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In aula Academiei militare din Capitală s-au desfășurat miercuri și joi lucrările con- - sfătuirii cu cadrele de bază ale Ministerului Forțelor Armate ale Republicii Socialiste ■ România. Cu acest prilej s-a xăcut bilanțul activității de pregătire de luptă și politică 
a militarilor forțelor noastre armate.La consfătuire au luat parte generali și ofițeri din comandamentele de armată și de armă, din direcțiile centrale ale Ministerului Forțelor Armate, comandanți de mari unități și unități, secretari ai consiliilor politice și ai comitetelor de partid.La sosire. în aula Academiei militare, participanții au întîmpinat cu aplauze, într-o atmosferă de puternică însuflețire, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, comandantul suprem al armatei, precum și pe .alți conducători de partid și de stat, tovarășii: Emil Bodna- raș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al ’ Prezidiului Permanent, se- ( cretar al C.C. al P.C.R., Va- sile Patilineț, membru supleant al Comitetului Executiv. secretar al C.C. al P.C.R., Ion Stănescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Securității Statului, care au participat la ședința de închidere a lucrărilor.In dezbaterile care au avut loc' și la care au luat parte generali și ofițeri, comandanți și activiști de partid din armată s-a reliefat spiritul de puternic patriotism al militarilor, dragostea și devotamentul lor nețărmurit față, de patrie și popor, mîndria lor față de marile înfăptuiri ale socialismului pe pămîntul- României. Au fost exprimate adînca recunoștință a militarilor pentru grija și prețuirea pe care partidul și statul nostru o acordă forțelor armate, adeziunea lor deplină, la întreaga politică internă și externă a Partidului Comunist Român.In cuvîntul lor. vorbitorii au subliniat hotărîrea unanimă, neclintită a tuturor generalilor. ofițerilor și ostașiloi de a munci fără preget pentru întărirea capacității de a-
(Continuare în pag. a III-a)

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Stimaji tovarăși,Doresc să încep prin a vă transmite un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. (Vii aplauze).In cadrul acestei consfătuiri ați dezbătut pe larg rezultatele activității desfășurate în anul 1969 în pregătirea militară și politică a trupelor, în ridicarea capacității' de luptă a unităților forțelor armate ; de asemenea, au fost trasate sar- • cinile pentru activitatea de viitor.După cum s-a subliniat în cursul discuțiilor, cît șl în expunerea tovarășului Ioniță, în pregătirea politică și militară a forțelor noastre armate avem, în general, rezultate bune. Militarii, unitățile noastre sînt în stare să îndeplinească orice misiune de luptă. In obținerea rezultatelor bune Ia instrucție și la pregătirea politică un' rol însemnat are activitatea cadrelor de comandă, a întregului personal al forțelor armate, precum și munca organizațiilor de partid și de U.T.C. Doresc să apreciez în mod deosebit realizările dobîndite în această activitate în cursul anului 1969, nivelul înalt de pregătire politică și militară atins în această perioadă de forțele noastre armate. (Aplauze puternice). Putem spune că armata noastră — ca de altfel întregul popor român — înfăptuiește cu elan și abnegație politica partidului și guvernului, acționează, în strînsă unitate cu masele largi de oameni ai muncii, pentru a-și a- duce contribuția la făurirea socialismului în .patria noastră.S-a vorbit în consfătuire despre aportul militarilor la munca ce se desfășoară pe șantierele construcției socialiste. Cred că, în cadrul bilanțului general al unităților noastre militare, într-adevăr merită să fie subliniată această activitate de mare importanță pentru înfăptuirea sarcinilor dezvoltării economiei noastre socialiste. Istoria relevă că întotdeauna poporul nostru, muncind pentru progresul țării, s-a pregătit și pentru apărarea ei; nu o dată în trecut lîngă plug, lîngă uneltele de muncă, oamenii păstrau și armele, fiind ori- cînd gata să apere glia strămoșească. Armata noastră de astăzi trebuie să știe să îmbine pregătirea militară cu munca practică pentru construcția socialismului, pentru că ea este parte integrantă a poporului, este trup din trupul națiunii

noastre socialiste. Numai în măsura în care îmbină în mod armonios pregătirea de luptă cu participarea la opera de edificare a socialismului, armata își îndeplinește cu adevărat îndatorirea față de popor, față de patrie. (Aplauze prelungite).In legătură cu aceasta doresc să subliniez că la rezultatele obținute de oamenii muncii în realizarea planului de dezvoltare a economiei naționale pe 1969, armata noastră a adus o contribuție activă; în toate realizările dobîndite pe șantierele construcției socialiste este încorporată munca a zeci de mii de militari aj forțelor noastre armate.Cunoașteți, din comunicatul publicat recent, rezultatele realizării planului pe 1969. După cum ați văzut, în industrie planul a fost îndeplinit în bune condiții, iar în agricultură, față,de 1968, s-a realizat o depășire de 4,8- la sută a producției globale; s-au dezvoltat în continuare știința, cultura, a progresat întreaga activitate socială din patria noastră. Paralel cu aceasta, ca urmare a .dezvoltării întregii economii naționale, s-au luat măsuri pentru mărirea salariilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii, ceea ce a determinat creșterea nivelului de trai al poporului. După cum știți, în acest cadru au ofițerilor și subofițerilor,' într-o proporție economie.la sută cît reprezintă, însporul pe ansamblul economiei, cadrele forțelor armate au primit un spor de salariu de 16 la sută în medie, iar unele categorii de lucrători cu venituri mai mici un spor" ce depășește 25 la sută. Sporirea salariilor ofițerilor și subofițerilor, ca, de altfel, în general măsurile de ridicare a salariilor celor ce muncesc din patria noastră, constituie o parte integrantă deosebit de importantă a politicii partidului și guvernului de făurire a societății' socialiste. Această politică se caracterizează tocmai prin faptul că are în permanență în centrul atenției asigurarea bunăstării și fericirii omului, face totul pentru înfăptuirea acestui nobil țel. In cursul anului care a trecut ■ s-au întărit și mai mult relațiile de colaborare între armată și diferite unități din industrie și a- gricultură, dintre militari și oamenii muncii; se poate aprecia că unitatea dintre popor și forțele sale

fost sporite și salariilecare depășește media pe Față de cifra de 12—13 medie,

armate este o realitate tot mai pregnantă a societății noastre socialiste. Prin aceasta, armata noastră devine și mai puternică, în stare să-și îndeplinească în cele mai bune condiții sarcinile credințate de partid și popor. (A- 
plauze puternice).Putem, tovarăși, să ne declarăm satisfăcuți de rezultatele obținute, deși, pe bună dreptate, în cadrul discuțiilor de ieri și de astăzi s-au adus și o serie He critici privind unele neajunsuri care mai persistă. Relevarea acestor neajunsuri nu înseamnă în nici un fel. subaprecierea muncii, a rezultatelor obținute ; dimpotrivă, ele sînt de natură să pună și mai mult în evidență succesele, munca intensă desfășurată, perspectivele pe care le avem pentru a ridica continuu nivelul pregătirii militare și politice, capacitatea de luptă a armatei noastre. De aceea, doresc ca, în numele conducerii' de partid1 și de stat, să adresez generalilor, ofițerilor, subofițerilor, tuturor militarilor forțelor noastre armate, cele mai calde felicitări pentru activitatea pozitivă pe care au desfășurat-o. (Aplauze puternice, prelun
gite).

Stimați tovarăși.Deoarece în cadrul discuțiilor și în cuvîntul ministrului Forțelor Armate s-au expus pe larg sarcinile privind activitatea de pregătire militară și politică în noul an de instrucție, mă voi referi numai la unele probleme mai generale.Consider necesar să se acorde toată atenția lichidării neajunsurilor semnalate. Trebuie să se pună un accent și mai mare pe pregătirea politică, pe pregătirea militară, pe întărirea disciplinei în toate unitățile armatei noastre. Nu trebuie uitat nici un moment că misiunea forțelor noastre armate constă în a fi gata oricînd să apere, la chemarea partidului, cuceririle revoluționare ale clasei muncitoare, ale poporului, independența și suveranitatea patriei socialiste. In anul 1970 trebuie să se acționeze astfel, încît fiecare unitate să obțină — și cred că este posibil — calificativul „bine“.Cunoașteți preocuparea partidului și guvernului pentru înzestrarea forțelor armate. E adevărat, avem rezultate bune în dotarea armatei cu mijloace moderne de luptă, atît prin producerea în țară, în măsură mai mare decît în tre-

în-

cut, a tehnicii militare, cît șl prin importul din alte țări, îndeosebi, după cum știți, din Uniunea Sovietică. Și în viitor vom acorda toată atenția dotării armatei noastre cu mijloacele de luptă necesare, pentru ca ea să-și poată îndeplini în condiții bune sarcinile în- Desigur, aceasta a cere eforturi mate- financiare mari dincredințate cerut și riale și partea statului, a poporului; trebuie să facem însă aceste eforturi, asigurînd tot ce este necesar pentru ca unitățile noastre armate să fie înzestrate cu tehnica militară care să le permită realizarea oricărei misiuni de luptă. Trebuie să ținem seama de faptul că dotarea cu mijloace moderne capătă un rol tot mai mare în condițiile actuale, în același timp, nu trebuie să scăpăm din vedere că mijloacele de luptă așa-zis clasice nu și-au pierdut importanța ; dimpotrivă, în anumite'împrejurări, elelau un j rol însemnat; pînă la urmă rezultatul luptei se hotărăște nu numai prin loviturile realizate cu mijloace moderne — chiar foarte avansate — ci și prin capacitatea trupelor de a apăra un teritoriu.De asemenea, nu trebuie să uităm nici un moment că rolul hotărîtor în luptă l-a avut, îl are și îl va avea omul ; el decide în ultimă instanță soarta oricărei bătălii. Istoria ne oferă nenumărate exemple cînd armate puternice și bine dotate pentru timpul. lor, au fost înfrînte pentru că au dus un război nedrept, de cotropire — ceea ce nu a putut insufla soldați- lor entuziasmul de luptă necesar ; cu toată superioritatea militară și tehnică, asemenea armate nu au putut Infringe voința de luptă a popoarelor, hotărîrea acestora de a-și apăra independența și libertatea.Războiul din Vietnam este în a- ceastă privință foarte revelator. Se cunoaște superioritatea, din punct de vedere tehnic, a armatei Statelor Unite; se cunoaște concentrarea mare de forțe ale S.U.A. în Vietnam în scopul înfrîngerii voinței de luptă a poporului vietnamez. Această superioritate s-a dovedit însă ineficace, Statele Unite au suferit eșecuri serioase ; ele nu au putut și nu pot Infringe, pe cîmpul de luptă, hotărîrea poporului vietnamez de a-și apăra independența, dreptul la viață liberă. Iată de ce subliniez încă o dată că, pînă

privind experimentarea noului 
sistem de salarizare și majorarea 

salariilor personalului 
din unitățile de cercetare 
științifică și organizațiile

de proiectare
Consiliul de Miniștri a holărît ex

perimentarea noului sistem de sala
rizare și majorarea salariilor pentru 
întregul personal din unitățile de

decercetare științifică cu începere 
la 1 februarie 1970

Potrivit prevederilor hotărîril, 
tăriile lucrătorilor din unitățile 
cercetare științifică se majorează în 
medie cu 11 la sută i împreună cu 
majorarea salariilor mici, efectuată 
In 1967, se asigură pe ansamblu o 
creștere de 12,9 la sută De această 
majorare beneficiază un număr de 
peste 44 000 salariați, ale căror ve
nituri anuale cresc cu circa 110 mi
lioane lei față de cele obținute îna
inte de 1 august 1967

Pentru personalul de cercetare, 
noul sistem de salarizare a fost a- 
daptat la specificul acestei activități 
și corelat cu acela aprobat pentru 
învățămîntu) superior Astfel, pentru 
personalul de cercetare științifică se 
prevăd 4 grade profesionale (cerce
tător științific, cercetător științific 
principal gradul III, II și l) cores
punzător celor 4 grade profesionale 
(asistent, lector, conferențiar și pro
fesor) din învățămîntu] superior.

Promovarea In grade profesionale 
se face din grad 'Te grad, de regulă 
prin concurs și cu obligația îndepli
nirii unor condiții de vechime în 
specialitatea respectivă Este prevă
zută și posibilitatea ca, în mod ex
cepțional, vechimea în specialitate 
necesară prezentării la concurs să 
poată fi redusă pentru cei care au 
dat dovadă de o înaltă pregătire pro
fesională prin contribuția adusă la 
obținerea unor rezultate deosebit de 
valoroase în cercetarea științifică 
Fiecare grad profesional este prevă
zut cu un număr de gradații care se 
acordă în raport de vechime si 
rezultatele obținute în activitatea .de 
cercetare.

sa
de

Nivelurile de salarizare ce se pre
văd pentru unitățile de cercetare 
științifică țin seama de condițiile ge
nerale în care își desfășoară activi
tatea fiecare unitate în parte.

Cercetătorii care îndeplinesc funo- 
ții de conducere (director, director
adjunct, șef de secție sau de labora
tor) vor fi retribuiți cu salariul co
respunzător gradului lor profesional 
la care se adaugă o indemnizație lu
nară pentru tnunca de conducere. 
Hotărîrea reglementează condițiile da 
grad profesional și vechime în spe
cialitate pentru ocuparea funcțiilor 
de conducere.

Ca și pentru lucrătorii din alte ac
tivități, veniturile personalului din 
unitățile de cercetare vor fi nemij
locit legate de rezultatele obținute 
de unitățile în care își desfășoară 
activitatea și ale fiecăruia în parte.

Pe lîngă salariu] cuvenit, și per
sonalul din acest sector'de activita
te va beneficia de premii (gratifî- 
cații) anuale. Pentru a stimula ob
ținerea unor rezultate economice su
perioare în activitatea unităților de 
cercetare științifică cu gestiune eco
nomică proprie, personalul acestora 
va putea beneficia de premii anuale, 
di» beneficiile, realizata ca. .urmare 
a contractelor închiriate eu unităti 
economice sau social-culturale. Be
neficiază, de asemenea, de premii 
din veniturile obținute ca urmare a 
contractelor încheiate și personalul 
din celelalte unități de 
științifică, precum și de I 
de învățămînt superior..

