“-U00. Prin fina
lizarea studiilor întreprinse, 
noua anvelopă s-a introdus 
în fabricație; ea are două 
pliuri în loc de 4 și este mai 
ușoară cu 15 la sută. Noua an
velopă se distinge prin caracte
ristici tehnico-funcționale supe
rioare. Probele exigente la rulaj 
forțat și rulaj normal au arătat 
că această anvelopă are perfor
manțe peste nivelul celor reali
zate de unele produse similare 
din străinătate.

BIHOR

Producții sporite 
în legumicultura
Trustul zonal I.A.S. din Ora

dea, care își desfășoară activi
tatea in județele Bihor, Satu 
Mare și Arad, a ihalizMjgnui ye- 
cut culturi forțate de legume pe 
a suprafață de 21 ha solarii. In
plus încă 7 ha solarii. Avînd în 
vedere productivitatea deosebită 
a acestor instalații (anul trecut 
s-au obținut circa 4 kg legume 
pe mp), se estimează că în 'uni
tățile trustului se vor produce cu 
280 000 kg tomate mai mult de- 
cit în anul 1969.

I

în întreaga lume se desfășoară o 
intensă campanie pentru găsirea ce
lor mai eficiente mijloace de luptă 
împotriva poluării atmosferei. Con
ferința organizată joi după-amiază 
în București de către Comisia pen
tru combaterea poluării atmosferei 
a Academiei, împreună cu Consiliu] 
național al inginerilor și tehnicieni
lor, pe tema „Metode și aparatură 
pentru determinarea . poluanților", 
atestă preocuparea specialiștilor ro
mâni pentru rezolvarea acestei pro
bleme a timpului nostru.

Prof. dr. docent Ilie Ardeleanu, 
membru corespondent al Academiei,

și dr. în științe medicale Matei Bar- 
nea au prezentat cu acest prilej ma
teriale privind : bazele teoretice ale 
metodei și metodologiei de cercetare 
a ișoluării atmosferei, necesitatea fo
losirii unor metode adecvate cunoaș
terii poluanților atmosferici, meto
dele de determinare a concentrații
lor de poluanți din unele zone din 
țara, noastră și de cunoaștere a efec
telor lor asupra organismului.

Expunerile, au suscitat interesul a- 
sistenței, în rîndurile căreia se aflau 
specialiști din diverse domenii de ac
tivitate : ingineri, arhitecți, econo
miști, biologi etc. (Agerpres)

BICENTENARUL BEETHOVEN
Cu prilejul bicentenarului nașterii 

lui Beethoven, joi au avut loc în 
Capitală alte manifestări muzicale 
dedicate genialului compozitor.

Orchestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii, dirijată de Iosif Conta, și-a' 
încheiat ciclul de concerte organizat 
cu. acest prilej, prezentînd Simfonia 
a VII-a și monumentala Simfonie a 
IX-a. La aceasta din urmă și-au mai 
dat concursul corul Radioteleviziu- 
nii, dirijat de Aurel Grigoraș, pre-

cum și soliștii Emilia Petrescu, E- 
lena Cernei, Valentin Teodorian și 
Gheorghe Crăsnaru.

în același timp, în sala mică a 
Palatului, cunoscutul tenor din R.D. 
Germană, Peter Schreier, a oferit 
publicului bucureștean un recital de 
lieduri compuse de Beethoven pe ver
surile lui Goethe. Artistul oaspete a 
fost acompaniat la pian de compa
triotul său Rudolf Dunckel.

(Agerpres)

La invitația ’ C.C. al P.S.U.G., to
varășul Vasile Vlad, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., șeful secției 
relații externe a C.C. al P.C.R., a fă
cut o vizită în R.D.Germană. în tim
pul vizitei, oaspetele, român a fost 
primit de Hermann Axen, membru 
supleant al Biroului Politic și secre
tar al C.C. al P.S.U.G., și de Werner 
Lamberz, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
a avut convorbiri cu P. Markowski, 
șeful secției internaționale a C.C. al 
P.S.U.G. La întîlniri, care s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, a participat și ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
R.D. Germană, Nicolae Ghenea.★

Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea lui Râul 
Roa Garcia, ministrul relațiilor ex
terne al Republicii Cuba, pentru fe
licitările transmise cu ocazia celei 
de-a Xl-a aniversări a victoriei re
voluției cubaneze.

*
Cu prilejul prezenței în țara noas

tră a ambasadorului Endre Ustor, di
rector în Departamentul de drept 
internațional al Ministerului Aface
rilor Externe al R. P. Ungare, am
basadorul acestei țări la București, 
Ferenc Martin, a oferit, joi după-a
miază, un cocteil.★

Atașatul militar, aero și naval al 
Republicii Populare Democrate Co
reene la București, colonelul Cie 
Ghil Riong, a organizat joi, la sediul 
ambasadei, o întîlnire cu reprezen
tanți ai presei și ai publicațiilor mi
litare cu prilejul celei de a XXII-a 
aniversări a creării Armatei Popu
lare Coreene. Au luat parte, de ase
menea, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ofițeri superiori 
din Ministerul Forțelor Armate, co
respondenți ai presei străine.

★

Concertul de joi seara al filarmo
nicii Ciprian Porumbescu din Plo
iești, dirijat de Corneliu Dumbră- 
veanu, a avut ca solist pe cunoscu
tul pianist Aldo Ciccolini. Programul 
a cuprins Uvertura „Scara de mă
tase" de Rossini, Concertul pentru 
pian și orchestră nr. 3 de Beethoven 
și Suita a doua de George Encscu.

(Agerpres)

SPORT
Turneul fotbaliștilor noștri în Brazilia FOTBAL

O victorie cu 2-1 la Curitiba

lași și-a deschis porțile

Construcții 
sanitare

S • Filarmonica de stat „George Enes- 
k cu“ (la Ateneul Român); Concert sim- 
C fonic — 20. Dirijor Mircea Basarab. 
/ Solist: Aldo Ciccolini.
> • Opera Română: Don Juan — 19,30. 
X • Teatrul de operetă: My fair lady— 
C 19,30.
/ • Teatrul Național „I.L. Caragiale"
/ (sala Comedia): Coana Chirița — 19,30;

A (sala Studio): Părinți teribili — 19.30. 
■k . • Teatrul de comedie: Nicnic — 20.
* • Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
/ (sala din bd. Schitu Măgureanu): 
j D-ale carnavalului — 20; (sala din 
S str. Alex. Sahia): Viraj periculos — 
< 20.
r • Teatrul „C.I. Nottara" (sala Ma- 
y gheru): Othello — 19,30; (sala Studio): 
A Dialog despre dragoste — 20.
x • ’> Teatrul Mic: Primarul lunii ș! Iii- 
r bita sa — 20.
/ • Teatrul Giuleștl: Geamandura —
> 19,30.
X • Teatrul „Ion Creangă": Umbra doc- 
r torului Nagvan — 9,30.
/ • Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca-
j lea Victoriei): Miul Cobiul — 15; (sa- 
x la din str. Academiei): Bandiții din 
< Kardemomme — 17.
/ • Teatrul satiric-muzical „C. Tăna-
> se" (sala Savoy): Varietăți — 19.30;
X (sala din Calea Victoriei nr. 174): 
C Nicuță la... Tănase — 19,30.
r e Teatrul de revistă și comedie „Ion
/ Vasilescu": Floare de cactus — 19,30;
\ (la Sala Palatului): Fotbal Mexic ’70
k — 19,30.
C • Formația de estradă și varietăți a
f Ansamblului Armatei (sala C.C.A.):
1 Cînd se aude o trompetă — 19,30.
X $ Ansamblul artistic al Uniunii Gene-
C rale a Sindicatelor : Baladă omului
/ — 20.J • Circul de stat: Mirajele manejului
\ — 19,30»

• Simpaticul domn R: REPUBLICA 
— 9; 11,15; 13,30, 16; 18,30; 21.
• Via Mala: FAVORIT — 10; 13; 15,30; 
18; 20,30, FESTIVAL — 8,45; 11; 13,15; 
16; 18,30; 21.
• Profesioniștii: VICTORIA — 8,45;
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Reconstituirea: LUCEAFĂRUL: — 
9, 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
• Călugărița: CAPITOL - 9; 12,30;
16,15; 19,45.
• O șansă dintr-o mie: MODERN — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Păcatul dragostei: BUCUREȘTI — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GRIVIȚA

“* 12; 15,30; 18; 20,30, GLORIA
11,15; 13,30; 16; 18,15; -----

__o 
nouă stație modernă de salvare, 
care este amplasată în apropierea 
zonei industriale a municipiului. 
Ea are în dotare un staționar, 
cabinete pentru acordarea asis
tenței de urgență, serviciu de 
dispecerat, grup sanitar, diverse 
utilități. Construcții sanitare s-au 
ridicat și in alte localități ale 
județului; la Tătăruși, de pildă, 
s-a dat în folosință un modern 
dispensar medical de circum
scripție, care cuprinde încăperi 
pentru casa de nașteri, cabinete 
de consultații, staționar de copii, 
săli de tratament, precum și lo
cuință pentru medic.

cinema
• Cînd se arată cucuveaua: PATRIA 
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.