Hotărîrea Consiliului < 
prevede și posibilitatea 
cercetătorilor pentru creșterea 
cienței economice In producție ca e-

la

de

cercetare 
catedrele

Miniștri 
stimulării 

efi-

(Continuare în pag. a III-a)

Ion Gheorghe Maurer, a primit pe noul ambasador
al R. P. D. Coreene la București

(Continuare în pag. a III-a)

loto i M. Andreescu gIn timpul consfătuirii

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi după-amiază în vizită protocolară de prezentare pe noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare De-
mocrate Coreene la București, Kang Iăng Săp.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească, a participat Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)

Telegrame
Tovarășului WLĂDISLAW GOMULKA

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonei

VARȘOVIAStimate toyarășe Gomulka,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și ai meu personal, vă adresez, cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dv. de naștere, calde felicitări.Vă doresc multă sănătate, viață îndelungată și noi succese In activitatea dv. consacrată înfloririi Republicii Populare Polone, dezvoltării relațiilor de prietenie frățească între partidele și țările noastre, cauzei socialismului și păcii.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului 
Comunist Român

Excelentei Sale
• Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIMulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de condoleanțe pe. care ați binevoit să mi-1 adresați în numele dv. personal, al Consiliului de Stat și al poporului român, ca urmare a recentei catastrofe ce a avut loc în Iran. Apreciem foarte mult această dovadă de simpatie.
MOHAMMAD REZA PAHLAVI .
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ADUNAREA GENERALĂ A REPREZENTANȚILOR SALARIAȚILOR

DE LA GRUPUL DE ȘANTIERE I. C. H. PORȚILE DE FIER
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Zilele trecute, locuitorii ora- 
■ șului Constanța au salutat reîn
toarcerea cargoului „Caransebeș" 
din cea de-a o suta călătorie 
maritimă. Vas relativ mic (fa
ce parte din categoria cargou
rilor de 1 600 tone), „Caranse
beșul" are la activ performan
țe mari. In cei 6 ani de la da
rea lui în exploatare, vasul a 
parcurs peste 125 000 mile ma
rine, transportînd în acest timp 
mărfuri în greutate de aproa
pe 90 000 tone. In cele 100 de 
călătorii, cargoul a făcut escală 
în aproape toate porturile mării 
Mediterane, fiind și în această 
privință un adevărat performer. 
Ce să mai dorim echipajului 
navei ? Vînt bun, nici o furtu
nă și să țină, așa cum a fă
cut-o și pînă acum — 

. pînzele sus 1
toate

UNUI COLECTIV HARNIC
E DESTUL LOC

PENTRU MAI BINE

Nu luati
9

trenul
din mers!

sauIn fiecare gară sînt afișe 
se avertizează prin megafoane : 
„Feriți liniile 1“ Nu luați tre
nul din mers 1“ „Nu călătoriți pe 
tampoane 1“ Și alte asemenea a- 
vertismente. Dar unii le igno
ră. Iată dovada. Ștefan Băluță, 
muncitor la Combinatul chimic 
Craiova, a făcut o vizită unor 
prieteni din Calafat. La întoar
cere, a alergat pe peronul gării 
să prindă trenul care plecase. 
Epilogul ? S-a agățat de un va
gon, a alunecat sub roțile trenu
lui și... Al doilea caz : I. Chiotan 
din comuna Grecești-, județul 
Mehedinți, a dovedit aceeași, fa
tală imprudență. Cînd trenul 
pornea din Craiova, spre Turnu 
Severin, a alergat să-1 prindă din 
mers. S-a urcat, dar a alunecat 
între vagoane, sub roțile tre
nului. Nu mai avem ce adăuga.

Din lac în... 
subsol

De citeva zile, subsolul blocu-
I Iui R 11, corpul „a", din cartie- 1 

ful Berceni Sud (București) se i 
'... află sub ape. . Mptiqul Z.O. d.efe.c- : .] 
I fiune la instalația termică. Pen

tru reparații, a fost chemat de
I urgență un instalator. Acesta 

insă, in loc să golească apa din
I cazane, la canal (așa cum ar fi 

fost normal) i-a dat drumul di-
I rect pe pardoseală. Apa,, scursă
I in cantități masive, periclitează 

serios fundația blocului. Deși se-
I sizată, conducerea I.A.L., secto- 
Irul Titan, a refuzat atît reface

rea lucrării, cit și luarea unor 
măsuri pentru evacuarea apei in
filtrate la subsolul blocului.

I „Ce-i dați atita zor 7 Că doar 
n-o fi foc" — au răspuns ei lo-

I catarilor. Păi tocmai de-aia. Nu-i
. foc. E inundație ! Nu vă trec... 

apele 7

/ B ■
Pentru constructorii de la Porțile 

de Fier, anul 1969 a însemnat o pe
rioadă a marilor încercări în lupta 
cu natura, un examen al maturi
tății și competenței, a fost anul 
în care s-a dat bătălia hotărî- 
toare cu Dunărea, bătălie în care 
s-au soluționat probleme de tehni
citate și complexitate deosebite, prin
tre ele numărîndu-se închiderea in
cintei fazei II—III, cu un avans de 
30 de zile față de termenul prevăzut; 
și tot 1969 a marcat începerea lucră
rilor de construcție a ultimului mare 
obiectiv al sistemului — barajul de- 
versor — constructorii realizînd în 
trimestrul IV circa 80 la sută din 
excavațiil^grosiere și turnînd in luna 
decembrie 1 200 mc betoane, adică 
atît cit se prevedea în graficele de 
execuție ale lunii ianuarie 1970. Re
marcabil este, totodată, că angaja
mentele grupului de șantiere I.C.H., 
luate inițial și suplimentate in cins
tea Congresului al X-lea al partidu
lui și a celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării patriei, au fost realizate și 
depășite.

Pe fondul acestor rezultate econo
mice deosebite, caracteristica domi
nantă a dezbaterilor din adunarea 
generală a reprezentanților salariați
lor de la Porțile de Fier au reprezen
tat-o seriozitatea și exigența față de 
problemele de bază ale activității ma
relui șantier, vădita responsabilitate 
pentru perfecționarea continuă a pro
cesului de producție, pentru ridicarea 
neîntreruptă a eficienței economice. 

. în acest sens, in darea de seamă 
prezentată în numele comitetului de 
direcție de către ing. Nicolae Mă
nescu, director general al Grupului 
de șantiere I.C.H. Porțile de Fier, 
s-a arătat că în anul 1970 colecti
vului îi revin sarcini de maximă im
portanță. Realizarea unei 'producții de 
construcții-montaj în, valoare de 
300 160 000 lei, terminarea în timp uțil 
a lucrărilor de construcții necesare 
punerii în funcțiune1 a două turbine, 
față de una prevăzută prin planul 
de stat, finalizarea construcției bara
jului deversor, lucrare foarte impor
tantă pentru Începerea producției de 
energie electrică și pentru ri
dicarea nivelului apelor la cota 
61 — lată principalele obiective
ale planului de investiții ce-i revin 
harnicului colectiv de aici.

— Sînt obiective de mare răspun
dere, sublinia ing. Gheorghe Sălă- 
gean, șeful șantierului nr. 1. De 
aceea, se impune o concentrare și 
o mobilizare totală din partea noas
tră pentru a le realiza exemplar. 
Experiența acumulată pînă acum a-

rată că nu trebuie să neglijăm ni
mic in munca noastră. Aș vrea să 
atrag atenția asupra unui aspect cara 
nu o dată ne-a creat neajunsuri. Este 
vorba de asigurarea, din timp, a 
proiectelor de execuție. In acest 
sens, propun ca toate lucrările să 
fie nominalizate, precizîndu-se ter
mene ferme de execuție ți răs
punderi directe. Vă aduc la cunoș
tință angajamentul colectivului șan
tierului nostru pe 1970 : realizarea 
unei producții suplimentare în va
loare de 5 milioane lei, terminarea 
cu 20 de zile mai devreme a lucră
rilor la turbinele 3 și 4, montarea 
fermelor de acoperiș la turbinele 5 
ți 6 cu 15 zile înainte de termenul' 
prevăzut în grafic, economisirea a 
30 tone metal, a 5 tone electrozi si 
a 50 metri cubi de material lemnos.

Alți vorbitori, printre care ing. 
Aurel Dan, șeful serviciului de or
ganizare a .producției și a muncii, 
Radu Mihalcea, inginer șef adjunct 
al șantierului nr. 3, George Vlad, 
inginer șef adjunct al șantierului nr. 
1, Dumitru Magdas, contabil șef al 
grupului de șantiere, relevînd efecte
le favorabile pe care le-a avut buna 
organizare a muncii pe șantiere asu
pra activității întreprinderii, au a- 
rătat că 
tinuare, 
meniu.
- Cu

se impune luarea, în con- 
a unor măsuri în acest do-

— Cu siguranță, rezultatele noas
tre puteau fi cu mult mai bune, 
dacă organizarea științifică a pro
ducției și a muncii șr fi constituit 
o preocupare permanentă a tutu
ror factorilor de răspundere — a 
spus ing. Aurel Dan. Din păcate, ea 
a fost considerată, mult timp, doar 
ca un atribut al unui colectiv res- 
trîns de ingineri și tehnicieni. Va 
trebui ca în acest an acțiunea de 
organizare științifică să se extindă 

■ pînă la ce) mai mic nucleu de mun
că T- echipa — să fie o preocupare 

'a tuturor formațiilor de lucru.
O problemă deosebit de discutată 

în cadrul adunării a fost aceea a fo- 
asi-

Efect invers

20.

16 ; 
în

s-a întîmplat cu Baby
: CAPITOL — 9,45 ; 12,30.

-----  16,15 ;
12,45 ;

In legătură cu articolul „Bar 
barie pe asfalt", publicat, deu
năzi, Ia rubrica noastră, între
prinderea „Metal-import" ne 
informează : „Conducerea în
treprinderii noastre a luat cu
noștință de această abatere gra
vă a salariaților Victor Simio- 
nescu și Ion Alexandru Mazilu. 
Cazul a fost prelucrat cu colec
tivul de conducere lărgit al 
treprinderii. Constatîndu-se 
baterile grave săvîrșite de 
cești salariați, conducerea 
treprinderii, împreună cu 
roul organizației de bază, 
hotărît ! destituirea din funcția 
de consilier a lui Victor Simio- 
nescu și retragerea propunerii 
de numire in funcția de director 
general adjunct a lui Ion Ale
xandru Mazilu, care urma să fie 
instalat in această funcție înce-, 
pînd cu data de 28 ianuarie 
1970. Aceste fapte au mîhnit în
tregul colectiv de salariați ai 
întreprinderii. Am dezaprobat 
cu toată hotărirea comportarea 
celor doi salariați care și-au 
pătat onoarea".

Salariat la termocentrala Ișal- 
nița, Lucian Tudor Georgescu, 
din Craiova (Calea Severinului 
bloc A6), începuse să facă (în 
timpul liber !) comerț ilicit cu 
metale prețioase. Deunăzi a fost 
surprins în flagrant, cînd voia să 
comercializeze un sortiment bo
gat de obiecte de aur — 41 lăn- 
țișoare, 9 perechi cercei, 5 cea
suri, '61 inele, 20 medalioane... 
'roate aceste obiecte au fost con
fiscate. Ancheta a evidențiat, tot
odată, și căile ilegale prin care 
amatorul de pricopseală își pro
cura aceste obiecte. Deși se po- 
leise în aur, strălucirea metalu
lui prețios nu i-a înfrumusețat 
chipul. Dimpotrivă.

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
..Scînteii"

cinema
© Cînd se arată cucuveaua : PA
TRIA — 9 ; 11,30 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
• Reconstituirea : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
• Stăpîn pe situație : BUCU
REȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ;
15.30 , 18 ; 20,30.
• Simpaticul domn R : VICTORIA
— 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
© Prea mic pentru un război atît 
de mare : REPUBLICA — 9,30 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45. 
O Dragă Brigitte : CENTRAL -
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30
O Via Mala : FESTIVAL — 8,45 
11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21, FEROVI 
AR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 
21, EXCELSIOR — 9,45 ; 12,15
14.45 ; 17,15 ; 20, MELODIA — 9
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
© Ce 1 * ’* ‘ 1
Jane 7 : 
o Călugărița : CAPITOL - 
19,45, FLAMURA — 9,30 ;
16 ; 19,30.
© Lupii albi : LUMINA — 9,15—
15.45 în continuare ; 18,15 ; 20,45.
• Program pentru copil t DOINA
— 9 ; 10.
C Taina leului : DOINA — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FLOREAS- 
CA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
O Nu sînt demn de tine : CINE
MATECA (Sala Union) — 10 ; 12 ; 
14.
O Tarzan, omul-malmuță : TIM
PURI NOI — 9—15 în continuare.
• Acasă la Nicolae Popa ; Rîpa 
roșie ; Impresii de călătorie ; Raze 
cosmice ; Pictorul Ion Țuculescu t 
TIMPURI NOI — 17—21 în conti
nuare.
o Beru șl comisarul San Antonio : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,15 ; 17,45 ; 20.
o Wlnetou în Valea Morțll : BU- 
ZEȘTI — 15,30, RAHOVA — 15,30 ; 
18 : 20,15.
o Băieții din strada Păi I BU- 
ZEȘTI — 20,30.
o Bătălia pentru Roma : DACIA
— 9—19 în continuare, GIULESTI
— 15,30 ; 19, MOȘILOR — 15,30 ; 
19.
e Păcatul dragostei : BUCEGI —
9.30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. GLORIA
— 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30, 
AURORA — 9: 11,15; 13,30: "
18.15 ; 20,30, ARTA — 9—15,45 
continuare ; 18,15 : 20.30.
O BlOW-up : COTROCENI
15.30 : 18 ; 20,30.
o Valea păpușilor : VOLGA 
10—15’ în continuare : 17.45 : 20,15. 
O Profesioniști. : MIORIȚA —
10 : 12.30 : 15 ; 17,30 ; 20.
• O șansă dintr-o mie : GRIVIȚA
— 10 : 12 ; 16 : 18,15 ; 20.30.
A Corabia nebunilor : VITAN — 
15,30 : 19.
• Urmărirea : MODERN — 8.30 ;
11 ; 13.30 : 16 : 18,30 ; 21. TOMIS
— 9.30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30.
O Femeia îndărătnică : UNIREA

17,00 Deschiderea emisiunii. Con
sultații pentru elevi. Limba 
română (clasa a XlI-a)

17.20 Chimie (clasele a Xl-a — » 
XlI-a)

17,40 Tele-cinema pentru copil: Ce
tăți feudale pe teritoriul pa
triei noastre (istorie clasa a 

VIII-a—a XlI-a)
18,00 Lumea copiilor. Biblioteca lui 

Așchiuță. Emisiune de Vero
nica Porumbacu

18,25 Actualitatea în economie. 
„Contractul în acțiune"

18.45 Muzică populară la cererea 
telespectatorilor. Violonistul 
Victor Predescu

19,00 Telejurnalul de Seară
19.20 Reflector
19,30 Mai aveți o întrebare ? — e- 

misiune de cultură științifică. 
„Piese de schimb pentru or
ganismul uman". întrebărilor 
adresate de telespectatori le 
vor răspunde din studiourile 
noastre : prof. dr. Ion Pop, 
D. Popa, dr. Ilie Pavelescu, 
dr. Constantin Bona, dr. Eu
gen Popescu. Prezintă Ion 
Petru

20.45 Muzică ușoară pe 16 mm 
21,15 ~ '
21,45
21,55

22,30

Cadran — emisiune de ac
tualitate Internațională 
Telejurnalul de noapte 
Campionatul european de pa
tinaj artistic. Proba de figuri 
libere femei. Transmisiune 
de la Leningrad 
închiderea emisiunii

universitare ’70
O SPAȚII DE INVĂȚĂMÎNT PE 0 SUPRAFAȚA DE PESTE 
46 000 m.p. și 4 900 NOI LOCURI IN CĂMINE • AMPLE

LUCRĂRI LA CLUJ, PLOIEȘTI, TIMIȘOARA, BRAȘOV

tectură, ale cărui fa
țade n-au putut fi ter
minate în 1969 și, după 
cum ne-a asigurat in
terlocutorul, nu vor fi 
gata nici la noul ter
men de 30 iunie 1970 
pentru motivul că în
treprinderea „Mar-. 
mora“ nu are o capa
citate de producție pe 
măsura solicitărilor). 
B) Valoarea celor 4 
obiective universitare 
neterminate în 1969 re
prezintă un procent 
redus în raport cu 
volumul total de mun
că al Direcției gene
rale. N-am vrea să. in
trăm în amănuntele 
activității Direcției ge
nerale de construcții- 
montaj, îndeosebi în 
ceea ce privește „core
lările1' pe care e da
toare să și le stabileas
că. Nu negăm nici fap
tul că, în raport , cu sar
cinile curente.ale unei 
întreprinderi de con
strucții, cele cu profil 
universitar reprezintă 
doar o mică parte. 
Am vrea însă să adăiic 
găm că, judecate dup 
importanța lor sociai- 
economică, e puțin 
probabil că asemenea v 
obiective cum sînt a- 
ripa centrală a Uni
versității, noile, clădiri 
ale Academiei de Stu
dii Economice sau In
stitutului de arhitec
tură — cate n-au fost 
realizate la termenul 
prevăzut din anul 1969 
— pot fi reduse la un 
simplu procent lntr-un 
calcul general.

Acum, cînd se fac 
ample pregătiri pen
tru realizarea lucrări
lor prevăzute pe anul 
1970, este necesar să 
se tragă toate conclu
ziile de rigoare din 
experiența anterioară; 
Edificiilor universita
re trebuie să li .se, a- 
corde din partea cons
tructorilor și a orga
nelor locale tnsemnăr 
tatea cuvenită unor lu
crări de cel mai larg 
interes social, știut 
fiind că sînt menite șă 
asigure condiții' tot 
mai propice dezvoltă
rii și perfecționării în- 
vățămîntului nostru 
superior. ;

. dania Trustului de 
construcții al județului 
Suceava, a rezultat 
noul local al Institu
tului pedagogic din 
localitate, cuprinzînd 
spații in suprafață to
tală de circa 5 500 m p; 
prin eforturile Trus
turilor de construcții 
din județele Baia Mare 
și Craiova au apărut, 
de asemenea, noi edi
ficii ale școlii superioa
re și cămine, studen
țești. Din acest capi
tol de realizări nu pot 
lipsi nici constructorii 
noului local al Poli
tehnicii bucureșteije, 
care au înscris în bi
lanțul anului 1969 pri
mele capacități de în- 
vățâmînt cu o supra
față de peste 28 000 de 
metri pătrați.

Dar planul anual de 
construcții universita
re n-a fost indeplinit 
integral. Cum a apărut 
o asemenea situație ? 
Pentru a răspunde suc
cint, amintim doar că 
la Iași trustul local de 
construcții a rămas 
restanțier in termina
rea și darea în folosin
ță a unui nou cămin 
studențesc. De aseme
nea, la Timișoara efor
turile de a se realiza 
un nou cămin în ter
menul fixat au fost a- 
tît de... grabnice, îneît 
i-au absolvit pe cons
tructori de grija unor 
finisaje corespunză
toare, nu însă și de 
obligația de a reveni 
ulterior asupra lo^ — 
procedeu, evident, 
foarte costisitor.

Să ne oprim ..însă 
mai mult la Direcția 
generală de coflstruc- 
ții-montaj a Capitalei, 
care și-a 
planul de construcții 
universitare 
proporție de circa 75'la 
sută. Dintr-o convor
bire cu directorul său 
general, ing. Octavian 
Bîfsan, am reținut, în 
esență, 2 justificări. A) 
Uneori elaborarea pla
nului de construcții, 
tinzînd spre satisface
rea unor necesități ur
gente, nu se corelează 
suficient de bine cu 
posibilitățile existente 
(în sprijinul acestei 
idei a fost citat, între 
altele, cazul noii aripi 
a Institutului de arhi-

în acest an va fi 
continuat in ritm in
tens prâgramul de con
strucții destinate învă- 
țâmîntului superior. Și 
trebuie să spunem de 
la început că sint în
trunite de pe acum 
condițiile ca toate o- 
biecțivele stabilite să 
fie îndeplinite la ter
menul fixat. Este vor
ba de 4 900 locuri în 
cămine, de spații de 
îrivățămînt in supra
față de peste 46 000 
mp.

După cum am fost 
informați, cele două 
cămine și cantine pre
văzute să fie date în 
folosință la Cluj, cămi
nul nou cu 440 
locuri (și o dată cu a- 
cesța și cel restant) de 
la Iași, un cămin și 
aripa notiă a Facul
tății de mecanică din 
Timișoara, prima eta
pă de 5 000 m p a nou
lui local al Facultății 
de mecanică de la Bra
șov, o bună parte din 
noul Institut de petrol 
din Ploiești, care ur
mează să fie dat în fo
losință deDlihă în 1971, 
beneficiază de pe acum 
de documentația nece
sară, de deschiderea 
finanțărilor și de un 
front de lucru asigu
rat, respectiv, de avan
tajul șantierelor des
chise și organizate.

O prefață la noile 
coristrucții universitare 
din acest an trebuie să 
includă însă și o re
trospectivă. Nu numai 

. pentru faptul că o sea
mă, de nerealizări ale, 
prevederilor pe 1969 
pot fi o importantă 
sursă de învățăminte, 
ci și pentru . faptul că 
răftiînerile în urmă 
s-au constatat la obiec
tive de cea mai mare 
importanță, care tre
buie recuperate în de
cursul lunilor care ur
mează.

Este meritoriu fap
tul- că trustul de con
strucții al județului 
Cluj, printr-o bună 
organizare a muncii, 
a realizat la ter
menul prevăzut 3 că
mine cu un număr 
de circa 1 400 de locuri 
și a asigurat un avans 
valoric, de utilizare a 
investițiilor in contul 
anului 1970. de peste 2 
milioane lei; din stră-

gie pe care nu le utilizează în mod 
corespunzător. De asemenea, la anu
mite puncte de lucru nu 6-a acordat 
aceeași atenție folosirii intensive a 
utilajelor în toate schimburile, mai 
ales pe schimburile II și III, iar unii 
mecanici au provocat dese întreru
peri în funcționarea acestora. Aș 
propune ca cei ce se fac vinovați de 
apariția acestor abateri de la disci
plina muncii să suporte daunele.

Propunerea a suscitat mult intere» 
în rîndul participanților la adunare. 
Reluînd ideea, ing. Theodor Marine
scu, șeful serviciului mecanizare, a- 
răta că procentul de întreruperi ne
planificate la utilajele grele se men
ține încă mare. Este adevărat, o par
te din ele se datoresc condițiilor im
puse de procesul tehnologic ț dar 
altele puteau fi eliminate — și aceas
ta depindea mult de conducerile de 
șantiere. In strînsă legătură cu folo
sirea utilajelor, au fost abordate șl 
problemele privind utilizarea forței 
de muncă. Numărul absențelor ne
motivate și învoirilor de la program 
— la nivelul anului trecut — s-a ri
dicat la 55 600 om-zi... „Eliminarea 
acestora, preciza Nicolae Manta, 
inginer șef adjunct al șantieru
lui 2, ar fi adus un spor de 
producție de circa 15 milioane lei". 
Concomitent, s-a înregistrat și o 
fluctuație mare de muncitori pe șan
tiere. Iată de ce este necesar ca atît 
conducerea grupului, cit și condu
cerile șantierelor să întreprindă mă
suri de urgență pentru a nu se mai 
repeta situația de anul trecut, pen
tru a se asigura punctele de lucru la 
timp cu materiale și scule, precum 
și condiții bune de muncă și viață 
muncitorilor.

•La-rîndul său. Petre Miche, secre
tarul ;comitetului coordonator U.T.C. 
pe sistem, a venit cu o serie de pro
puneri privind deschiderea unor 
cursuri de calificare și ridicare a ca
lificării muncitorilor,

Cu spirit de răspundere și exigen
ță au fost analizate și alte aspecte 
ale activității economico-financiare a 
Întreprinderii, participanții la dezba
teri interesîndu-se îndeaproape de 
felul în care sînt conduse treburile 
unității. La adunare au-fost prezenți 
și ing. Nicolae Decuseară, șeful șan
tierului energo-montaj, ing.- Ion 
Leuștean, directorul general al I.C.I-1. 

. beneficiar, și Ing. Ion Corda din par
tea proiectantului, astfel că'discuțiile 
au purtat amprenta unui adevărat 
„dialog" 'de lucru între constructor, 
montor, proiectant și beneficiar.

Spiritul de înaltă exigență și res
ponsabilitate în care s-a desfășurat 
adunarea generală a reprezentanților 
salariaților de la grupul de șantiere 
I.C.H. Porțile de Fier a demonstrat 
— așa cum a subliniat, în încheiere, 
tovarășul Traian Duda;, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Mehe
dinți al P.C.R. — hotărirea fermă a 
colectivului de aici de a nu precu
peți nici un efort pentru a asigura 
realizarea exemplară a tuturor sar
cinilor de plan și a angajamentelor, 
în acest ultim an al actualului cin
cinal.

0 nouă
formulă tehnică

la LOTO

de

Participant!! la sistemele o- 
bișnuite de joc LOTO-PRONO- 
SPORT se vor putea număra 
săptâmînal, începînd de la 
6 februarie, printre cîștigătorii 
de autoturisme „Dacia 1 100“, 
„Moskvici 408" cu 4 faruri și 
radio, Skoda 1 000 M.B.“ (la 
alegere ) și excursii de circa 
15 zile în U.R.S.S. pe ruta 
București — Kiev — Soci și în 
Cuba, de circa 14 zile. Se vor 
atribui, de asemeneă, premii 
în numerar.

După cum s-a mal anunțat, 
începînd de Ia 6 februarie 
1970 se aplică o nouă formulă 
tehnică la tragerile LOTO o- 
bișnuite. Tragerea va consta 
dintr-o primă extragere de 9 
numere diferite din 90, după 
care se vor extrage, în conti
nuare, din cele 81 de numere 
rămase după efectuarea pri
mei extrageri, alte 7 numere 
diferite. Participantul care joa
că la ambele extrageri are 
dreptul de premiere fie la ex
tragerea I de 9 numere, fie 
la extragerea a Il-a de 7 nu
mere, fie la ambele extrageri, 
la care 
numere 
trase.
este de 
tragere 
bele extrageri.

îndeplinit

doar în

Constantin COTOȘPAN

se poate cîștiga cu 3 
din toate cele 16 ex- 
Taxa de participare 
2 lei pentru prima ex- 
șl de 5 lei pentru am-

Mihai lORDANESCl)

DOAR CU NUMELE apartamentul dv

Opinia

I.

*

tu- 
an

losirii raționale a utilajelor, a 
gurării pieselor de schimb

— Măsurile luate în vederea uti
lizării eficiente a mijloacelor tehnice 
și a celor de transport — sublinia 
Alexandru Mănescu, șeful 
ciului plan au permis 
zarea unui grad înalt 
re a 'lucrărilor și, 
celor cu volum mare 
toate acestea, în acest _______ _ _
manifestat unele deficiențe. Există 
tendința, la unii conducători ai 
punctelor de lucru, de a solicita un 
mare număr de mijloace auțp în re-

servi- 
reali- 

de mecaniza- 
în special, a 
de muncă. Cu 
domeniu s-au

• Mina cu briliante : LIRA —
15,30 ; 18.
o La ora 6 după amiază : LIRA — 
20,30.
• San Juro : DRUMUL SĂRII —
15 ; 17,30 ; 20.
• Stelele din Eger : FERENTARI
— 15,30 ; 19.
• Războiul domnițelor t COSMOS
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Vă place Brahms 7 : POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Testamentul doctorului Ma
buse : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Neîmblînzita Angelica ; Ange
lica și sultanul : VIITORUL — 
15,30 ; 19.
e Prieteni fără grai : MUNCA —
16 ; 18 ; 20.
• Băieții în haine de piele : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,15
o In împărăția leului de argint t 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.