O,OU, IX, xo,.
— 9,30; 12;
— 9,30; , . . , , .
TOMIS — 9—15,45 în continuare; 18,15;
20.30, FLAMURA — 9; 11,15; 16; 18,15;
20.30.
• Viață dificilă: CENTRAL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Fantomas se dezlănțuie: LUMINA
— 8,30—16,15 în continuare; 18,30; 
20,45.
• Program pentru copii: DOINA — 
9, 10.
• Becket: DOINA — • 11,30;* 16; 19,30;
• Tarzan, omul-maimuță: TIMPURI 
NOI: — 9—15 în continuare.
• Preludiu și fugă; Legendele Cea
hlăului; Performanțele mișcării; Sid
ney; Mai tare ca piatra; Mirceștii în 
pastel : TIMPURI NOI - 17—21 în 
continuare.
• Taina leului: EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 16: 18,15; 20,30, AURORA — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30.
O In genunchi mă întorc la tine: CI
NEMATECA (sala Union);
14.
• Urmărirea: FEROVIAR
12,15; 15; 17,45; 20,30.
• Femeia îndărătnică: ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE — 15,15; 17,45; 20, 
FLACĂRA - 15; 17,45; 20,30.
• Valea păpușilor: BUZEȘTI — 15,30; 
18; 20,30, GIULEȘTI - 15,30; 18; 20,30.
• In împărăția leului de argint: DA
CIA — 8,15—20,30 în continuare.
• Bătălia pentru Roma: BUCEGI — 
10; 16; 19,30, FLOREASCA — 9; 12,30; 
16; 19,30, ARTA — 9—15,45 în continu
are, 19,30.
• Corabia
15,30* 19.
• Războiul domnițelor: LIRA — 15,30; 
18: 20,30.
• Băieții în haine de piele: DRUMUL
SĂRII - 15; 17,30; 20.
• Winnetou în Valea morții: COTRO- 
CENI - 15,30; 18, MIORIȚA — 10; 12; 
16; 18,15; 20,30.

• Liniște șl strigat: COTROCENI — 
. 20,30.
• La nord prin nord-vest: PACEA
— 15,30: 19.
• Tntr-o seară, un tren...: MELODIA
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Prieteni fără grai: VOLGA — 9,30 
—16 în continuare; 18,15; 20,30.
• Vă place Brahms ?: VIITORUL — 
15,30; 18; 20,30, PROGRESUL - 15,30; 
18; 20,15.
• Lucia:
q Orașul 
15,30; 18.
• Colina:
• Angelica și
16; 18; 20.
• Dragoste la Las Vegas: VITAN —
15,30; 18; 20,30.
• Blow-up: RAHOVA
20,30.
• Testamentul doctorului Mabuse: 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Noile aventuri ale răzbunătorilor: 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.

CURITIBA, 29 (Cores
pondentă specială). — 
Echipa de fotbal a Ro
mâniei și-a continuat 
turneul în Brazilia, j'u- 
cînd miercuri seara în 
orașul Curitiba (500 000 
de locuitori), în compa
nia formației F.C. Cu
ritiba, care activează în 
campionatul statului 
Parana. F. C. Curitiba 
este o echipă de catego
rie medie în fotbalul 
brazilian, neavînd în li
niile sale jucători cu 
faimă deosebită. Dar 
tot atît de adevărat este 
că și-a cîștigat reputa
ția de a fi aproape in
vincibilă pe teren pro
priu. în 1968, tot pe a- 
cest stadion, reprezen
tativa Bulgariei a tre
buit să cedeze cu 0—1 
în fața ambiției jucă
torilor localnici, iar un 
an mai tîrziu a fost rîn- 
dul selecționatei Unga
riei să piardă cu ace
lași scor.

Evoluția fotbaliștilor 
români a fost așteptată 
cu mare interes. Aceas-, 
ta pentru că selecționa
ta României a lăsat o 
frumoasă impresie în 
primele două jocuri ale 
turneului, disputate la 
Belo Horizonte. Bine
înțeles. faptul că Româ
nia va juca în aceeași 
grupă cu Brazilia, la 
Guadalajara, a contri
buit la sporirea cotei de. 
atractivitate din jurul 
partidei de miercuri 
seara.

Meciul, desfășurat în 
fața a peste 15 000 de 
spectatori, a Încheiat o 
perioadă de 15 ani de 
invincibilitate a gazde
lor pe teren propriu, 
deși primele sale mi
nute nu prevesteau a- 
cest lucru. Dimpotrivă.

F.C. Curitiba a început 
furtunos, obligînd pe 
fotbaliștii români să se 
mențină în apărare. 
•S-ar putea spune chiar 
că, în această perioadă, 
echipa noastră a evo
luat sub posibilități : 
s-a pasat greșit și au 
lipsit incursiunile în ca
reu. Tabela de marcaj 
a fost modificată prima 
oară în min. 40: Mocanu 
l-a faultat in careu pe 
Passarinho. Lovitura de 
la 11 m a fost execu
tată de atacantul cen
tral Wernecl: : 1—0.

După pauză, jucătorii 
noștri renunță la apă
rare și ies cu curaj la 
atac. Sătmă.reanu face 
o cursă caracteristică 
pe arina dreaptă, cen
trează și Neagu înscrie 
prompt cu capul (min. 
56) După egalare, ,.un- 
sprezecele" românesc 
joacă din ce in ce mai 
bine, depășindu-și net 
adversarii sub toate as
pectele — tehnic, tactic, 
fizic. în min. 71, Domi- 
de (care-1 înlocuise pe 
Lucescn) trage de la 
distanță. Neagu aflat în 
careu interceptează și 
șutează Drin întoarcere, 
înscriind un gol pentru 
care a primit multe a- 
plauze. Tot ei are o ma
re ocazie în min. 86 
cînd. după o excepțio
nală acțiune personală, 
ajunge singur la 5 m de 
linia porții. Șutează, din 
păcate, defectuos și 
mingea zboară pe lingă 
bară.

Dumitru, Răducanu 
(în min. 27, a apărat un 
șut senzațional al lui 
Claudio, de la 18 ni), 
Neagu și Dinu au fost 
cei mai buni dintre ju
cătorii români. De la 
gazde o impresie deo

sebită ne-au lăsat Wer- 
neck, Waldlr și Clau
dio. Partida a fost de 
bună calitate, dar fără 
nimic deosebit, cores- 
punzînd mai ales sco
pului turneului pe ca- 
re-1 fac fotbaliștii ro
mâni în Brazilia : veri
ficarea. în tribune s-a 
aflat și unul dintre se
cunzii lui Joao Saldan- 
ha. directorul tehnic al 
naționalei Braziliei

Aii jucat formațiile i 
ROMANIA : Răduca

nu — Sătmăreanu, Lu- 
pescu. Dinu, Mocanu — 
Ghergheli, Dumitru — 
Dembrovschi. (Nun- 
weiller VI). Dobrin, 
Neagu, Lucescu (Do- 
mide).

F.C. Curitiba : Celio 
— Hermas, Oberdan, 
Nico (Valtinho), Nilo 
(Claudio) — Bidon, Hi
dalgo (Lucas) — Passa
rinho (Marcos), Wer- 
neck, Kriger, Waldir.

în continuarea tur
neului. echipa noastră 
va juca miercuri la 
Porto Alegre cu Gre- 
mio. Pînă atunci, însă, 
mai este programat un 
joc de antrenament du
minică seara, cu un ad
versar mai slab.

★
Selecționata de fotbal 

a Perului, cu care echi
pa noastră va juca, du
pă meciul de la Porto 
Alegre, a susținut o 
nouă partidă de verifi
care în compania echi
pei Spartak Trnava 
(Cehoslovacia). Fotba
liștii peruvieni au ob
ținut victoria cu scorul 
de 3—2 (2—0), prin
punctele marcate de Cu- 
billos (2) și Gallardo. 
Pentru echipa ceho
slovacă. a marcat Kuna.

In „Cupa europeană 
a tîrgurilor"

DINAMO BACĂU VA 
ÎNTÎLNIPE 

ARSENAL LONDRA

JOI, LA ZURICH, s-au tras la sorți 
meciurile din cadrul sferturilor de 
finală contînd pentru competiția 
de fotbal „Cupa europeană a tîrguri
lor". Echipa DINAMO BACAU va 
juca în compania echipei ARSENAL 
LONDRA. Potrivit tragerii la sorți, 
Dinamo Bacău susține primul joc 
pe teren propriu. Iată programul ce
lorlalte partide : Hertha — Interna- 
zionale Milano sau F.C. Barcelona ; 
Anderlecht — Newcastle United si 
Karl Zeiss Jena — Ajax Amsterdam. 
Jocurile se desfășoară tur-retur.

nebunilor; UNIREA

15,30;

MOȘILOR — 15,30; 19. 
visurilor: POPULAR

POPULAR ~ 20,30. 
sultanul: MUNCA20,30,

t V

Mate-

(Urmare din pas. I)

I
Tainele" artelor

plastice
sa-
■fac

La căminul cultural din 
tul Sinmartinul Sirbesc se 
intense pregătiri pentru deschi
derea unei originale secții de 
artă plastică modernă. Lucrări 
da artă deosebite, achiziționate 
de comitetul județean de cultu
ră și artă și trecute în dotarea 
acestei secții, vor constitui pen
tru săteni un bun îndreptar in 
vederea deprinderii „tainelor" 
din lumea artelor plastice.

I 
i

Cursuri
de perfecționare

La Cluj, in lunile ianuarie — 
aprilie se ține primul curs de 
perfecționare, fără frecvență, a 
maiștrilor — instructori speciali
zați in lăcătușerie și produse fi
nite din lemn. Cursul este orga
nizat de Ministerul tnvățămin- 
tului, prin Centrul de cercetare 
pedagogică și de perfecționare a 
personalului didactic din învăță- 
mintul profesional și tehnic; la 
el participă 250 maiștri, care — 
după studierea materialului so
licitat — vor lua parte la pre
legeri și expuneri, precum și la 
lucrări aplicative, la seminarii 
de specialitate. Cursul se va în
cheia cu un seminar recapitula
tiv, după data de 15 aprilie.

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"

minieră, și, în scurt timp, vor fi pre
luate, credem,, de multe alte sec
toare. în baza convenției de colabo
rare, cercetătorii timișoreni ne-au 
ajutat să stabilim și să garantăm 
caracteristicile funcționale aie unui 
asemenea dispozitiv construit de noi, 
precum și să extindem domeniul lui 
de aplicabilitate.

Dr. ing. Radu Vîlceanu ne-a vor
bit și despre activitatea Centrului de 
cercetări chimice al Bazei, printre 
ale cărui preocupări se numără și 0 
colaborare cu Combinatul chimic 
Craiova, în vederea producerii și di
versificării gamei de catalizatori ne
cesari industriei chimice, procurați 
în prezent din import. Se urmărește, 
în același timp, și elaborarea unor 
noi tehnologii de fabricare a unor 
îngrășăminte greu solubile și a unor 
produse de mic tonaj, necesare agri
culturii și silviculturii.

O gamă largă de preocupări, pe 
linia satisfacerii unor cereri curente 
ale unităților productive, au existat 
și în cadrul Centrului de sudu
ră, privind stabilirea tehnologiei 
de sudare a plăciicr ortotrope la po
dul de la Vadul Oii-Giurgeni, su
dura prin topire intermediară a ini
mii de încrucișare la șinele de cale 
ferată cu vîrful din oțel aliat (Uzina 
mecanică Buzău), introducerea sudu
rii automate în mediul de bioxid de 
carbon la axul cardan al autoca
mioanelor fabricate în țară etc.

în discuția purtată la întreprin
derea de montaje București, ing. șef 
Panait Ionescu menționa : „Relațiile 
de colaborare cu Centrul de sudură 
din Timișoara au căpătat, în ceea 
ce ne privește, un caracter perma
nent, deoarece, prin specificul mun
cii noastre — construcția de combi
nate chimice, rafinării — sîntem in
teresați direct în tot ce apare nou în 
materie de sudura metalelor. Ast
fel, pe baza documentației tehnice 
și a prototipului unui microgenerator 
de plasmă portativ pentru tăierea 
metalelor, primit din partea cercetă
torilor, am putut realiza, în cadrul 
întreprinderii, mai multe asemenea 
exemplare, ce s-au dovedit extrem 
de utile pe .antierele de construcții. 
De asemenea, în cursul acestui an, a

fost încheiată colaborarea cu Centrul 
de sudură din Timișoara în legătură 
cu aplicarea sudurii . cu plasmă la 
sudarea conductelor din oțel inoxi
dabil, operație frecventă în uzinele 
chimice".

Așa cum a reieșit din discuțiile cu 
cercetătorii timișoieni, se acordă o 
atenție deosebită și acelor direcții de 
cercetare cu caracter mai general, 
cum este preocuparea privind redu
cerea consumului de metal. Astfel, 
numai pe baza cercetărilor privind 
extinderea saboților din masă plas
tică la vagoanele de cale ferată și 
tramvaie (respectiv introducerea seg- 
menților de frînă de masă plastică 
la automobile), se vor putea realiza 
economii de aproximativ 16 000 tone 
fontă pe an ceea ce echivalează cu 
circa 80 milioane de lei economii 
anual. Amănunte privind stadiul va
lorificării acestei soluții și posibilită

Consultații pentru elevi, 
matică (clasa a VIII-a). 
Consultații pentru elevi. t 
(clasa a XII-a).
Lumea copiilor. Copilăria 
lor muzicieni. Ucenicia lui
Filmul de desene animate : „Co
rabia piraților4*.
Actualitatea .în economie.
Miniaturi coregrafice susținute 
de Ansamblul folcloric „Doina" 
al municipiului București.
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Mai aveți o întrebare ? — emi
siune de cultură științifică. 
Tema : „Cunoaștem Terra In
vitații emisiunii : prof. dr. do
cent Liviu Constantinescu (geo- 
fizician), dr. Marcian Bleahu 
(geolog), cercetător științific 
Șerban Dragomirescu (geograf). 

20,40 Film artistic : „Un om teribil". 
22,05 Telejurnalul de noapte.
22,20 Cadran — emisiune de actuali

tate internațională.
23,00 închiderea emisiunii.

Fizlcă

marl- 
Bach.

S-A TERMINAT ACOPERIREA PATINOARULUI „23 AUGUST"
După ce am urmărit cu sufletul la 

gură evoluția plină de incertitudini 
a construcției acoperișului patinoa
rului „23 August" din Capitală, iată 
că. joi, colectivul acestui șantier ne-a 
rezervat o plăcută surpriză.: termi
nare? lucrării. Constructorii și-au 
îndeplinit 'astfel ’angajamentul <i<> 
a realiza această importantă ope
rație pînă la 1 februarie. Acoperișul 
patinoarului are o concepție ingeni
oasă Spre deosebire de cele clasice, 
el este de formă concavă. Tabla în-

velitoarei, în greutate de circa 800 de 
tone, este montată pe cabluri de 
înaltă rezistență, fabricate la uzinele 
„Industria sîrmei" din Cîmpia Turzii. 
întreaga construcție, cu o suprafață 
de 6 000 mp. suplă și ușoară, este 
deosebit.. de rezistentă. Specialiștii 
LS.C.A.Ș,, âu. proiectat.astfel lucrarea, 
incit fiecare metru ’ pătrat să poată 
suporta o greutate de o jumătate de 
tonă. Montarea învelitoarei s-a făcut 
în decurs de 15 zile. Potrivit literatu
rii tehnice, acest timp constituie un 
record pentru o asemenea operație.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

31 ianuarie, 1 și 2 februarie. In țară : 
vreme relativ umedă. Cerul va fi 
mai mult noros. Vor cădea precipi
tații slabe locale, mai frecvente în 
sudul țării. Vint potrivit cu intensi
ficări trecătoare. Temperatura în scă
dere la început, apoi în creștere 
ușoară Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 11 și minus 1 grad, izolat 
mai coborîte în nordul țării la înce
putul intervalului, iar maximele în
tre minus 4 și • plus 6 grade. Ceață 
locală la sfîrșitul intervalului. In 
București : vreme relativ umedă. 
Cerul va fi mai mult noros, favora
bil precipitațiilor slabe. Vint potri
vit din .sectorul estic. Temperatura 
în scădere ușoară, apoi în creștere. 
Ceață dimineața și seara.