• Filarmonica de stat „Georga 
Enescu" (la Ateneul Român): Con
cert festiv în cadrul sărbătoririi 
bicentenarului Beethoven. In pro
gram : „Mlssa solemnis". Dirijor: 
Mlrcea Basarab — 20.
• Opera Română : Frumoasa din 
pădurea adormită — 19,30.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Coana Chl- 
rița — 19,30 ; (sala Studio) : Pă
rinții teribili - 19,30.
o Teatrul de comedie : 
publică — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu) : D-ale carnavalului — 20 ; 
©^Teatrul ;,C. I. iNottara" (sala 
Magheru) : La ciorba de potroace
— 19,30 ; (sala Studio) : Ce scurtă 
e vara
© Teatrul Mic : Primarul lunii șl 
iubita sa — 20.
© Teatrul Ciulești : Visul unei 
nopți de iarnă — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : 
drăvăniile Iul Păcală — 16.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragi- 
ale" • Astă seară se Improvizează
- 20. )
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Miul Cobiul — 
17 ; (sala din str Academiei) : 
Bandiții din Kardemomme — 16. 
© Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Varietăți — 
19,30 , (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Nicuță la... Tănase — 
19,30
O Teatrul de revistă șl 
„Ion Vartlescu" : Floare 
tus - 19,30.
© Ansamblu! artistic al __
Generale a Sindicatelor : Baladă 
omului — 20.
o Ansamblul „Ciocîrlia" (la Sala 
Palatului) : Te cîntăm străvechi 
pămînt ! — 19.30.
o Circul de stat : Mirajul cir
cului — 19,30.

comedie 
de cac-
Uniunii

O firmă modernă, luminată, în 
plin centrul orașului Bistrița, te îm
bie la „Pată-Bar“, mai precis, la con
sumarea unor specialități intr-ade
văr apetisante i lipie cu brînză, go
goși. , prăjituri cu mere și rulade. 
Localul e frumos, dar atmosfera e 
rece, neprimitoare. Nu prea se în
ghesuie clienții. Iată, intră unul.

— O lipie cu brînză și o limonadă, 
. vă rog.

— Lipie avem, dar limonadă nu, 
răspunde vînzătoarea.

— Atunci un fruco.
— Nu avem.
— O bere, un sirop, o apă mine

rală, un sifon, in sfîrșit, cșva derală, un sifon, in sfîrșit, cșva 
băut...

La. toate acestea, vînzătoarea 
punde invariabil „nu avem".

Intră alt client, mai puțin preten
țios : acceptă lipiile cu brînză — 
„specialitatea casei" — fără. „gar
nitură" lichidă. Abia i se onorează 
tnsă comanda, că îl și auzim pro- 
testlnd ■ lipia era rece I

— E stricată de mai multă vreme 
instalația „mesei calde”...

Și clienții vin și pleacă fără să 
consume Acest spațiu comercial 
din centrul orașului, o unitate cu 
„vad" și de interes pentru public, a 
ajuns să vîndă zilnic marfă de 50— 
200 lei I

Ne adresăm tovarășului Ioan Șut, 
directorul întreprinderii de panifi
cație, în a cărei subordine se află 
unitatea

— După cîte știm, ați Învestit ceva 
bani în modernizarea magazinului...
- Da, circa 35 000—40 000 lei în 

prima lună, am și Încasat din vin-

răs-

Hanul de la Răscruce de pe șoseaua Galați—Buioru

zări vreo 40 000 lei. Dar de cînd 
lipsesc berea, siropurile,, fruco și 
chiar apa minerală, desfacerile scad 
mereu. Am început să lucrăm cu 
pierderi, din care unele, sincer să 
fiu, le-am trecut pe costuri de fa
bricație. Nu am găsit înțelegere la 
organele comerciale locale pentru 
obținerea băuturilor.

—■ Ce v-a determinat atunci să 
deschideți un magazin de prezentare, 
de vreme ce nu-i puteți oferi sorti
mentul corespunzător ?

— Așa ne-a recomandat forul 
telar. Sperăm totuși ca In acest 
treburile să meargă

După cit se știe, 
prezentare au rolul 
gătură mai directă 
și consumator, de a sonda 
gusturile în vederea 
producției și. din acest punct 
vedere, ele trebuie să se i . 
deasupra nivelului celorlalte unități 
comerciale. Or, „Patd— Bar“-ul, așa 
cum este el la ora actuală, compro
mite însăși noțiunea de 
prezentare.

In orașul Bistrița mai 
magazine de prezentare 
mult. Combinatul de pielărie și În
călțăminte „Clujana" și-a deschis 
un asemenea magazin Deși este am
plasat in imediata aprop ere a unui 
alt magazin de încălțăminte, totuși 
marca „Clujana". cu încălțămintea, 
blănurile și articolele de 
rie produse de fabricile 
Orăștie și Tîrgu Mureș, 
toare acestui combinat, 
căutate In luna decembrie, pe apro
ximativ același spațiu comercial ca

mai bine... 
magazinele 

de a face o 
între producător 

merpu 
diversificării 

de 
ridice

de 
le-

magazin de

sînt cîteva 
Iată, nu de

marochină- 
din Cluj, 

aparțină- 
sînt mult

și la „Pată-Bar", s-au vîndut mărfuri 
în. valoare de aproape 400 000 lei. 
Desigur, unei unități ca „Pate- 
Bar“-ul nu i s-ar putea pretinde 
chiar o asemenea performanță, dar 
nici cu actualele rezultate nu poate 
fi nimeni de acord.

Un alt magazin de prezentare 
începe să se impună atenției 
cel „Intercooperatist". amplasat 
doi pași de „Pate-Bar și avînd 
spațiu comercial similar. S-au 
ciat aici 16 cooperative agricole 
producție, care desfac lunar produse 
In valoare medie de 200 000 lei. Pe 
lingă produsele și chiar specialită
țile alimentare, consumatorii găsesc 
aici tot felul de obiecte de uz casnic 
— din lemn, papură, nuiele — rea
lizate. in cadrul activităților anexe, 
de cooperatorii din Țonciu, Sinte- 
reag, Mărișelu, Sicuț etc. Este tnsă 
necesar ca uniunea județeană a coo
perativelor agricole de producție, 
care patronează magazinul, să rezol
ve problema achiziționării mai ope
rative a produselor de la coopera
tive, spre a nu se crea goluri in a- 
provizionare. Ar putea fi lărgit și 
schimbul cu alte magazine coopera
tiste din țară, activitate ce fncă este 
in fază de început

Și, ca să Inche-em seria exemple
lor bune, am aminti magazinele de 
prezentare ale I.A.S.-urilor din ju
deț, bine aprovizionate cu fructe. le
gume, vinuri, mezeluri și alte pro
duse specifice. „Pată-Bar“-ul tre
buie ajutat să le urmeze exemplul.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii
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Printre piesele de mobilier 
contractate de Ministerul Co
merțului Interior se remarcă cele 
separate produse în cadrul i 
C.E.I.L. Bacău. Fabrica de mo- ? 
bilă din Bacău execută o serie ț 
de piese cu funcționalități bine L 
determinate, adaptabile diferite- , 
lor genuri de apartamente. Men- ț 
ționăm, în primul rînd, divanul 
tip „Bacău“, conceput în două : 
variante — pentru una și două y 
persoane — care corespunde mo- 
bilării apartamentelor cu confort i 
diferențiat, de gradul III și IV. ’ 
Este un divan de colț, cu dimen- ț 
siuni reduse, cu spătarul și tăblia 1 
tapisate, la prețul de vînzare de 7 
1275 lei și respectiv 1693 lei. ț 
Ambele variante ale divanului 
au tapiseria modernă, de tip ; 
„elasta", covor împîslit, vată și ș 
stofe de mobilă atrăgătoare, de 
bună calitate. Apoi, dulapul tip 
„Simona“, executat în două va
riante — cu două și trei uși — 
la prețul de vînzare de 1 420 lei 
și respectiv 1946 lei. Ambele 
variante, finisate cu furnire este
tice și lustruite cu luciu oglindă, 
pot fi utilizate, datorită dimen
siunilor lor, în apartamentele cti ț 
grad diferențiat de confort De » 
asemenea, Fabrica de mobilă din l 
Bacău s-a angajat la contractări i 
să livreze și fotoliul „Eleonora" » 
(700 lei), care se distinge prin

A
(700 lei), care se distinge prin 
eleganța și calitatea superioară 1 
a execuției, concretizate printr-o ’ 
bună rezistență și comoditate. )bună rezistență și comoditate.
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(Urmare din pag. I)la urmă, în orice luptă, purtată cu armament oricît de modern, rolul hotărîtor îl are omul. Iată de ce noi trebuie să acordăm toată atenția pregătirii de luptă și politice a ostașilor; înțelegînd că apără o cauză dreaptă — cauza socialismului, a independenței și suveranității patriei noastre — armata noastră, întregul, popor vor fi de neînvins în. luptă cu orice agresor imperialist. (Aplauze puternice,, 
prelungite). Este necesar, deci, șă intensificăm activitatea de educație politică a militarilor. Totodată trebuie să avem în vedere că un eventual război va cere participarea la luptă a întregului popor — și de aceea este necesar să întărim necontenit legăturile și colaborarea dintre unitățile militare și oamenii muncii.Este știut că, nu o dată, clasicii marxism-leninismului- au insistat asupra necesității înarmării întregului popor, subliniind că numai în măsura în care va fi gata de luptă pentru a-și apăra cuceririle revoluționare, libertatea și independen- un popor poate fi sigur că nu va fi înfrînt, că va trăi liber și stăpîn pe soarta sa. Iată de ce partidul se preocupă de pregătirea militară a tineretului, iată de ce acordăm o mare atenție gărzilor patriotice — unități de pregătire militară și de înarmare a întregului nostru popor. Este necesar ca unitățile militare să sprijine activ această acțiune, să colaboreze strîns cu gărzile patriotice, cu detașamentele de pregătire militară ale tineretului. Se impune ca în întreaga organizare a pregătirii militare să se țină seama de existența acestor formațiuni populare, să se organizeze o largă colaborare cu ele, acțiuni comune chiar în timpul instrucției și aplicațiilor, să se realizeze o strînsă conlucrare, în toate împrejurările, între armată și a- ceste unități de luptă. întărirea unității strînse a armatei cu întregul popor este garanția creșterii continue a capacității de luptă a forțelor noastre armate.De asemenea, nu trebuie uitat nici un moment că, într-un eventual război, România nu va lupta singură. Ca țară socialistă, Români? întăreștp permanent colaborarea cu armatele țărilor socialiste' prietene. Facem parte din Tratatul de la Varșovia. Acest tratat a fost încheiat în scopul apărării țărilor membre împotriva unui atac ce ar putea fi dezlănțuit în Europa de către puterile imperialiste. Caracterul defensiv al tratatului rezultă și din prevederea că el își va înceta valabilitatea o dată cu desființarea Pactului agresiv N.A.T.O. Se cunoaște ca, în decursul anilor, țările socialiste, membre ale Tratatului de la Varșovia, au declar rat, nu o dată, că sînt, gata ca, în cazul cînd se va ajunge la desființarea blocului N.A.T.O., să treacă, concomitent la desființarea Tratatului de la Varșovia. Desigur, tovarăși, aceasta este o problemă a luptei forțelor socialismului? a luptei întregului front antiimperialist împotriva Imperialismului. Interesele păcii cer . desființarea blocurilor militate, stabilirea între națiunile lumii a unor relații bazate pe respectarea independenței și suveranității, excluderea folosirii forței în rezolvarea diferendelor dintre state.Ținîn'd seama însă- de existența Imperialismului, avem obligația față de poporul nostru, față _de cauza socialismului, să asigurăm ridicarea continuă a capacității de apărare a țării. în acest spirit trebuie înțelese și hotărîrile de la Budapesta din primăvara anului 1969 privind perfecționarea colaborări} dintre armatele țărilor membre ale Tratatului de la Varșovia ; s-a pornit de la necesitatea întăririi capacității de luptă a fiecărei armate naționale pentru a fi gata să lupte în comun cu celelalte armate prietene, în cazul unei agresiuni dezlănțuite în Europa de forțele imperialiste împotriva unui stat metnhru al acestui tratat.Pornind de la răspunderea ce revine partidului și guvernului țării noastre, ca unici conducători ai forțelor noastre armate, luăm toate măsurile pentru, ridicarea capacității de luptă a armatei,' asi- gurînd ca ea să fie gata, în caz de nevoie, să-și îndeplinească atît îndatoririle față de poporul român, cit și obligațiile asumate în relațiile cu celelalte țări socialiste. în spiritul acordurilor de la Budapesta, întărim colaborarea cu armatele frățești, pe baza principiilor relațiilor dintre țările socialiste. în a- celași timp va trebui să dezvoltăm colaborarea și prietenia cu armatele tuturor țărilor socialiste ; pornim de la faptul că forța sistemului socialist mondial constă în unitatea indisolubilă a tuturor țărilor socialiste ; că numai prin afirmarea pe plan internațional a acestei unități, a colaborării active a tuturor statelor socialiste, sistemul mondial socialist își poate exercita tot mai puternic rolul său în viața internațională, că numai astfel forțele păcii, forțele antiimperia- liste pot împiedica dezlănțuirea unui nou război.Dezvoltarea colaborării dintre armatele noastre, în conformitate 