■ ■ H B B B I 
miei nu au exclus îndoielile în le
gătură cu reușita finalizării unor re
zultate valoroase. S-au făcut refe
riri la anumite experiențe „neferi
cite", relativ recente, încercate în 
acest domeniu al aplicațiilor. Iată ce 
ne-a spus, de pildă, ing. Panait 10- 
nescu 1

„Acum patru ani a fost organizat 
un colocviu pe probleme de sudură 
cu plasmă la care au participat, ală
turi de cercetători, și reprezentanți 
ai diferitelor ramuri industriale, că
rora le-au fost înfățișate realizările 
obținute în acest domeniu. Cu toții 
am fost de acord în ceea ce privește 
posibilitățile mari de utilizare. în pri
mul rînd în industria noastră, _a 
acestei invenții românești. Dar în 
timp ce prototipul instalației de tă
iere cu plasmă este realizat de cițiva 
ani — și a primit medalia de aur 
la Viena — au fost aduse, în con
tinuare, asemenea instalații din im

Activitate științifică
țile de fructificare superioare în 
perspectivă aflăm de la ing. Con
stantin Dinu, director tehnic în Di
recția generală tracțiune și vagoane 
din Ministerul Transporturilor :

„Pe ruta București-Urziceni cir
culă, experimental, un tren utilat cu 
saboți din masă plastică. Vom în
cerca această soluție și la un tren 
de marfă și la unul de persoane, cir- 
culînd cu viteze sporite și în con
diții de . temperatură extremă (vara 
și iarna) După ce vom trage con
cluziile definitive, avînd în vedere 
și buna colaborare în această di
recție cu specialiștii de la Baza din 
Timișoara, credem că vom atinge 
scopul propus — înlocuirea saboților 
metalici cu cei din masă plastică".

Aprecierile pozitive privind acti
vitatea cercetătorilor de la Baza de 
cercetări din Timișoara a Acade-

port, deși costul lor este destul de 
ridicat — circa 200 000 lei bucata, 
față de cel mult 45 000 lei, cit ar 
costa instalația românească".

Alți specialiști și-au exprimat opi
nia că asemenea deficiențe se dato
rează și inexistenței unui organism 
unic de profil — eventual a unui 
institut central de sudură pe țară — 
care să preia și să susțină aplicarea 
rezultatelor, extinderea acestora. „La 
ora actuală — menționa ing. Aurel 
Petrișor, șeful serviciului sudor-șef 
al întreprinderii de montaje Bucu
rești, — cercetători din domeniul su
durii, de la Timișoara sau din cadrul 
Institutului de cercetări pentru con
strucția de mașini (I.C.T.C.M.), nu 
pot cuprinde toată gama largă de 
probleme ce se ridică, ceea ce și face 
ca unele dintre ele să se rezolve în 
funcție de necesități, prin diferite

întreprinderi (și din păcate nu se 
dau publicității), iar alțele, destul de 
importante, să rămînă nerezolvate, 
recurgîndu-se tot la import".

Din discuția cu dr. ing. Radu.Vîl- 
ceanu a reieșit că se mai mani
festă încă fenomene ca reținerea și 
pasivitatea unor întreprinderi față d- 
introducerea în fabricație a unor ele
mente noi. mai ales dată acestea vin 
din afara uzinei. De asemenea, în 
prezent numai unele întreprinderi 
sint pregătite pentru experimentări 
pe piToți la scară mare, pentru apre
cierea tehnică și economică a unui 
brevet, sau pentru adoptarea opera
tivă a unui proces elaborat în labo
rator, la condițiile întreprinderii. 
„Există uneori dificultăți formale de 
netrecut, în ceea ce privește procu
rarea de materiale și utilaje pentru 
pi’oți, în vreme ce responsabilitățile 
râmîn nediferențiate, bazate pe fac
tori subiectivi — ne-a spus domnia- 
sa Realizarea unui pilot durează mi
nimum doi ani, la care se mai adaugă 
timpul de cercetare în pilot (circa 1 
an) și cel de realizare la scară in
dustrială — deci minimum 6 ani pen
tru introducerea unui proces nou io 
industria chimică, de exemplu, ceea 
ce duce la decalaje față ele ritmul 
pe plan mondial.

Tn ceea ce privește etapa: de va
lorificare, noua lege privind organi
zarea activității de cercetare ' știin
țifică stabilește sarcini precise, atît 
pentru cercetători, cit și - lucru 
foarte important — pentru forurile 
superioare, cum sînt ministerele și 
C.N.C.S.-ul. Dacă s-ar fi procedat așa 
mai de mult, instalațiile de tăiere cu 
plasmă, spre exemplu, s-ar fi reali
zat în țară încă de acum cinci ani 
și nu abia în 1970, după ce 
C.N.C.S.-ul și M 1 C.M.-ul au luat, 
în sfîrșit. hotărîrea de a susține fruc
tificarea acestei soluții".

Din discuțiile purtate reiese că 
unitățile de cercetare științifică de 
la Baza din Timișoara a Academiei 
se află intr-un puternic efort de 
afirmare ca surse de progres și mo
dernizare a economiei noastre. Sînt 
de reținut. în același timp, dificultă
țile pe care ele le mai au de înfrun
tat, mai a'es în etapele finale ale 
cercetărilor, atunci cînd se pune pro
blema aplicării soluțiilor preconi
zate.
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În cîteva rînduri
ASEARA, IN CADRUL TURNEU

LUI INTERNATIONAL DE HOCHEI 
PE GHEAȚA DE LA GALAȚI, s-a 
disputat al doilea meci între prima 
selecționată a orașului București și 
echipa cehoslovacă Motor Ceske Bu- 
dejovice. Partida s-a încheiat cu sco
rul de 6—4 (1—2, 2—1, 3—1) în fa
voarea hocheiștilor români.

IN RUNDA A 13-A A TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL DE ȘAH DE LA 
VVIJK AAN ZEE (OLANDA), mare
le maestru sovietic Taimanov a cîș- 
tigat la Filip, iar Kurajița l-a învins 
pe Vesterinen. A fost consemnată re
miza în partidele Janosevici—Donner, 
Benko—Langeweg. Platonov—Bobo- 
țov, Kuypers—Kavalek și Ree—Hort. 
Pe primul loc în clasament se află 
Taimanov (U.R.S.S.) cu 10,5 puncte, 
urmat de Hort (Cehoslovacia) — 9.5 
puncte, Kurajița (Iugoslavia) — 8.5 
punpte etc. în grupa maeștrilor, con
tinuă să conducă Andersson (Suedia) 
cu 9,5 puncte, secondat de Medina 
(Spania) — 8,5 puncte. Forintos (Un
garia), Hartoch (Olanda) — 8 puncte, 
etc. DRIMER (ROMANIA) ocupă lo
cul șapte cu 6 puncte. în runda a 
13-a, Hartoch a cîștigat la Piket și 
Day Ia Van Geet. Drimer (cu piesele 
negre) a pierdut la Forintos. S-au 
încheiat remiză partidele Smedere- 
vac—Andersson, Clarke—Antunac și 
Sokolov—Medina.

PINA IN PREZENT, 520 DE SCHI
ORI ȘI SCHIOARE, reprezentînd 23 
de țări, și-au anunțat participarea la 
campionatele mondiale pentru pro
bele nordice care vor avea loc între 
14 și 22 februarie în stațiunea de 
sporturi de iarnă cehoslovacă Strbske 
Pleso (Tatra). Campionatele vor fi 
urmărite de peste 300 de ziariști.

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
PATINAJ ARTISTIC se vor disputa 
între 3 și 7 martie în orașul iugoslav 
Liubliana. Ca și în programul cam
pionatelor europene, figurează pro
bele de dans, individual masculin șl 
feminin.

NOI GARNITURI Șl PIESE

DE MOBILIER LA
Combinatul pentru exploatarea 

și industrializarea lemnului din 
Bacău a dobîndit în ultimii ani 
atributele unei uzine în care lem
nul pădurilor dintre văile Bistri
ței și Trotușului se transformă în 
cele mai diverse produse. în fie
care an ies pe poarta combinatu
lui circa 100 000 piese de mobi
lier, peste 500 000 mp de binale 
— uși și ferestre — pentru 15 000 
de apartamente, 45 000 tone 
plăci fibro-lemnoase și 1 000 
case prefabricate.

Fabrica de mobilă, cea mai 
portantă unitate din cadrul com
binatului, a conceput și realizat 
zeci de mii de garnituri de mo
bilă tip „Ilva", „Hora" și „Brctn- 
cuși". Numai în anul trecut, fa
brica a livrat peste 20 000 de gar
nituri complete de mobilă, deși 
indicatorii maximi proiectați pre
vedeau doar 15 000 garnituri de 
n,obilă pe an. Chiar de la intra
rea în funcțiune, în anul 1965, fa
brica 
venit 
ci și 
sută 
aici 
străine. Este desigur 
tificat de bună calitate 
de la Bacău. Specialiștii fabricii 
dovedesc fantezie în proiectarea 
diferitelor tipuri ; întregul colectiv 
se străduiește să Tealizeze pro
duse care să răspundă exigen 
țelor beneficiarilor. Ca 
garnitura de mobilă tip 
dulapurile cu două și trei uși, fur

de 
de

im-

de mobilă din Bacău a de- 
cunoscută nu numai în țară, 
peste hotare. 1
din producția

este solicitată

Peste 80 la 
i realizată 

de firme 
un cer- 

a mobilei

urmare.
„K-69",

De la C.E.C.
Casa de Economii și Con- 

semnațiuni anunță pe depună
tori că înscrierile în listele lu
nare — cu ordinea de atri
buire a autoturismelor „Dacia 
1300" — încep la 1 martie 
1970.