cu principiile care stau la baza

relațiilor dintre țările socialiste și cu tratatele în vigoare, exclude orice amestec în treburile interne ale vreunei țări' sau ale vreunei armate care colaborează în cadrul acestor tratate. Singurul conducător al forțelor noastre armate este partidul, guvernul, comandamentul suprem național. Numai acestea pot da ordine armatei noastre și numai aceste ordine pot fi executate în Republica Socialistă România ! (Aplauze prelungite).Așa cum am arătat mal înainte, noi pornim de la faptul că forța și tăria oricărei armate populare constă în strînsa ei legătură cu poporul, în lupta lor comună — și de aceea, în statul socialist, problemele forțelor armate, ale apărării patriei constituie parte inseparabilă a construcției socialiste. în condițiile existenței imperialismului, nu se poate vorbi de construcția socialistă, fără ca partidul comunist, statul socialist să se îngrijească de organizarea forțelor armate, să răspundă în fața’propriului popor — cît și a clasei muncitoare de pretutindeni — de îndeplinirea acestei îndatoriri hotărîtoare pentru victoria socialismului. Tocmai de aceea nu se poate concepe în nici un fel cedarea vreunei părți, cît de mici, a dreptului de comandă și de conducere a forțelor armate de către partid, de către guvern. (Aplauze 
prelungite).Aș dori să fiu bine înțeles, tovarăși, și de aceea repet încă o dată, că ne îngrijim permanent de întărirea colaborării, atît cu armatele țărilor care fac parte din Tratatul de la Varșovia, cît și cu armatele celorlalte țări socialiste. Această colaborare, pregătirea comună pentru a fi în stare să luptăm împotriva oricărei agresiuni, constituie una din obligațiile fiecărui partid și guvern, fac parte indisolubilă din politica de construcție socialistă, din politica solidarității internaționale, a internaționalismului proletar, care a caracterizat și caracterizează întreaga activitate a partidului și guvernului român. (Aplauze puter
nice, prelungite).Pornind de la aceste considerente, în calitatea mea de.comandant suprem, atrag atenția asupra' necesității de a se lua toate măsu-' ..tile'.pentru întărirea, .continuă, a, capacității de luptă a 'forțelor noastre armate, pentru dezvoltarea continuă a , colaborării cu armatele țărilor frățești din ., Trata- - tul de la Varșovia, cît și ' ale celorlalte țări socialiste, vă- zînd în aceasta îndeplinirea hotărîrilor partidului nostru. Putem spune, tovarăși, că armata noastră dispune de tot ceea ce este necesar pentru a-și îndeplini întotdeauna îndatoririle față de popor, față de aliații și prietenii noștri din țările socialiste, frățești, că armata noastră va fi întotdeauna la postul său. Dacă va apărea necesitatea, ea își va face cu prisosință datoria. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși,M-am referit mai pe larg la unele probleme privind ridicarea capacității de luptă a armatei noastre, deoarece trebuie să veghem continuu, ca militarii, să dispună de condițiile și mijloacele necesare pentru a-și putea îndeplini îndatoririle ce le revin. în preocupările noastre privind dezvoltarea cons- trficției socialiste un loc important îl ocupă și-1 va ocupa, în continuare, înzestrarea și dezvoltarea armatei.Cunoașteți planul de dezvoltare a economiei pe 1970 — șl aș dori să arăt, cu acest prilej, că realizarea lui a început în condiții pe care le-aș caracteriza ca foarte bune. Pe prima lună a acestui an ritmul de creștere a producției industriale, față de ianuarie 1969, este de 15,6 la sută, lin ritm deosebit de înalt; acesta e un început bun care demonstrează că dispunem de suficiente forțe șl capacități de producție pentru ca planul pe 1970 să poată fi nu numai realizat, ci chiar depășit.între preocupările actuale ale partidului și statului nostru un loc important îl ocupă îmbunătățirea conducerii activității sociale. Sînt în curs de aplicare un șir de măsuri luate, la sfîrșitul anului trecut ; se elaborează o serie de alte hotărîri menite să asigure înfăptuirea sarcinii trasate de Congresul al X-lea, ca pînă la finele a- cestui an, să generalizăm prevederile Conferinței Naționale a partidului cu privire la perfecționarea conducerii societății noastre socialiste.în acest cadru ne preocupăm, după cum se știe, de o mai bună repartizare și folosire a forței de muncă de care dispunem. în acest cincinal am obținut succese mari în politica de repartizare judicioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării; în ce privește repartizarea forței de muncă, și îndeosebi a cadrelor de specialiști, n-am putea spune că stăm chiar așa de bine. O serie de unități create în cursul acestor ani, atît unitățile teritoriale-administrative județene, cît și unitățile productive, nu sînt încadrate cu specialiștii necesari, deși pe întreaga țară a

vem suficiente cadre pentru a putea asigură conducerea tuturor sectoarelor de activitate în condiții bune’. Dar cadrele de specialiști sînt concentrate în cîteva centre mari, începînd cu Bucureștiul — și de aceea, pentru a asigura înfăptuirea hotărîrilor Conferinței Naționale și ale Congresului al X-lea, este necesar să trecem cu hotărîre la mai buna repartizare și folosire a forțelor de care dispunem.Desigur, tovarăși, aplicarea acestor măsuri ridică un șir de probleme. Sînt oameni care stau de ani de zile într-o localitate, unii și-au întemeiat acolo familii și nu le vine desigur ușor să se mute ; dar dumneavoastră, militarii, care de obicei vă mutați destul de des, știți că se pot găsi — și se găsesc pînă la urmă — soluții pentru a se realiza aceasta corespunzător nevoilor societății. Specialiștilor care urmează să se transfere în alte localități trebuie să le creăm condiții bune, să le asigurăm locuință și posibilitate de muncă, atît pentru ei, cît și pentru familiile lor ; de altfel în acest sens avem posibilități mai bune ca în trecut și pentru ofițerii și subofițerii forțelor armate. Deci, înțelegînd greutățile care se ridică, și găsindu-le soluții, trebuie să realizăm și să aplicăm pînă la capăt măsurile stabilite ; ele sînt o necesitate pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării, pentru ridicarea nivelului economiei și culturii pe întregul teritoriu al patriei.Un alt grup de măsuri se referă la creșterea drepturilor și a răspunderii întreprinderilor și unităților social-administrative în conducerea activității de construcție a societății socialiste. Sînt în pregătire un șir de măsuri în domeniul lărgirii în continuare a atribuțiilor unităților economice în conducerea economiei, inclusiv în comerțul exterior, în realizarea planului de investiții, în toate domeniile de activitate. Aceste măsuri sînt parte integrantă a programului nostru de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, care se bazează pe mobilizarea largă a inițiativei creatoare a oamenilor muncii, pe participarea nemijlocită a celor ce muncesc la conducerea întregii activități sociale.< Avem în vedere, in același timp, ca planul central de conducere a ecpnomiei și â întregii vieți sociale să -funcționeze mai bine decît pînă acum, să îmbinăm conducerea unitară, dintr-un centru unic, a întregii activități, cu larga independență și inițiativă a maselor populare. în aceasta constă, de altfel, una dih caracteristicile esențiale ale democrației socialiste pe care o înfăptuim în țara noastră.Dezvoltarea democrației socialiste, participarea tot mai largă a maselor de oameni, ai muncii la conducerea întregii activități sociale impun totodată creșterea răspunderii fiecărui membru al societății în îndeplinirea atribuțiilor și . sarcinilor încredințate. Cu cît cineva ocupă în cadrul societății un rol de conducere mai însemnat, cu atît crește răspunderea sa, cu atît se'cere ca eh să nu precupe- ■ țească nimic pentru îndeplinirea îndatoririlor încredințate de popor. Astfel concepem noi înfăpJ tuirea măsurilor de îmbunătățire a conducerii activității sociale, dezvoltarea democrației socialiste, . creșterea . răspunderii fiecărui membru al societății pentru făurirea Orînduirii noi, pentru victoria comunismului în patria noastră, (Vii aplauze).

Stimați tovarăși,Dați-mi voie să mă refer pe scurt în continuare la cîteva probleme internaționale, la politica externă a țării noastre, care este parte inseparabilă a activității de construcție a societății socialiste în România. După cum este cunoscut, în centrul acestei politici noi si- ’ tuăm colaborarea cu statele socialiste, considerînd aceasta o cerință esențială atît pentru înfăptuirea cu succes a construcției socialiste în țara noastră, cît și pentru afirmarea influenței socialismului, în lume. In același timp, ac- ționînci în spiritul politicii de coexistență pașnică dintre state cu orînduiri sociale diferite,. România dezvoltă larg relațiile de colaborare cu toate țările. La baza relațiilor cu alte state noi așezăm principiile — care capătă o importanță sporită în viața internațională și o adeziune tot mai largă din partea popoarelor — ale respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, avantajului reciproc, respectării dreptului fiecărui popor de a-și hotărî dezvoltarea corespunzător voinței sale, fără nici un amestec din afară.In activitatea internațională noi pornim de la principiul că astăzi, mai mult ca oricînd, asigurarea securității și păcii fiecărui popor, a întregii lumi, este strîns legată de participarea activă la rezolvarea problemelor internaționale a tuturor statelor — fie ele mari, mici sau mijlocii. Nici un popor, nici o națiune care dorește să asigure pe planeta noastră relații de colaborare și bună înțelegere nu poate rămîne departe de lupta ge

nerală pentru înfăptuirea păcii mondiale.O problemă deosebit de importantă care preocupă în ultimul timp partidul nostru este problema securității în Europa. Cunoașteți propunerile făcute în acest sens de țările socialiste, și nu mă voi referi la ele. Subliniez însă că propunerile pentru o conferință în problema securității europene au fost primite cu viu interes de toate popoarele de pe continent, de cercuri largi ale opiniei publice și, într-o formă sau alta, ele au găsit adeziunea guvernelor din aproape toate statele din Europa. De aceea, noi apreciem , că sînt condiții prielnice pentru a se acționa cu mai multă fermitate și pentru a se a- junge lă organizarea acestei conferințe care — deși nu-și propune și nu va putea rezolva toate problemele din Europa — ar avea o mare însemnătate pentru crearea premiselor de soluționare a o serie de probleme litigioase, pentru așezarea relațiilor dintre țările europene pe principii noi, pentru dezvoltarea încrederii și colaborării între ele.După cum știți, o problemă deosebită a securității europene a reprezentat-o și o reprezintă problema germană. Noi apreciem că schimbările care au avut și au ioc în Europa, inclusiv schimbările care s-au produs în Republica Federală a Germaniei și îndeosebi constituirea guvernului Brandt- Scheel, oglindesc deplasări pozitive în opinia publică, creează condiții pentru a se aborda într-un spirit mai realist această problemă. De aceea, noi am salutat tratativele care au loc sau urmează să aibă loc între.dinele țări socialiste și R. F. a Germaniei, schimbul de scrisori dintre guvernul Republicii Democrate Germane și guvernul R. F. a Germaniei în vederea organizării unor discuții care să ducă la recunoașterea R.D.G. Noi apreciem că drumul tratativelor și discuțiilor este în momentul de față singurul drum rezonabil pe care se poate ajunge la soluționarea problemelor litigioase, foarte complicate.Ne pronunțăm constant pentru recunoașterea Republicii Democrate Germane de' către toate statele. pentru participarea1’ ' ambelor state germane la rezolvarea problemelor europenș, pentru recunoașterea frontierei Oder-Neisse ; considerăm că toate acestea deschid căile pentru noi pași spre îmbunătățirea Relațiilor în Europa, spre întărirea securității ' pe continent.Ne provoacă . o deosebită îngrijorare agravarea situației din O- rientul Mijlociu ca urmare a intensificării acțiunilor. militare. Am afirmat, nu o dată — și dorim să afirmăm și acum — că nu se pot rezolva problemele litigioase dintre state pe calea armelor, că este necesar ca aceste probleme — și deci, și cele dintre statele Orientului Apropiat ■— să fie soluționate pe cale pașnică, politică. Considerăm că rezoluția Consiliului de Securitate din • noiembrie 1967 oferă o bază pentru rezolvarea problemelor din Orientul Mijlociu, că, în spiritul’acestei’, rezoluții, este necesar să se retragă neîntîrziat trupele isrâeliene ’din teritoriile arabe ocupate, să se a- jungă la recunoașterea și asigurarea integrității. teritoriale și a independenței fiecărui stat, la instaurarea păcii în această zonă a lumii. Este necesar, de asemenea, să se pună capăt deîndată oricăror acțiuni militare, care nu pot decît să agraveze încordarea din această regiune. Trebuie să spunem, tovarăși, că . încordarea, .acțiunile militare nu servesc deloc popoarelor din Orientul Mijlociu, ci numai cercurilor imperialiste dornice de a-și reinstaura dominația în această parte a globului.De asemenea,, considerăm că trebuie intensificată activitatea pen
(Urmare din pag. I)părare a patriei noastre, pentru ridicarea gradului de pregătire de luptă a forțelor noastre armate, astfel incit să fie oricînd gata să-și îndeplinească cu cinste nobila misiune încredințată de popor — apărarea independenței și suveranității patriei,- salvgardarea cuceririlor noastre revoluționare, a orînduirii socialiste.Analizîndu-se întreaga activitate în unități și mari unități, în spiritul învățămintelor și cerințelor ce se desprind din hotărîrile Congresului al X-lea al partidului, au fost subliniate căile pentru continua perfecționare a stilului și metodelor de muncă în scopul îndeplinirii ireproșabile a planului pregătirii de luptă și politice, întăririi necontenite a ordinii și disciplinei, stăpînirii la perfecție a armamentului și tehnicii moderne de luptă. 

tru a determina Statele Unite să înceteze războiul din Vietnam, să-și retragă trupele, lăsînd astfel poporul vietnamez să-și rezolve singur problemele, fără nici un a- mestec din afară.Constituie o caracteristică a situației internaționale de astăzi intensificarea luptei popoarelor împotriva dominației imperialiste, pentru cucerirea sau apărarea independenței naționale. Sînt ilustrative în această privință o serie de evenimente recente dintr-un șir de țări ale Americii Latine, Africii și Asiei, unde forțele populare se ridică tot mai hotărît împotriva dominației coloniale sau neocolo- niale, își afirmă viguros voința de a dispune singure de destinele lor, de a se elibera de jugul imperialist. In aceste condiții este cu atît mai necesară intensificarea luptei antiimperiâliste ; sporesc posibilitățile frontului antiimperialist de a obține' noi succese în înfăptuirea păcii în lume, de a zădărnici acțiunile agresive ale imperialismului.O problemă deosebit de importanță care preocupă de mult, timp omenirea și care devine din ce în ce mai actuală este problema dezarmării generale. Se discută de multă vreme despre aceasta; de mult timp funcționează un comitet de dezarmare la Geneva, dar în vreme ce la Geneva au loc discuții despre dezarmare, cursa înarmărilor continuă, cresc bugetele militare, cheltuielile pentru înarmare depășind anul trecut peste 200 de miliarde de dolari. Este de înțeles, tovarăși, că aceste cheltuieli reprezintă o grea povară pentru toate popoarele, — și trebuie să spun că aceasta ne impune și nouă eforturi mari; nu este posibil ca intensificarea înarmărilor să nu se resimtă asupra condițiilor de viață generale ale oamenilor — și nici România nu poate face excepție în această privință ; și ea este obligată să aloce o parte mai mare din venitul național pentru înzestrarea armatei. De aceea, noi sîntem vital interesați în realizarea unor progrese concrete în direcția dezarmării generale. A- preciem, tovarăși, că este necesar să se acționeze eu mai multă intensitate, ca toate popoarele să-și ridice cu mai multă hotărîre glasul, să oblige guvernele să treacă în mod concret la realizarea dezarmării generale, și în primul rînd a dezarmării atomice. România apreciază că este necesar să se acționeze hotărît pentru a se obține succese concrete, fie cît de mici la început, pe calea opririi cursei înarmării, a trecerii practice la dezarmarea generală.în spiritul principiilor politicii noastre internaționaliste, de colaborare cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele antiimperialiște, ne preocupă în mod deosebit căile pentru restabilirea și întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, pentru, instaurarea între partidele comuniste și muncitorești, a unor relații de solidaritate bazate pe încredere și respect reciproc, . pe neamestec în treburile interne. Considerăm că problema unității mișcării comuniste și muncitorești este o problemă de prim ordin pentru triumful luptei antiimperialis- te, pentru- pace, pentru dezvoltarea socialismului în lume. Realizarea unității mișcării comuniste presupune în primul rînd întărirea unității șl creșterea forței fiecărui partid comunist și muncitoresc ; în acest spirit acționăm în relațiile noastre cu toate partidele ' comuniste și muncitorești. A- vem deplina convingere că în mișcarea. comunistă și muncitorească partidele vor restabili unitatea nouă între ele, unitate care să a- sigure dezvoltarea fiecărui partid și, în același timp, întărirea colaborării lor internaționaliste. (A- 
plauze prelungite.Pornind de la răspunderea față de propriul nostru popor, față de popoarele din alte țări socialiste, față de mișcarea comunistă și

în cuvîntul său, generalul- colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, după ce a/evidențiat rezultatele obținute în întărirea capacității de luptă a unităților și marilor unități în cursul ciclului de instrucție care s-a încheiat, a înfățișat pe larg sarcinile care stau în fața forțelor armate în perioada următoare.în încheiere, dînd expresie gîndurilor și sentimentelor , militarilor de toate gradele, ministrul forțelor armate a încredințat conducerea partidului și statului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că întregul personal al forțelor noastre armate va munci neobosit pentru a întări necontenit capacitatea combativă a marilor unități și unități militare, că vor face totul pentru. a înfăptui neabătut sarcinile ce revin din hotărîrile partidului și statului de a fi în orice moment gata să apere scumpa 

muncitorească, față de forțele anti- imperialiste, Partidul Comunist Român și guvernul țării vor milita și în viitor pentru unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste, pentru dezvoltarea colaborării cu toate popoarele, pentru întărirea unității tuturor forțelor anti- imperialiste, pentru triumful politicii de securitate și pace în lume. Noi vedem în aceasta calea spre dezvoltarea și înflorirea fiecărei națiuni, spre triumful socialismului pe plan mondial. Avem deplina încredere în capacitatea de luptă a forțelor înaintate ale omenirii și sîntem convinși că, peste greutățile de astăzi, ele vor ști să acționeze tot mai unite, să asigure victoria în lume a păcii și socialismului. (Aplauze puternice, prelun
gite)

Stimați tovarăși,După cum ați văzut, în anul de Instrucție care va începe în cu- rînd vă revin sarcini mari; ele au fost expuse cu claritate — și consider că există toate premisele pentru a le putea realiza în bune condiții. Doresc să atrag totodată atenția asupra faptului de a avea in vedere că și în anul acesta — probabil și în anii viitori — va trebui să împletiți aceste sarcini cu activitatea de construcție socialistă, cu munca pe șantiere. De altfel, tovarăși, mi se pare că ar fi chiar plicticos să vă ocupați toată ziua numai cu instrucția ! Activitatea pe șantiere este, ca să spun așa, o diversificare a preocupărilor. (Animație, aplauze). Avea dreptate Lenin cînd spunea că poporul trebuie să împletească pregătirea pentru apărare cu munca practică. Este util și chiar necesar de a îmbina pregătirea - de luptă a militarilor noștri cu participarea la activitatea de construcție ; va trebui însă ca această îm,- binare să fie organizată mai bine, mai temeinic. Aș sugera să se trimită pe șantiere unități organizate care, paralel cu munca de construcție, să șxecute și acțiuni de pregătire militară. Totodată, trebuie să avem în vedere să nu se risipească forțele, ci să fie concentrate pe șantierele mai mari unde există condicii ca unitățile militare să poată acționa ca unități organizate ; atunc} vom putea, într-adevăr, asigura îmbinarea activității de pregătire militară, de instrucție, cu participarea la munca de construcție socialistă. Este limpede, tovarăși — de altfel mai mulți vorbitori au subliniat' aici acest lucru — că, pentru a lichida rămînerea în urmă de la care a pornit țara noastră, pentru a făuri socialismul și a a- sigura poporului un nivel de viață ridicat, trebuie ca toți să depună eforturi neobosite. De aceea nu ne gîridim să restrîngem, ci, dimpotrivă, să intensificăm participarea unităților militare la munca întregului popor. Sînt convins că dumneavoastră înțelegeți bine a- ceastă necesitate, că toate unitățile militare vor înțelege și vor răspunde acestei chemări a partidului, acestui apel al meu, în calitate de comandant suprem al armatei. (Aplauze prelungite).Ne exprimăm deplina convingere că toți ofițerii, subofițerii, militarii forțelor noastre armate vor înfăptui fără preget sarcinile ce le revin în’ toate domeniile de activitate, vor f} în orice moment gata să-și îndeplinească îndatoririle față de patrie, față de popor, față de aliații noștri din Tratatul de la Varșovia, față de celelalte țări socialiste. (Aplauze puternice, pre
lungite).în încheiere, vă adresez dumneavoastră, tuturor militarilor forțelor armate, urări de săriătate, de noi succese. Multă fericire, tova
răși l (Aplauze puternice, prelun
gite; în picioare, asistența aplaudă, 
ovaționează îndelung pentru par
tid, pentru Comitetul său Central, 
pentru Republica Socialistă Româ
nia ; se scandează „Ceaușescu — 
Ceaușescu !“, „PlC.R. — P.C.R.!“).

noastră patrie, Republica Socialistă România.Primit cp puternice și entuziaste urale, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. (Textul cuvîn- 
tarii se publică în paginile 
1—3). Cuvîntarea a fost subliniată de participanți, în repetate rînduri, cu aplauze îndelungate.Adunarea s-a încheiat într-o atmosferă de puternic entuziasm. în sală răsună urale prelungite, se ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român. Cei pre- zenți scandează „P.C.R. —. Ceaușescu, Ceaușescu — P.C.R.".Puternica manifestare de a- tașament fată de partid, față de conducerea sa a constituit o expresie a voinței de neclintit a tuturor militarilor forțelor noastre armate de a-și consacra întreaga lor activitate cauzei apărării cuceririlor revoluționare ale poporului nostru, înfloririi patriei socialiste. (Agerpres)

HOTĂRÎRI ALE 
CONSILIULUI 

DE MINIȘTRI
(Urmare din pag. I)

fect al aplicării rezultatelor cerce
tării. De aceste stimulente pot be
neficia colectivele de cercetare și 
proiectare, ingineri țl alți specia
liști din unitățile executante ți be
neficiare care au contribuit direct la 
rezolvarea și introducerea cercetă
rilor respective în producție.

O dată cu aplicarea noului sistem 
de salarizare și lucrătorii din cerce
tarea științifică beneficiază de spo
rul pentru vechime neîntreruptă în 
aceeași unitate. Totodată, sînt men
ținute unele sporuri pentru condiții 
deosebite de muncă.

Prevederile -hotărîrii Consiliului 
de Miniștri se aplică ți personalului 
încadrat pe funcții de cercetare din 
institute de învățămînt superior, la
boratoare uzinale, precum șl din alte 
unități care au plan propriu de cer
cetare științifică.

Introducerea noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor vor 
constitui pentru personalul din uni
tățile de cercetare științifică un pu
ternic stimulent pentru mobilizarea 
și orientarea întregului potențial de 
cercetare științifică spre rezolvarea 
problemelor majore ale economiei 
naționale, în vederea îndeplinirii și 
depășirii sarcinilor de plan, a înfăp
tuirii programului trasat de. cel de-al 
X-lea Congres al partidului privind 
creșterea In ritm susținut a forțelor 
de producție ale țării ți ridicarea 
nivelului material și cultural al po
porului.

★
Tot cu începere de la 1 februarie 

1970,. printr-o hotărîre a Consiliului 
de Miniștri s fost aprobată experi
mentarea noului sistem de salarizare 
și majorare a salariilor personalului 
din organizațiile de proiectare.

Conform prevederilor hotărîrii, sa
lariile lucrătorilor din organizațiile 
de proiectare se majorează în medie 
cu 9,3 la sută | împreună cu majo
rarea salariilor mici, făcută anterior, 
se asigură o creștere totală de 11.1 
la sută. De această majorare benefi
ciază circa 43 000 de salariăți ale că
ror cîștiguri anuale vor fi mai mari 
cu aproximativ 80 milioane lei față 
de cele realizate înainte de 1 august 
1907. . ’ .

Potrivit principiilor noului sistem 
de salarizare, adaptate la specificul 
acestei activități, personalul de pro
iectare și ceilalți salariați din acest 
domeniu sînt încadrați pe funcții cu 
gradații, beneficiază de spor pentru 
vechime neîntreruptă în aceeași uni
tate, de gratificați! și de alte stimu
lente;

Că. și în cercetarea științifică, ți în 
domeniul proiectării se prevăd 4 gra
de profesionale pentru proiectanții 
cu studii superioare — inginer (arhi
tect) proiectant, inginer (arhitect) 
proiectant principal gradul III, II 
și 1.

Salariile tarifare aprobate asigură 
o mai bună corelare cu cele ale unor 
funcții comparabile ca pregătire șt 
atribuții din alte ramuri economice și 
din cercetarea științifică Acordarea 
salariilor este; direct . legată de ca
litatea lucrărilor, de realizarea lor 
în termen, de îndeplinirea sarcini
lor unității pe ansamblu și ale fie
cărui salariat în parte.

In scopul cointeresării prolectan- 
ților la elaborarea unui volum spo
rit de proiecte, se prevede ca în ac
tivitatea de proiectare să se utilizeze, 
după caz, atît forma, de salarizare în 
acord, cît și cea în. regie, în func
ție de condițiile specifice ale fie
cărei lucrări. Alegerea celei mai po
trivite forme de salarizare este de 
competența conducerii organizației 
de proiectare.

Pentru stimularea personalului de 
proiectare în căutarea și adoptarea 
unor soluții care să ducă la redu
cerea costului investițiilor, la reali
zarea unor indicatori tehnico-econo- 
mici superiori și a unei eficiența 
sporite, hotărîrea prevede dreptul a- 
cestora de a beneficia de recompen
se din economiile ce se realizează 
pe aceste căi. De asemenea, se pre
vede stimularea personalului de pro
iectare pentru folosirea pe scară 
largă a proiectelor tip și refolosibi- 
le, care duc la scurtarea duratei de 
elaborare a documentațiilor tehnice. 
Se mai pot acorda recompense din
tr-un fond special constituit și pen
tru proiectele care se evidențiază prin 
soluția generală și soluțiile construc
tive alese, pentru lucrări cum sînt i 
sistematizările urbane și teritoriale, 
construcțiile social-culturale, lucrări
le de artă, mașinile-unelte și utila
jele cu caracteristici superioare.

Introducerea noului sistem de sa
larizare și majorare a salariilor vor 
contribui la mobilizarea eforturilor 
și capacităților tuturor proiectanți- 
lor în obținerea unor indicatori teh- 
nico-economici superiori la obiecti
vele proiectate, pentru introducerea 
unor tehnologii sau a unor materiale 
noi care să ducă la reducerea pre
țului de cost al produselor, adopta
rea unor soluții menite să asigure 
scurtarea duratei de elaborare a pro
iectelor și a termenului de punere 
în funcțiune a investițiilor, concomi
tent cu îmbunătățirea calității și re
ducerea costului acestora.

*

Noul sistem de salarizare și ma
jorare a salariilor în aceste două 
sectoare importante de activitate vor 
stimula creșterea contribuției cerce
tătorilor și proiectanților la efortul 
gerieral al întregului popor pentru 
ridicarea României pe noi culmi ale 
civilizației și progresului.

(Agerpre»)
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Veronica Micle

Pentru a fi

literatură

PREMIILE LITERARE
ALE UNIUNII SCRIITORILOR

PE ANUL 1969
Ier! a avut loc festivitatea decer

nării premiilor literare ale Uniu
nii scriitorilor pe anul 1969.

PROZA : D.. R. Popescu („F"), 
Matei Călinescu („Viața și opiniile 
lui Zacharias Lichter").

POEZIE: Nichita Stănescu („Ne- 
cuvintele"), A. E. Baconsky („Cada
vre in vid").

DRAMATURGIE: Teodor Mazilu 
(„Tandrețe și abjecție"), Paul An- 
ghel („Viteazul").

CRITICA ȘI ISTORIE LITERA- 
RA i George Ivașcu („Istoria liter' 
râturi! române", vol, I), Sorin A- 
lexandrescu („Faulkner").

ECONOMICĂ

științifică

în Editura Academiei
au aparat

Poezii

LITERATURA PENTRU COPII 
ȘI TINERET: Nina Cassian („Po- „ 
vestea a doi pui de tigru"), Ion 
Hobana („Vîrsta de aur a anticipa
ției românești").

TRADUCERI ÎN LIMBA ROMA-, 
NA : Gelu Naum (Renâ Char i „Po
eme alese"), Tașcu Gheorghiu (Lu
igi Pirandello i „Răposatul Matei 
Pascal").

LITERATURA NAȚIONALITĂ
ȚILOR CONLOCUITOARE : Bodor 
Păi („A Meztelen Lany" — „Nud 
de fată"), Franz Storch („Am Ran- 
de des Kerzenscheins" — „La mar
ginea luminii"), Balint Tibor („A 
Zokogb Majom" — „Maimuța plîn- 
găreață").

TRADUCERI DIN LITERATURA 
ROMANA ÎN LIMBA GERMANA 
SAU MAGHIARA : Dieter Roth 
(„Bile și cercuri" de Marin Sorescu 
— „Kugeln und Reifen"), Vere»» 
Zoltan („Căprioara din vis" de 
Vasile Voiculescu — „Az Alombeli

Boldur

DEBUTANȚI SAU TINERI SCRI
ITORI DEBUTÎND LA ALT GEN 
LITERAR : Mircea Martin („Gene
rație și creație" — critică). Sânzia
na Pop („Serenadă la trompetă" — 
roman), Radu Dumitru („A opta zi. 
a lăptămînii" — teatru), Florica 
Mitroi („Rugăciune către Efemera"
— poezie), Petru Popescu („Prins"
— roman).