înscrierile se iac pe bază de 
cereri tip, cu condiția îndepli
nirii vechimii legale la suma 
de 70 000 lei, reprezentînd pre
țul de vînzare cu amănuntul 
a autoturismului „Dacia 1300 
Standard".

Livrarea acestor autoturis
me, conform comunicării M.C.I. 
— I.D.M.S., începe în trimes
trul 11/1970.

C.E.I.L- BACĂU \ 
\ 
\ 
\ 
\
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
I

niruite cu furnir de macore, limbo 
și stejar, comodele și măsuțele 
de radio au fost solicitate în 
Uniunea Sovietică, S.U.A., Anglia, 
Austria, R.D. Germană, Mongolia, 
Israel Aceleași produse sînt mult 
căutate și de cumpărătorii din 
țara noastră. De aceea, se pre
vede ca producția de mobilă de 
la Bacău să crească in conti
nuare.

Din cele 20 de tipuri de mobilă 
care se vor fabrica în acest an 
la Bacău, 12 sînt noi. Canapeaua 
„Diham", cu un înalt grad de con
fort, este concepută cu mult gust și 
poate fi adaptată în orice locu
ință. De asemenea, a fost intro
dusă în fabricație o nouă garni
tură de mobilă completă — „Dia
mant" — destinată noilor hote
luri. Celelalte tipuri de garnituri 
de mobilă, cum ar fi „K-69", care 
cuprinde un dulap cu trei uși 
pat dublu, două noptiere, toaletă 
și alte piese, precum și măsuțele 
de ceai sau canapelele se vor 
fabrica în cantități mai mari ca 
în anul trecut.

Folosirea lacurilor poliesterice ț 
la lustruirea furnirului conferă 
mobilei un aspect plăcut, elegan
ță și o rezistentă sporită. Tehni
cienii fabricii au adus în ultima 
vreme noi îmbunătățiri procesului 
tehnologic de fabricație a mobi
lei, acestea contribuind substan
țial la ridicarea gradului ei de 
contort.
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Gh. BALTA u J

corespondentul „Scînteii" )

DORIȚI SĂ CĂLĂTORIȚI 
ÎN STRĂINĂTATE CU 

AUTOMOBILUL 
DUMNEAVOASTRĂ ?

Automobil Clubul Român a- 
duce la cunoștința membrilor săi 
că organizează excursii în grup șt 
individuale, pe diferite itinerare, 
avînd serviciile și benzina asigu
rate.

Itinerarele și programele stabi
lite vor oferi excursioniștilor pri
lejul să viziteze cele mai repre
zentative obiective turistice din 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.S.F. Iugoslavia, 
R.P. Polonă, U.R.S.S. și altele.

Pentru înscriere doritorii se pot 
adresa filialelor județene A.C.R. 
și filialei A.C.R. a municipiului 
București.



ORIENTUL APROPIAT Colaborare economică
Est-Vest

CONFERINȚA
CVADRIPARTITĂ 
1N PROBLEMA 
VIETNAMEZĂ

PARIS 29 (Agerpres). — Joi a avut 
loc la Paris o nouă ședință — cea 
de-a 52-a — a Conferinței cvadripar- 
tite în problema Vietnamului.

în cuvîntul său, reprezentantul R.D. 
Vietnam, ambasadorul Ha Van Lau, 
a protestat împotriva noilor atacuri 
aeriene americane asupra teritoriului 
nord-vietnamez. Aviația americană, a 
spus vorbitorul, a efectuat miercuri 
„cel mai puternic atac asupra teri
toriului R.D. Vietnam" din perioada 
care a trecut de la decizia fostului 
președinte Johnson de a ordona în
cetarea bombardamentelor asupra 
Vietnamului de nord.

El a calificat noile atacuri aeriene 
drept „un foarte grav act de război". 
Referindu-se la desfășurarea confe
rinței de la Paris, Ha Van Lau a 
subliniat că Statele Unite poartă răs
punderea actualului impas al nego
cierilor. Referindu-se la mesajul pre
ședintelui S.U.A. despre „Starea Uni
unii", ambasadorul Ha Van \Lau a 
subliniat că planul lui R. Nixon de 
„vietnamizare" a conflictului nu în
seamnă altceva decît prelungirea răz
boiului.

Evocînd politica americană de 
„vietnamizare" a conflictului, șeful 
delegației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, d-na Nguyen Thi Binh, a 
subliniat că prin aplicarea ei războ
iul devine cu fiecare zi „mai îndârjit 
și mai crud". în acest sens, ea a ci
tat masacrarea populației civile din 
Song My.

Reprezentantul american, Philip 
Habib, s-a mărginit să reamintească 
punctul de vedere cunoscut al S.U.A. 
în ce privește retragerea trupelor a- 
mericane din Vietnamul de sud. A 
luat de asemenea cuvîntul reprezen
tantul saigonez.

HANOI. — Agenția V.N.A., citînd 
postul de radio Eliberarea, relatează 
că în anul 1969, în provincia Quang 
Nam detașamentele de represalii for
mate din militari americani și ele
mente ale poliției saigoneze • au u- 
cis, potrivit unui bilanț provizoriu, 
5 000 de civili. Numai în districtul 
Thang Binh au fost ucise 1 900 de 
persoane, printre care copii, femei 
și bătrîni. Pe de altă parte, agen
ția V.N.A. a transmis o declarație a 
Comitetului Central al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
sud în care se arată că în satul 
Nghiat Hang din provincia Quang 
Nam un detașament de represalii a 
ucis 76 de persoane, în majoritate 
femei și copii. Victimele au fost for
țate să intre într-un adăpost subte
ran, iar după aceea în interiorul a- 
dăpostului au fost aruncate grenade. 
Cei care au rămas în viață au fost 
împușcați.

O.C.A.M. nemulțumită 

de Piața comună
YAOUNDE 29 (Agerpres). — 

Miercuri seara s-a deschis la Yao
unde reuniunea la nivel înalt a Or
ganizației Comune Africane și Mal- 
gașe (O.C.A.M.). în discursul inau
gural, Diori Hamani, președintele 
Republicii Niger și președinte _ în 
funcțiune al O.C.A.M., a exprimat 
insatisfacția țărilor africane asociate 
la Piața comună față de desfășurarea 
relațiilor lor economice cu „cei șase". 
El a relevat că noul acord de aso
ciere „conține lacune și nu propune 
nici un remediu pentru dezechilibrul 
fundamental al schimburilor țărilor 
africane cu țările industrializate". 
Vorbitorul s-a referit, de asemenea, 
la situația din Nigeria, subliniind 
necesitatea de a sprijini această țară 
în efortul ei de a elimina urmările 
războiului civil.

Președintele Republicii Malgașe, 
Philibert Tsirinana, care sosise la 
Yaounde (Camerun) pentru a parti
cipa la reuniunea Organizației 
Comune Africane și Malgașe 
(O.C.A.M.), a fost transportat de ur
gență la Paris, ca urmare a unei îm
bolnăviri bruște.

Ciocniri între 
forfele de or
dine și partici- 
pcnfii la o re
centă manifes- 
tafie organizată 
de Comisiile de 
tineret la Bar
celona (Spania) 
sub lozinca ,,Li
bertate I Amnis

tie I’

CONVORBIRI LA NIVEL ÎNALT 

FRANCO -VEST-GERMANE
PARIS 29. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite l 
Vineri și sîmbătă are loc la Paris 
prima întîlnire Georges Pompidou- 
Willy Brandt, în cadrul întrevederi
lor bianuale la nivel înalt, stabilite 
prin tratatul de cooperare franco — 
vest-german. Cancelarul vest-german 
este însoțit de ministrul de externe 
Scheel, ministrul economiei Schiller, 
și alți funcționari superiori.

Principalele probleme bilaterale 
care urmează a fi abordate se re
feră în special la cooperarea indus
trială, tehnologică și economică, 
în prezent, se pune îndeosebi ches
tiunea realizării efective a unei coo
perări franco — vest-germane în do
meniul nuclear.

Pe plan extern se va face un tur 
de orizont asupra situației interna
ționale, și îndeosebi asupra proble
melor europene. O atenție aparte va 
fi acordată problemei Pieței comune, 
lărgirii sale și programului de con
sultări între „cei șase", precum și 
politicii de deschidere spre Est, 
stipulate în programul guvernamen
tal al actualului cabinet vest-german.

în ceea ce privește „cooperarea 
politicii" dintre membrii Pieței co
mune, observatorii francezi sînt de 
părere că partea vest-germană nu 
ar avea încă o poziție definitivă a- 
supra modului de realizare concretă 
a acesteia.