Arta lui Gauguin

Procese informaționale
■

și de decizie"
♦

Una dintre consecințele revolu
ției tehnico-științifice contempora
ne este creșterea complexității 
problemelor de organizare și con
ducere a activității productive. Or
ganismul economic este alcătuit 
dia celule, părți constitutive ale 
sale bine definite, începînd de la 
celula elementară, care poate fi 
locul de muncă sau lucrătorul și 
mergînd prin sinteză pînă la eco
nomia națională. Ceea ce asigură 
legătura îpțre aceste..numeroase și 
variate celule, conducerea întregu
lui organism economic sînt comu
nicările, mesajele, informațiile și 
deciziile, activități conștiente de 
corectare a abaterilor de la para- 
metri-obiectivi. în acest context de 
distingeri șl legături structurale, 
procesele de informații și de deci
zie subordonate unui scop precis 
— alegerea variantei optime pen-« 
tru obținerea unei eficiente ma
xime la nivelul economiei națio
nale, la nivelul fiecărei ramuri și 
întreprinderi în parte — capătă 
valențe suplimentare. Numeroasele 
Informații trebuie triate, stocate, 
cele oportune și certe — sinteti
zate | deciziile, operativ date, re
zultate în urma prelucrării infor
mațiilor, trebuie corelate între ele, 
modelate în funcție de anumiți pa
rametri de eficiență.

Studierii și clarificării acestor 
probleme teoretice și practice de 
mare actualitate economică le răs
punde recentul volum al Iul Gh. 
Boldur : „Procese informaționale și 
de decizie", apărut în Editura știin-

țlficfi. Autorul tratează, fn legătura 
lor firească, aspectele informațio
nale și decizionale din cadrul u- 
nui organism economic, propunînd 
o veritabilă fuziune metodologică 
între analiza sistemului informațio
nal și cercetarea operațională, a- 
vînd ca rezultat analiza sistemu
lui informațional decizional. Lu
crarea propune o metodă originală 
pentru rezolvarea problemelor de 
programare multidimensională și 
prezintă un model,complex al pro
cesului de decizie.

Desigur, cartea se adresează în 
primul rînd specialiștilor. Cu un 
efort suplimentar de înțelegere, ea 
este însă accesibilă cercului larg 
de economiști, altor cadre cu pre
gătire superioară, antrenate zilnic 
în întreprinderi în activitatea de 
informație și decizie. Considerăm 
că originalul domeniu de investi
gație abordat de autor, cunoașterea 
problemelor actuale ale economiei 
industriei, rezolvarea lor în favoa
rea optimului de economicitate me
rită acest efort. Firește, cartea ar 
fi cîștigat cu certitudine o sferă 
mai largă 
fost mai 
plificată 
fenomene
vind planificarea, producția și rea
lizarea producției. Și așa însă, vo
lumul se înscrie în rîndul apariții
lor interesante, cu care Editura 
științifică ne-a obișnuit în ultimul 
timp.

Continuînd să popularizeze ope
ra unor mari artiști ai penelului, 
după Giotto, Velazquez, Rafael, Van 
Gogh, Tizian ori Bruegel, editura 
„Meridiane" a lansat un nou vo
lum „in octavo", din aceeași serie, 
dedicat francezului Gauguin.

Albumul reține din fiecare, pe
rioadă de creație a artistului lu
crările cele mai semnificative pen
tru înțelegerea „momentului Gau
guin" în pictură. Volumul este 
precedat de o selecție de texte 
semnate de 33 de critici de artă și 
literați de certă autoritate, cum ar 
fi i G. Apollinaire, H. Focillon, 
R. Huyghe, A. Lhote, J. Cassou, 
J. Rewald.

UNIVERSALĂ

DE ARTA ■t

de cititori dacă ar fi 
mult comentată, exem- 
cu mai multe aspecte și 
Economice concrete pri-

Dan POPESCU

Ih Editura Academiei a apă
rut de curind lucrarea lui I. E. 
TEODORESCU, „GENERATOA
RE' DE NEUTRONI", cu subti
tlul — Principii și utilizări. Vo
lumul este o reușită încercare de 
sistematizare a fondului de cu
noștințe și a experienței acumu
late pînă acum in domeniul ge
nerării neutronilor, a aparaturii 
de detecție și a prelucrării in
formației furnizate de interacți
unea dintre neutroni și obiectele 
cercetate. Paralel cu prezentarea 
unor aspecte fundamentale — in 
scopul înțelegerii fenomenelor 
fizice, a limitelor și posibilități
lor reale ale aplicării acestora — 
găsim indicații cu privire la 
principiile constructive de calcul 
și performanțele instalațiilor de 
generare a neutronilor.

Cartea se adresează In primul 
rind celor ce activează In cerce-/ 
tarea științifică de specialitate, 
in domeniul utilizării fluxurilor 
de neutroni, precum ți studenți
lor din institutele de invățămint 
superior de profil.

Tot tn Editura Academiei Re
publicii Socialiste România, s 
văzut lumina tiparului recent 
primul volum — „Bazele cuan
tice ale polarizării de spin" — al 
cărții „POLARIZAREA SI O- 
RIENTAREA ÎN FIZICA NU
CLEARĂ" semnată de ION MÎN- 
ZATU. După cum reiese ți din 
prefața semnată de autor, cartea 
și-a propus să stabilească in li
nii generale „cadrul cuanto-ma- 
tematic de descriere șt înțelegere 
actuală a unui proces de ciocnire 
nucleară". Acest prim volum al 
ei cuprinde: bazele cuantice ale 
teoriei ciocnirilor, In general, și 
a fenomenelor de polarizare a 
spinului, in mod deosebit.

Henry James

Acoperită încă 
multe decenii de nim
bul de legendă care-1 
aureolează pe „Lucea
fărul" poeziei noas
tre, personalitatea Ve
ronicăi Micle a avut 
neșansa să fie tot mai 
puțin cunoscută sub 
ipostaza ei creatoa
re, impunîndu-se tn 
conștiința posterității 
mai mult ca o Beatri
ce eminesciană, ca 
„un vis blond al unui 
noroc ce nu e“. vis 
probabil de o inima
ginabilă frumusețe și 
candoare, din moment 
ce a determinat cris
talizarea perfectă, în , 
formele celui mai înalt 
și mai profund lirism, 
a sevelor spiritualită
ții poetice românești. 
Istoria literară era în
să datoare sieși, citi
torilor, lui Eminescu 
chiar, să facă gestul 
pios de restituire a 
creației unei poete 
care, dacă n-a marcat 
un moment hotărîtor 
al metamorfozelor po
eziei noastre, rămîne 
totuși autentic sim
bol al unei reale sen
sibilități artistice.

Reluînd singura pla-

chetă (apărută în 1887) 
a scriitoarei și înmă- 
nunchind între coper- 
țile unui elegant vo
lum poeme și omagieri 
care pînă acum au aș
teptat în colecțiile ve
chilor reviste, i.,“ 
țiosul eminescolog 
gustin Z. N. Pop 
oferă posibilitatea 
a reconstitui în 
mensiuni mai exacte 
controversata perso
nalitate a Veronicăi 
Micle Poeziile dedi
cate lui Eminescu, flo
rilegiul alcătuit din de
licate miniaturi, afo
rismele ce condensea
ză meditații grave de 
un tragism reținut 
converg spre configu
rarea unui talent poe
tic care, deși a rămas 
in stare genuină, la
să să se ghicească pro
mițătoare posibilități 
de evoluție spre ti
pare proprii.

Scrise sub imperiul 
Vieții afective, aido
ma cîntului popular, 
poeziile sale, transcriu 
stări sufletești difuze, 
ingenuități nemeta
forizate, confesiuni 
dramatice, dileme tris-

minu- 
Au- 

ne 
de 
di-

te șl renunțări. Ele 
alcătuiesc, așa cum 
pertinent intuiește pre
fațatorul, un „adevă
rat jurnal d-» creație". 
Adevărata poezie, cîtă 
există în această car
te, își trage însă seve
le din adorarea lui E- 
minescu, dip raporta
rea continuă la el. din 
constanta îndreptare 
spre el ■ meditației, 
înfiorată „de dorul 
său", urmărindu-i In 
gînd „drumu-n care 
a pornit" ca tn „Pe 
ceruri", amînînd prin 
spaimă sfîrșitul funest 
ce i-ar- despărți, ca în 
.Moarte, fugi...", re-fșLVlvdl LUplio , IC"

venind „cu dor șl dis
perare" la el 
vremelnice 
sau evocînd cu dure
roasă nostalgie „icoa
na de iubire" a cărei 
seninătate a fost cer
nită de negurile ne
buniei, ca în „Să pot 
Întinde rnîna..." aven
tura lirică a creației 
poetei propune citito
rilor o imagine expre
sivă a sincerității unei 
pasiuni căreia îi dau 
„un preț aducerile a- 
minte".

loan ADAM

după 
certuri,

Corneliu Ștefanache

99Zeii obosiți
o dată, căi lăturalnice. 
De aici drama sa su
fletească.

Romanul se consti
tuie din trei părți, fie
care cu funcția și sem
nificația ei întruclt- 
va simbolică, cu gra
dația și culminația fap
telor, astfel îneît prin 
intensitatea deosebi
tă a momentului care 
le fixează apogeul — 
moartea bătrînel,
schimbarea neaștepta
tă care se produce în 
existența lui K o dată 
cu hotărlrea Ancăi de 
a-și reface viața etc. 
— fiecare final al a- 
cestor părți capătă o 
tensiune și o elocven
tă dramatică,, aidoma 
unei căderi de corti
nă Materia primei 
părți se ordonează în 
jurul personajului cen
tral, luminînd viața și 
frămîntările interioa
re ale sculptorului To
ma ; cea de-a doua o 
surprinde, in noua sa 
ipostază, pe aceea a 
Ancăi, pe care conști
ința irosirii propri
ei existente, senti
mentul tot mai acut al. 
neîmplinirii sale mo
rale o determină să-și 
asume răspunderea u- 
nei radicale opțiuni. 
O irezistibilă forță 
magnetică apropie par
că inexorabil momen
tul reîntîlnirii dintre 
cei doi care, după ani 
de absență, se simt 
și mai legați unul de 
celălalt, aidoma a două 
emisfere ce se caută 
pentru a reîntregi cer
cul — cuvînt simbo
lic. ce revine de altfel 
stăruitor în roman — 
pentru a reface uni
tatea îndelung amî- 
nată a unul cuplu or
ganic. Și tocmai cînd, 
în cea de-a treia parte 
a romanului, această 
reciprocă atracție e pe 
punctul de a înfăptui 
unitatea, cercul,

sufle- 
doi, un 

preci-

plina osmoză 
tească a celor 
impui» obscur 
pită primejdios aceas
tă mișcare, zădărni
cind-o. Tardiv, într-o 
străfulgerare a con
științei, Toma intuiește 
cauza dezechilibrului, 
Iși sesizează culpabi
litatea.

Dar, după această a- 
tît de precipitată de
rulare a elementelor 
acțiunii, exclamația 
sa. de fapt dureroa
sa sesizare a acestui a- 
devăr, In final, are 
parcă darul de a con
teni dintr-o dată scur
gerea năvalnică a flu
xului existenței per
sonajului, încremenin- 
du-1 o fracțiune de 
timp. Împietrindu-I ca 
într-un instantaneu fo
tografic, lăsînd să ne 
scruteze semnificativ, 
cu priviri puțin adum
brite, deprinse cu as
peritățile vieții, ima
ginea tulburătoare, de 
neșters a unui 
și, mai mult, a 
destin uman, a 
ființe lăuntrice, sur
prinsă într-un moment 
de grea încercare al 
devenirii și definirii
sale. Ceea ce va urma 
de acum înainte ne
putem imagina ca 
pe-o altă poveste, ca, 
poate — împrumutînd 
cuvintele unui mare 
scriitor — „povestea 
regenerării treptate a 
unui om, a renașterii 
lui progresive, a tre
cerii lui pe nesimțite 
dintr-o lume într-al- 
ta, necunoscută de el 
pînă atunci".

în aceste ultime 
părți aflăm pagini din
tre cele mai frumoa
se. în care autorul se 
vădește un fin analist 
al mișcărilor sufletești 
de mare intensitate 
șl ' puritate, sporind' 
substanța cărții.

Adrian ANGHELESCU

PORTRETUL UNEI DOAMNE 
cire. Acest domeniu este redus la 
studiul individualităților umane și 
la relațiile lor. Romanul tn viziu
nea lui James, așa cum apare ea 
în Portretul unei doamne, este ceea 
ce se vede, textul, său nu inten
ționează o altă realitate, cum ar 
spune un fenomenolog, decît cea pe 
care o posedă vizibil. Orice meta
fizică este exclusă, lanțul cauzali- 
tăților nu se rupe nicăieri, scriito
rul nu-și permite nici un „salt 
mitic", ca să folosim un termen al 
lui Blaga.

Dar cîtă măreție există tn acest 
roman, ce sentiment de solidari
tate inspiră el I Scriitorul creează 
oameni întregi, universuri consti
tuite, în afara labilității de natură 
morală devenită curentă în roma
nul secolului XX. Optica sa este 
demiurgică. el știe totul despre per
sonajele sale și despre lumea lor. 
Cu toate acestea, nici o clipă car
tea nu-și pierde din interes, deoare
ce personajele sale nu posedă la 
rîndul lor toate elementele lumii în 
mijlocul căreia țrăiesc. La urma- 
urmei, Portretul unei doamne este 
tocmai romanul cunoașterii lumii 
de către Isabel Archer. Autorul nu 
ascunde cititorului nimic din ceea 
ce știe el, și acum o sută de ani 
un scriitor știa aproape tot despre 
cartea sa atunci cînd o scria I Con
venția este însă trăită de cititor 
cu toată pasiunea. El vede. în mi
crocosmosul imaginat de romancier 
oameni vii, care se comportă în 
conformitate cu natura lor, autorul 
creează sub ochit săi o lume ase
mănătoare cu a lui. față de care 
este situat într-un raport de parti
cipare mentală dar pe care nu o 
poate influența. Oricum, experien
ța lecturii este asemănătoare cu 
studiul realității într-un laborator 
în care sînt reconstituite condițiile 
din natură pentru a observa mai 
limpede fenomenele. Avataruri
le Isabelei Archer, eroina

Dacă Andrâ Malraux putea spune 
despre un romancier contemporan 
că-și Imaginează desigur scenele 
din cărțile saie înainte de a cu
noaște personajele care le vor in
terpreta, Henry James mărturisește 
dimpotrivă că a pornit întotdeauna 
de la un personaj cu o identitate 
precisă și cu universul moral de
terminat. Nici nu s-ar putea altfel, 
spune el, fiindcă intriga unui ro
man înseamnă angajarea într-o ac
țiune oarecare a unor structuri 
morale care se influențează reci
proc, creînd în acest fel ceea ce 
putem numi subiectul cărții respec
tive. Personajele reprezintă în con
știința sa artistică înseși forțele 
care pun în mișcare povestirea.