Deși așteptată cu Interes, în capi
tala franceză se exprimă totuși opi
nia că întîlnirea Pompidou—Brandt 
nu lasă să se prevadă nimic excep
țional. Ea are loc, după cum relevă 
și cotidianul „Le Figaro", într-un 
moment în care Franța și R.F.G. au 
față de S.U.A. concepții mai apro
piate decît în trecut și cînd Bonnul 
și Parisul acordă un interes similar 
politicii de destindere.

Se remarcă totuși că, în ultimele 
luni, între Bonn și Paris au apărut 
unele divergențe pe care cancelarul 
Willy Brandt a căutat să le estom
peze, afirmând că ele nu ar putea să

În ce punct se află „relațiile 
speciale" anglo-americane

La începutul acestei săp- 
tămîni, premierul britanic 
Harold Wilson a traversat 
Atlanticul în prima sa vi
zită efectuată în capitala 
S.U.A. de Ia instalarea 
noului președinte. După 
scurte escale la Ottawa și 
New York, unde s-a întîl- 
nit cu premierul Trudeau 
și, respectiv, secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, 
Harold Wilson a avut la 
Washington două runde de 
convorbiri cu președintele 
Nixon și cu principalii săi 
consilieri.

în urma precedentelor în- 
tîlniri dintre cei doi oa
meni de stat, prilejuite de 
etapa londoneză a turneu
lui european efectuat de 
președintele Nixon, precum 
și de escala din vara anu
lui trecut de la Mildenhall, 
existau semne vizibile că 
legăturile americano-engle- 
ze — așa-numitele „relații 
speciale" — trec printr-o 
perioadă de oarecare ră
ceală. Nici chiar refe
ririle directe făcute în 
februarie 1969 de președin
tele american cu privire la 
comunitatea de limbă, la 
similitudinile de instituții 
juridice și parlamentare 
dintre cele două țări n-au 
fost de natură să ridice 
temperatura relațiilor an
glo-americane. „O dată cu 
întîlnirea din februarie tre
cut de la Londra — remar
ca nu de mult Francis La
ra, corespondentul agenției 
France Presse, unul din 
observatorii atenți ai sce
nei politice americane — 
noțiunea de „relații spe
ciale" a fost ștearsă defi
nitiv din terminologia an- 
glo-saxonă“.

Situînd vizita în acest 
context, marea majoritate a

CAIRO 29 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt oficial al R.A.U. a 
anunțat că la 2 februarie, la Cairo 
se va deschide o conferință la care 
200 de parlamentari din 50 de țări vor 
examina timp de cinci zile probleme 
legate de actuala situație din Orien
tul Apropiat.

• Tensiune în relațiile 
dintre Siria și Liban

BEIRUT 29 (Agerpres). — O at
mosferă de tensiune domină din nou 
relațiile dintre Liban și Siria, de- 
terminînd intensificarea contactelor 
dintre cele două țări, în vederea 
aplanării disensiunilor existente. în 
acest context a fost încadrată de 
către observatorii politici și întîlni- 
rea care a avut loc între miniștrii 
de interne ai Libanului și Siriei.

Semnalînd creșterea încordării în 
relațiile dintre cele două țări, agen
țiile de presă evidențiază o serie de 
declarații oficiale siriene care prefi
gurează intenția guvernului de la 
Damasc de a lua măsuri „radicale și 
definitive", dacă presa libaneză 
„nu-și încetează atacurile împotriva 
conducătorilor sirieni". „Comanda
mentul armatei nu va sta cu brațele 
încrucișate" — menționează în legă
tură cu aceasta postul de radio Da
masc — dacă în presa libaneză vor 

umbrească realmente relațiile fran
co — vest-germane. Este vorba mai 
întîi de problema instalării unui ac
celerator uriaș de particule într-una 
din țările Pieței comune. Franța 
sprijină instalarea acceleratorului în 
Belgia, pe cînd R.F. a Germaniei 
insistă ca el să fie construit pe te
ritoriul vest-german. Un alt punct 
nevralgic îl constituie divergențele 
asupra prerogativelor parlamentului 
european — organism consultativ al 
Pieței comune, cuprinzând parlamen
tari din toate țările membre. R.F.G. 
este adepta concepției că parlamen
tul european ar trebui să aibă ulti
mul cuvînt în materie de cheltuieli 
bugetare pentru Piața comună, în
cepând din anul 1975. Franța, însă, 
continuă să se opună oricărei ten
tative de încălcare a suveranității 
sale naționale și de constituire a 
unei autorități supranaționale a Pie
ței comune, susținînd că ultimul cu
vînt în această chestiune trebuie să 
revină Consiliului Ministerial al 
Pieței comune, adică guvernelor na
ționale.

Ministrul român al comerțului 
interior la Budapesta

BUDAPESTA 29. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
Nicolae Bozdog, ministrul comerțului 
interior al României, care se află la 
Budapesta în vederea semnării unor 
protocoale comerciale, a fost primit 
joi după-amiază de Antal Apro, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., vicepreședinte al Guver
nului Revoluționar Muncitoresc Ță
rănesc Ungar. La primire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, au fost de față Szurdi Ist
van, ministrul comerțului interior 
ungar, și Dumitru Turcuș, ambasa
dorul României la Budapesta. 

ziarelor occidentale su ma
nifestat scepticism față de 
perspectivele ei. „Nimeni 
nu se așteaptă să fie adop
tate hotărîri mari" — a 
scris „Times" — în timp ce 
„Financial Times" și-a in
titulat sugestiv comentariul 
consacrat evenimentului i 
„Dl. Wilson este un vizita
tor ca oricare altul". Pri
mirea, atmosfera convorbi
rilor — cordială, dar „puțin

fesiune de credință" — așa 
cum remarca agenția 
France Presse — a fost 
unilaterală, președintele 
Nixon nefăcînd nici măcar 
o aluzie la avansurile pre
mierului. Absorbite de o se
rie de probleme interne și 
manifestând, cel puțin apa
rent, intenția de a-și re
duce o parte din angaja
mentele exterioare, autori
tățile americane au lăsat să

PRESA OCCIDENTALĂ DESPRE REZULTA
TELE CĂLĂTORIEI PREMIERULUI WILSON 

LA WASHINGTON

Impersonală" („Le Figaro"), 
— precum și absența unor 
acte intrate în tradiție ca, 
de pildă, comunicatul co
mun și toasturile la ple
care, au permis ziariști
lor respectivi să considere 
că previziunile lor s-au 
confirmat. Convorbirile — 
remarca agenția Reuter — 
au produs puține știri cu 
greutate și nu au cîștigat 
nici o atenție specială în 
presa americană.

Venind la Washington 
pentru a șaptea oară de 
cînd se află în fruntea gu
vernului laburist, Wilson a 
evocat, ce-i drept, din nou, 
„relațiile speciale și istorice 
care unesc Marea Britanie 
și Statele Unite", și a în
cercat să definească ceea 
ce „International Herald 
Tribune" a numit „un nou 
mod de asociere între cele 
două țări pentru viitorul 
deceniu". Dar această „pro

se înțeleagă și cu această 
ocazie ceea ce președintele 
Nixon făcuse cunoscut cu 
prilejul turneului său vest- 
european și anume că pre
feră „relațiilor speciale", 
un gen de „partnership at
lantic" j Cu alte cuvinte 
echidistanțe față de toate 
țările europene participante 
la pactul N.A.T.O. în acest 
sens vizita n-a constituit 
mai mult — după aprecie
rea agenției Associated 
Press — decît o reafirmare 
a legăturilor prietenești, 
cu toate că nimeni nu con
sidera necesară o asemenea 
reafi rmare.

Din declarațiile făcute la 
plecare de premierul bri
tanic reiese că au fost a- 
bordate problemele Orien
tului Apropiat, securitatea 
europeană, Nigeria, diferite 
aspecte ale relațiilor eco
nomice. Dar Associated 
Press este de părere că 
„între cele două părți nu

mai apărea articole apreciate ca „a- 
tacuri la adresa regimului baasist", 
care se află la putere în Siria.

• Apel la moderație al 
purtătorului de cuvînt 
al guvernului american

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat al S.U.A., Robert 
McCloskey, comentînd recentul atac 
aerian israelian asupra unei zone din 
apropierea capitalei R.A.U., s-a referit 
la „necesitatea urgentă a respectării 
stricte, de către cele două părți în 
cauză, a încetării focului", hotărîtă 
prin rezoluția din 1967 a Consiliului 
de Securitate. El a arătat că acest 
apel la moderație are menirea să ex
prime preocuparea față de „nivelul ri
dicat al violenței de ambele părți ale 
liniei de încetare a focului și față de 
creșterea victimelor și distrugerilor ce 
rezultă de aici".

Pe de altă parte, Robert McCloskey 
a reafirmat că recenta declarație a 
președintelui Richard Nixon, potrivit 
căreia Washingtonul este gata să fur
nizeze material militar țărilor prie
tene din Orientul Apropiat, „nu repre
zintă nici o schimbare a politicii Sta
telor Unite în această regiune".

Secretarul de stat american, 
William Rogers, urmează să între
prindă o vizită oficială în Repu
blica Arabă Unită, începînd cu data 
de 7 februarie, anunță agenția 
M.E.N. '

® Precizări privind pie
sele de schimb pentru 
avioane descoperite pe 
aeroportul din Geneva

BERNA 29 (Agerpres). — „Guver
nul elvețian (Consiliul federal) a fost 
informat asupra afacerii legate de pie
sele de schimb pentru avioane de 
luptă destinate Israelului, care au fost 
descoperite pe aeroportul din Geneva 
la bordul unui avion de linie „El-Al", 
a declarat un purtător de cuvînt al 
guvernului elvețian după o reuniune a 
Consiliului federal.

Agenția France Presse, citînd 
cercuri politice din Berna, arată că, 
în virtutea hotărîrii guvernului fede
ral din 1960 asupra materialelor de 
război, sechestrarea definitivă a unui 
asemenea material este de competența 
unei instanțe judecătorești și nu de 
cea a organelor administrative. Ace
leași cercuri își exprimă părerea că 
procurorul general este înclinat să ad
mită explicația companiei „El-Al", po
trivit căreia piesele detașate pentru 
avioane militare au fost încărcate din- 
tr-o eroare la bordul unui avion de 
linie israelian.

Două avioane israeliene au încer
cat să violeze spațiul aerian al Si
riei anunță un comunicat militar si
rian dat publicității de postul de ra
dio Damasc. Se menționează că apa
ratele israeliene au fost respinse de 
aviația de vânătoare a Siriei, precum 
și de forțele sale antiaeriene.

în aceeași chestiune un purtător 
de cuvînt al armatei israeliene a a- 
nunțat că la un interval de o oră 
după ce un avion sirian a violat spa
țiul aerian al Israelului, aparate is
raeliene au survolat deasupra ora
șului Damasc, capitala Siriei. Se 
menționează că aviația siriană nu a 
intervenit 

au avut loc propriu-zis dez
bateri". Ziarele, sînt scep
tice în ce privește eventua
litatea unui reviriment pe 
planul colaborării tradițio
nale dintre Anglia și 
S.U.A. Ele arată că de-abia 
după călătoriile pe care le 
vor face în viitorul apro
piat la Washington cance
larul vest-german Willy 
Brandt și președintele 
Franței Georges Pompidou, 
se va contura mai precis 
conținutul „partnership- 
ului" pe care administrația 
S.U.A. dorește să-l dezvolte 
cu aliații săi vest-europeni.

Radu BOGDAN

Primul ministru britanic 
Harold Wilson, care s-a în
tors joi dimineață din Sta
tele Unite, a prezentat în 
fața Camerei Comunelor o 
scurtă dare de seamă cu 
privire la convorbirile pe 
care le-a avut Ia 27 și 28 
ianuarie cu președintele 
Nixon. Menționînd că a 
fost informat de președin
tele S.U.A. asupra stării e- 
conomiei americane, pre
mierul a subliniat că îi este 
greu să se pronunțe catego
ric' cu' privire la pericolul 
unei recesiuni în Statele 
Unite, dar că există, după 
opinia sa, indicii că evolu
ția economiei americane no 
va influența negativ redre
sarea economică din Marea 
Britanie.

Wilson a declarat că gu
vernul său este favorabil 
convocării conferinței pen
tru securitatea europeană, 
cu condiția ca ea să fie 
bine pregătită și să aibă 
șanse de a ajunge la rezul
tate satisfăcătoare.

DUSSELDORF 29 (Agerpres). — 
Asociația germană pentru relațiile 
culturale și economice cu Polonia, cu 
sediul la Diisseldorf, a publicat la 
27 ianuarie un apel adresat guvernu
lui vest-german în care cere ca 
acesta să recunoască linia de frontie
ră Oder—Neisse ca fiind „definitivă 
și intangibilă". Asociația își exprimă 
totodată speranța că „guvernul vest- 
german va trage concluziile cores
punzătoare din greșelile vechii poli
tici față de Est și că va stabili rela
ții normale cu R. P. Polonă". Numai 
în felul acesta, se spune în încheie
rea apelului, se poate realiza o îm
bunătățire în domeniul schimburilor 
economice, cultural-științifice, reali- 
zînd pas cu pas normalizarea rela
țiilor dintre cele două țări.

Lucrările Plenarei C. C.

al P. C. din Cehoslovacia
PRAGA 29. — Corespondentul A- 

gerpres, E. Ionescu, transmite: La 
Praga s-a deschis Plenara Comitetului 
Central al P.C. din Cehoslovacia. Or
dinea de zi cuprinde discutarea unor 
probleme de cadre, a problemelor 
principale ale politicii economice a 
partidului, prezentarea unui referat cu 
privire la activitatea Prezidiului C.C. 
de la ultima plenară, probleme ale în
tăririi și creșterii capacității de luptă 
a partidului în legătură cu preschim
barea documentelor de partid, discu
ții și adoptarea unei rezoluții.

La primul punct al ordinii de zi a 
luat cuvîntul Gustav Husak, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia.

Plenara C.C. al P.C. din Cehoslova
cia a aprobat demisia lui Oldrich Cer
nik din rândul membrilor Prezidiului 
C.C. al partidului. A fost, de aseme
nea, acceptată și demisia din Prezi
diul C.C. a lui Karel Polacek, care 
a demisionat totodată din postul de 
președinte al Consiliului Central al 
Mișcării Sindicale Revoluționare, și a 
lui Stefan Sadovski din funcția de 
membru al Prezidiului, secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, de prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Slovacia.

In funcțiile de membri ai Prezi
diului devenite libere au fost aleși 
Antonin Kapek, Josef Korcak și Jozef 
Lenart. Ca membri supleanți ai Pre
zidiului au fost aleși Dalibor Hanes, 
Vaclav Hula și Alois Indra.

agențiile de presă transmit
Curtea Supremă din Rabat a respins apelul înaintat 

de Aii Yata, secretar general al Partidului Eliberării și Socialismului, și Mo
hamed Chouaib Rifii, membru al conducerii acestei organizații, condamnați în 
septembrie la 10 și respectiv 8 luni închisoare. Ei au fost acuzați că ar fi 
reconstituit Partidul Comunist Marocan dizolvat printr-o decizie a Curții Su
preme.

Camera Reprezentanților 
a S.U.A. nu a reușit miercuri 
să răstoarne vetoul opus 
de președintele Nixon 
alocațiilor bugetare pentru sănătate, 
învățămînt și asigurări sociale. După 
cum se știe, președintele a refuzat 
să semneze această lege, după ce ea 
fusese adoptată de Congres, deoa
rece a considerat alocațiile prevăzute 
a fi prea ridicate și împovărătoare 
pentru bugetul țării în ansamblu. în 
cazul cînd președintele refuză să 
sancționeze o lege votată de Con
gres, ea poate fi impusă în pofida 
vetoului șefului statului numai cu o 
majoritate de două treimi. O astfel 
de majoritate nu s-a constituit 
miercuri în Camera Reprezentanți
lor. împotriva vetoului președintelui 
au votat 226 membri ai Camerei (în
tre care 199 democrați și 27 repu
blicani), iar pentru sprijinirea lui 191 
(35 democrați și 156 republicani).

Autoritățile dominicane au 
închis miercuri, pe timp 
nedefinit, Universitatea din 
Santo Domingo, ca urmare 3 
incidentelor dintre poliție și studenți. 
Noile demonstrații ale studenților au 
fost provocate, informează agenția 
U.P.I., de „dispariția" a trei colegi, 
arestați în urmă cu cîteva zile. Stu
denții cer, de asemenea, eliberarea 
unuia dintre profesori, ridicat de po
liție în timpul primelor incidente de 
săptămâna trecută.

Biroul Politic al Comite
tului Centrul al Partidului 
Progresist al Poporului 
Muncitor din Cipru (a.k.e.l.) 
a dat publicității un comunicat în 
care condamnă actele teroriste ale or
ganizației clandestine „Frontul Națio
nal". Comunicatul relevă că „activita
tea criminală care s-a dezvoltat în 
Cipru urmărește de fapt lichidarea 
statului cipriot". Biroul politic decla
ră că sprijină măsurile luate de gu
vern împotriva terorii.

VARȘOVIA 29 (Agerpres). — In- 
formînd despre vizita în Polonia a 
delegației economice italiene, con
duse de ministrul plenipotențiar Ugo 
Morabito, în vederea semnării unui 
nou acord comercial pe termen lung 
între cele două țări, agenția P.A.P. 
face o trecere în revistă a rela
țiilor comerciale polono-italiene în 
cursul ultimilor ani. în perioada 
1958—1969, informează agenția men
ționată, valoarea comerțului reci
proc a crescut de la aproximativ 25 
milioane dolari la 180 milioane do
lari. Ritmul de creștere a importu
rilor de produse italiene a fost în 
1969 mai scăzut decît în anii prece- 
denți, totuși, în cifre absolute, acest 
import a crescut în acest an cu 3,9 
la sută. Concomitent, exportul de 
produse poloneze în Italia a crescut 
în aceeași perioadă cu circa 15,3 Ia 
sută.

★
MOSCOVA 29 (Agerpres). — „Ma

rea Britanie ocupă locul întîi în rîn- 
dui statelor occidentale care au

Plenara a aprobat, la recomandarea 
unor comitete regionale ale partidului, 
demisia unor membri ai Comitetului 
Central, precum și demisia lui Ale
xander Dubcek din rindurile membri
lor Comitetului Central, demisie înain
tată de el la propunerea Prezidiului 
C.C. al partidului.

Comitetul Central l-a recomandat pe 
Jan Pilier în postul de președinte al 
Consiliului Central al Mișcării Sindi
cale Revoluționare.

La punctul al doilea al ordinii de 
zi — informarea Prezidiului cu pri
vire la problemele principale ale poli
ticii economice a partidului — a luat 
cuvîntul Vaclav Hula.

în continuarea lucrărilor Plenarei, 
Gustav Husak, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, a prezen
tat o informare cu privire la activi
tatea Prezidiului C.C. al P.C.C. și la 
unele probleme ale întăririi unității 
și creșterii capacității de acțiune a 
partidului în legătură cu preschim
barea legitimațiilor de partid.

Au continuat apoi discuțiile 
marginea ambelor puncte de pe 
dinea de zi.

pe 
or-

★
Președintele R. S. Cehoslovace, 

Ludvik Svoboda, a acceptat demisia 
lui Oldrich Cernik din postul de pre
ședinte al guvernului, precum și demi
sia mai multor miniștri, și a numit pe 
Lubomir Strougal în postul de pre
ședinte al guvernului.

PARIS 29 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : In ședința sa anuală, A- 
cademia franceză de chirurgie 
a ales ca membru al său pe 
prof. dr. I. Făgărășanu, membru 
al Academiei Republicii Socia
liste România.

VIENA 29 — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite i în drum spre Belgia și 
Olanda, Ansamblul folcloric 
„Călușul" din Scornicești s-a o- 
prit la Salzburg la invitația co
loniei sașilor originari din Tran
silvania. în sala de festivități 
din Salzburg-Taxham (suburbie 
a orașului), membrii ansamblu
lui au susținut, împreună cu al
te două echipe locale, un pro
gram de cîntece și dansuri 
populare în fața a peste 600 de 
spectatori. Membrii Ansamblu
lui folcloric „Călușul" au fost 
primiți la primăria din Salz
burg de Richard Salfenauer, 
viceprimar al orașului.

Participant Ia cea de-a 
șasea conferință la nivel 
înalt a statelor Africii răsă
ritene și centrale, care a luat 
sfîrșit miercuri la Khartum, au adop
tat un comunicat în care își exprimă 
hotărîrea „de a intensifica prin toate 
mijloacele lupta de eliberare pe con
tinentul african". Sînt menționate o 
serie de măsuri care să impulsio
neze mișcarea de eliberare națio
nală din teritoriile care se mai află 
sub dominația colonială. Comunicatul 
consemnează progresele realizate în 
statornicirea unor relații de bună ve
cinătate între țările africane. Cu pri
vire la Orientul Mijlociu, comunica
tul subliniază necesitatea traducerii în 
fapt a rezoluției Consiliului de Securi
tate din noiembrie 1967. 

schimburi comerciale cu Uniunea So
vietică", a declarat joi Ivan Grișin, 
locțiitor al ministrului comerțului 
exterior al U.R.S.S. cu ocazia des
chiderii la Moscova a reprezentanței 
permanente a companiei britanice 
„M. Golodetz". La festivitatea des
chiderii au participat reprezentanți 
ai unor cercuri de afaceri din Marea 
Britanie și Uniunea Sovietică.

Compania „M. Golodetz" este pri
ma firmă britanică care deschide un 
birou permanent în capitala U.R.S.S., 
precizează agenția TASS. în prezent, 
la Moscova au reprezentanțe perma
nente 22 mari firme și organizații
economice din Italia, Japonia, Olan
da, Franța, Finlanda și din alte țări.

Președintele Austriei, Franz Jonas, 
l-a primit pe Nikolai Patolicev, 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., care face o vizită la Viena 
cu prilejul sesiunii comisiei mixte 
sovieto-austriece de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică.

★
La Paris a fost semnat un acord 

cu privire la schimburile de mărfuri 
dintre Franța și R. D. Germană pe 
următorii cinci ani, informează a- 
genția A.D.N. Documentul prevede o 
dublare a volumului schimburilor 
comerciale dintre cele două țări 
pînă în anul 1974. In același timp, la 
Nicosia a fost semnat un protocol 
comercial între Republica Cipru și 
Republica Democrată Germană pe 
anul 1970. De asemenea, în timpul 
unei recente vizite efectuate la Lon
dra de către Rudolf Murgott, preșe
dintele Camerei de Comerț exterp-r 
a R. D. Germane, care a avut'/ < • 
tîlniri cu reprezentanți ai ConietWJ? 
rației industriilor britanice, a fost 
semnată o nouă convenție comercia
lă între R.D.G. și Marea Britanie, pa 
termen de 3 ani.

(Agerpres)

HELSINKI 29 (Agerpres). — La 
Helsinki s-a desfășurat Plenara C.C. 
al Partidului Comunist din Finlan
da la care a fost analizat, printre 
altele, stadiul pregătirilor în vederea 
apropiatelor alegeri parlamentare. 
Plenara a hotărît în unanimitate 
convocarea, la 14 februarie, la Hel
sinki, a Congresului extraordinar al 
partidului. în rezoluția cu privire la 
campania pentru alegerile parlamen
tare se relevă că țelul principal al 
P.C. din Finlanda la alegerile par
lamentare, care urmează să aibă loc 
în luna martie, îl constituie lărgirea 
influenței mișcării democratice s 
menținerea majorității de stingă Th 
Parlament. Partidul urmărește conti
nua dezvoltare a colaborării între 
forțele de stingă și cele de centra, 
precum și respingerea pericolului de 
dreapta, se arată în rezoluție.

Senatorul socialist Sal
vador Allende, candidatul 
coaliției forțelor de stînga 
la alegerile prezidențiale 
din Chile, a declarat că, dacă va 
fi ales, va restabili imediat relațiile 
diplomatice cu Cuba. El s-a pronun
țat, de asemenea, în favoarea extin
derii relațiilor diplomatice, comerci
ale și culturale cu toate țările lumii, 
în special cu cele socialiste.

„Oficialitățile federale ale 
Nigeriei nu vor i°'era amestecul 
nici unui guvern sau organizații în 
treburile interne ale țării" — a decla
rat generalul Yakubu Gowon, șeful 
statului nigerian, în fața membrilor 
corpului diplomatic acreditat la Lagos. 
Nigeria, a spus el, este angajată pe 
calea reconcilierii și reconstrucției na
ționale, sarcină în îndeplinirea căreia 
ajutorul este binevenit, dar amestecul 
nu va fi tolerat. Totodată, șeful sta
tului nigerian și-a reafirmat promi
siunea de amnistie generală pentru cei 
implicați în lupta secesionistă a Biafrei.

Ziarul „Le Figaro" publică joi 
dimineața rezultatele unui son
daj efectuat de instituția specia
lizată Sofres cu privire la opi
niile francezilor despre politica 
externă a țării lor. Sondajul in
dică faptul că 64 la sută din cei 
interogați aprobă politica actuală 
a guvernului francez în ce pri
vește relațiile cu țările socialiste. 
Marea majoritate a celor în
trebați s-au pronunțat în
tr-un fel sau altul, împotriva 
unei alianțe militare cu S.U.A. 
In legătură cu aceasta ziarul „Le 
Figaro" scrie i „Acum, cînd se 
declară ostili alianțelor milita
re, francezii demonstrează cît au 
fost de sensibili la promovarea 
independenței naționale". în an
samblu, poziția Franței față de 
conflictul din Orientul Apropiat 
a fost aprobată de 17 la sută din 
persoanele întrebate, 49 la sută 
dintre ele manifestindu-și deza
probarea, iar 34 la sută fiind 
fără nici o opinie. în aceeași 
ordine de idei, 55 la sută s-au 
pronunțat împotriva oricăror li
vrări de armament francez către 
țările din Orientul Apropiat.
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