Portretul unei doamne (Editura 
pentru literatură universală, 1969) 
demonstrează că vocația absolută a 
romancierului este numai creația 
de lumi valabile din punct de ve-' 
dere artistic și coerente din punct 
de vedere uman. Credem că roma
nul lui James este important pen
tru gîndirea artistică modernă pen
tru că-1 ajută pe scriitorul actual 
să-și delimiteze teritoriile.

Romanul realist clasic a circum
scris teritoriul său, a cărui depă
șire ar însemna efort inutil și rătă-

I

Victor Ion Popa

SCRIERI DESPRE TEATRU11
între cele două războaie 

mondiale noi am avut o 
adevărată gîndire de tea
tru (să amintim pleiada de 
regizori și gînditori — 
George Miharl-Zamfires- 
cu, Soare Z. Soare, Mi
hail Sebastian, Victor Ion 
Popa, Ion Sava, să mai 
adăugăm pe Camil Pe
trescu și Ion Marin 
Sadoveanu care se com
pletau admirabil — unul 
prin efervescența sclipi
toare a ideilor, altul prin 
erudiția impresionantă). 
Pe acest tărîm s-au afir
mat idei din cele mai in
teresante și actuale ; a- 
tunci — prin generația de 
directori de scenă și gîn- 
ditorl — teatrul românesc 
a trăit o adevărată renaș
tere intelectuală. Cu ex
cepția Iui Caragiale și in
tr-o măsură a lui Alec- 
sandri spre sfîrșitul vieții, 
teatrul era privit pînă la 
primul război mondial 
mai cu seamă ca un fe
nomen cultural și nu In 
ceea ce avea specific și 
aparte față de celelalte 
arte.

Victor Ion Popa, scriito
rul care la începutul acti
vității sale a gravitat în 
orbita tradiționalismului" 
vlahuțian. rămînînd cre
dincios în proză ca și în 
dramaturgia sa unui anu
me patriarhalism specific 

■ Începutului de secol, a fost 
fn ceea ce privește gîndi- 
rea de teatru si arta regi
zorală. unul din spiritele

cele mai mobile, cele mai 
dinamice și cele mai se
toase de a ști, de a fi la 
curent cu tot ceea ce miș
carea teatrală europeană 
crease mai de seamă. Ur
mărea marile înfruntări 
teoretice ale epocii pe a- 
cest tărîm și oriunde că
lătorea se informa cu avi
ditate, gîndindu-se la fruc
tificarea cunoștințelor a- 
cumulate : 
ceasta 
teatrală și 
de formație 
pot vedea 
fie ca ploaia 
primăvară". 
însă situația 
Pentru el : „creația per
sonală trebuia să iasă în
cet și de la sine dintr-o 
viziune exactă . și contro
lată chibzuit, dezbrăcată 
dar de influențele forțate 
și neadaptabile unei alte 
mentalități, unei alte rase, 
unui alt gen de teatru". 
De altfel, putem sublinia 
aici o idee care caracteri
zează tot ceea ce a avut 
mai prețios gîndirea noas
tră teatrală dintre cele 
două războaie : în timp 
ce pînă atunci racordarea 
la mișcarea teatrului uni
versal se realiza mai ales 
pe calea imitației, a de
calcului, a împrumutului 
direct, a localizării, acum 
„a fi la zi" însemna un 
dialog intelectual, efort de . 
sesizare și de apreciere a 
noului, de discernere a 
ceea ce marca evoluția 
artei. Și toate acestea sub-

„în epoca a- 
de frămintare 

în criza mea 
cele ce le 
pot să-mi 
prielnică de 
A repudiat 
de epigon.'

sumate ideii unei regii ro
mânești : „Noi vom avea 
desigur o regie româneas
că așa cum nemții și-o au 
pe a lor așa de deosebită 
de cea a francezilor..." 
Contribuția teoretică și 
practică a lui Victor Ion 
Popa la această nobilă 
năzuință este desigur ex
cepțională. Volumul de- a- 
proape cinci sute de pa
gini, apărut la editura 
„Meridiane", datorat cri
ticului Vicu Mîndra și lui 
Sorin Popa — fiul scriito
rului — este o mărturie în 
acest sens. Mai întîi prin 
extrema disponibilitate a 
autorului : ai impresia că 
nimic din 
trului nu
Victor Ion Popa. De la te
oriile lui ~ 
și Reinhardt 
teatrul sătesc și radiofo
nic (aflat atunci la pri
mii săi pași) totul a 
intrat sub raza aten
ției sale, și totul a fost 
tratat nu cu spiritul di
letantului curios și in
stabil.-ci cu temeinicia și 
rigoarea unui fin diagnos
tician. Ca și George 
Mihail-Zamfirescu (avînd 
însă gama de- acțiune mai 
largă și o mobilitate inte
lectuală mai acută) Victor 
Ion Popa a fost intim le
gat de tot ceea ce numim 
viața de toate zilele a tea
trului românesc, incepînd 
cu aspectele cele mai pro
zaice. cotidiene. Pentru că 
Încă una din caracteristi-

ce era al tea- 
era străin lui

Gaston Baty 
pînă la

cile teoriei de teatru ro
mânesc dintre cele două 
războaie — plenar reflec
tată și în paginile volu
mului de față — este fap
tul că ea a pornit de la 
necesitățile mișcării noas
tre artistice pe care a cău
tat să le pună în chip su
perior în valoare.

Volumul „Scrieri despre 
teatru" reprezintă deci o 
apariție editorială de pri
mă însemnătate. El este 
indispensabil oricui vrea 
să înțeleagă profilul 
vieții noastre teatrale și 
nu numai al ei. Pentru 
că ideile, punctele de ve
dere, însemnările lui Vic
tor Ion Popa se înscriu în 
cercul mai larg al esteticii 
literare românești și vor 
fi reținute ca atare. Vrem 
să menționăm — și nu in 
ultimul rînd — ținuta ști
ințifică a volumului : se 
aduc Ia lumină texte ine
dite rămase în arhiva scri
itorului, scrisori care de 
asemenea, văd pentru pri
ma oară lumina tiparului, 
sînt reunite pe baza unor 
criterii științifice articole 
din presa vremii. Apari
ția acestui volum consti
tuie un început, deoarece 
gîndirea teatrală româ
nească din trecut va tre
bui pusă în valoare la di
mensiunile ei excepționa
le. E o obligație culturală 
de care editurile noastre 
— sperăm — se vor achita.

Vaieriu RAPEANU

■ |

E, fără îndoială, un 
semn de maturizare a 
prozei noastre actua- . 
le preocuparea de a 
Investiga în adîncime 
problematica prezentă 
a relațiilor umane. Du
pă izbînzi certe in a- 
cest sens, realizate prin 
romane ca „Intrusul" 
de Marin Preda. „Ani
male bolnave* de Ni- 
colae Breban, ■ „Cu
noaștere de noapte" de 
Al. Ivasiuc etc., e îm
bucurător să constați 
că fenomenul continuă 
la un nivel artistic 
remarcabil cu „Zeii 
obosiți", recenta scrie
re a lui Corneliu Ște- 
fanache.

Deslușim în evolu
ția și frămîntarea su
fletească a persona
jului central — sculp
torul Toma — o ex
periență dramatică de . 
viață, motivată. «Ur
nită fn datele el lă
untrice de o împreju
rare exterioară. înde
părtată în timp, dar cu 
neputință de ignorat 
prin consecințele ei, 
prin acea dureroasă 
ruptură pe care o pro
duce la un moment dat, 
perturbînd cursul nor
mal al unei ■existențe. 
Victimă, odinioară; a 
unui arbitrar proces de 
intenție — săvîrșit de 
anumiți indivizi dău
nători societății — în 
urma căruia e nevoit 
să ispășească, pe ne
drept. o condamnare, 
Toma se reîntoarce, 
peste ani, tn orașul 

în 
de 
(să 
în.
a-

Henry James, solicită 
tor, dar nu-1 implică direct, nu-1 
transformă într-un participant la 
acțiune, fiindcă romanul scriito
rului american nu lasă zone de 
umbră care să depindă numai de 
sensibilitatea și de ideile contem
platorului. La Henry James subiec
tul este clar i Isabel Archer vine 
în Europa, moștenește o mare sumă 
de bani, se căsătorește în urma 
unor mașinațluni abile cu Gilbert 
Osmond, o întruchipare perfectă a 
răului, etc. Alt subiect va putea cu 
greu să fie imaginat. Un roman 
de Kafka sau de Faulkner va avea 
în secolul nostru mai multe trame, 
mai multe posibilități, este o operă 
mai „deschisă". Față de acestea din 
urmă, romanul lui James are însă 
o dimensiune în plus, care este a- 
ceea a monumentalității. Este o 
lume care nu are îndoieli în legă
tură cu realitatea sa adîncă, cu du
rabilitatea ei. "

Henry James este totuși un pre- '“din care a lipsit, 
cursor al secolului XX prin insis
tența sa asupra celor mai subtile 
mișcări sufletești, prin acuratețea 
stilistică. El este unul dintre scrii
torii care au contribuit Ia mutarea 
atenției romancierului de la obiect 
la subiect. Amploarea mijloacelor 
artistice și soliditatea construc
ției. specific anglo-saxonă. resim- 
țindu-se însă și de pe urma in
fluenței romanului clasic rusesc, 
fac din aoariția în românește a ro
manului Portretul unei doamne un 
moment care trebuie reținut. Ileana 
Cazan a realizat o versiune româ
nească remarcabilă prin vigoarea 
limbajului și precizia echivalențe
lor. Mai puțin interesantă ni s-a 
părut Postfața traducătoarei, în- 
trebuințînd un limbaj puțin su
gestiv. redusă la inventarul tematic 
al autorului.

Aurel Dragos MUNTEANU

„CALEIDOSCOP
o colecție care ar putea 
deveni și mai populară

chip 
unui 
unei

dorința presunusă 
a-și reface viața 
observăm totuși 
treacăt că excesiva _ 
pelare la același pre
text conflictual se poa
te transforma în ..mo
dă țematică"). Efortul 
său de integrare în 
noul climat social se 
manifestă însă destul 
de timid urmînd, nu

Panait Istrati

pămîntul
Personalitatea 

de complexă și nu 
dată contradictorie 
lui Panait Istrati 
prezență vie în ultimii 
ani, datorită reeditării 
unora dintre scrierile 
sale fundamentale, cît 
și datorită studiilor și 
cercetării monografice 
care i-au fost dedica
te — își vădește prin 
volumul antologic 
„Pentru a fi iubit pă
mîntul..." o dimensiu
ne destul de puțin cu
noscută publicului 
larg, aceea a activi
tății publicistice. Căci, 
nu numai înainte de 
a deveni un scriitor 
cu faimă europeană, ci 
și după aceea. Panait 
Istrati și-a mărturisit 
prin articolele publi
cate în paginile presei 

a- 
di- 
ale

mă, spontan și incisiv, 
ceea ce are de spus.

Avînd ca model volu
mul „Trecut și viitor" 
— în cuprinsul căruia 
însăși scriitorul adu
nase, în 1925, o parte 
din „paginile autobio
grafice" pe care Ie în
credințase pînă atunci 
tiparului — îngrijito
rul ediției. Al. Oprea, 
bun 
ții 
lui 
lui 
na". ... 
prinzătoare culegere 
antologică. în care pro
filul scriitorului se 
conturează din un
ghiuri cît mai diver
se. De altfel, liniile 
acestui profil capătă 
și mai multă pregnan
tă prin includerea. în 
afara oaginilor repro
duse din volumul citat, 
a unor articole semni
ficative dintre cele 
publicate înaintea pri
mului război mondial 
în coloanele presei 
socialiste a vremii — 
îndeosebi în „Româ
nia Muncitoare" — cit

șl a unor eseuri, con
fesiuni sau polemici 
apărute după specta
culosul său succes li
terar în diverse publi
cații din țară și străi
nătate — „Facla" 
devărul literar' 
vărul literar 
tic", „Bilete 
gal", „Les

lucrări vor continua să „A- 
■“ „Ade- 

și artis- 
de papa- 
Nouvelles

uti 
ca-

Editura agrosilvică are 
nume nou : 
drul acestei 
și o colecție 
— în care 
lucrări de mici dimensiuni 
ce se adresează unui cerc larg 
ăe cititori. Așa cum se arată pe 
prima pagină a fiecăreia din a- 
ceste cărticele, conținutul lor 
„prezintă soluții practice și răs
punde la cele mai diferite pro
bleme pe care le întîmpinăm 
zilnic. în preocupările noastre 
pentru îmbunătățirea și înfru
musețarea vieții".. Amintim cî- 
teva din apariții : Legumele, 
fructele și.. frumusețea ; Pe ur
mele vestitei bucătării româ
nești j Curiozități din viața ani
malelor etc. Datorită atît con
ținutului, cît și - formei de pre
zentare, deosebit de atractive, a- 
ceastă colecție se bucură de lar
gă popularitate în rîndul citito
rilor. Din cele relatate de tov. 
Gabriel ManOliu, directorul a- 
cestei edituri, rezultă că ase-

în
există

— Caleidoscop 
sînt publicate 

mici dimensiuni

„Ceres". 
edituri

menea __
apară și în 1970. Amintim cîte- 
va din ele : ABC în tricotaj ; 
Arta de a face daruri ; Bucătă
ria rapidă etc.

Colecția „Caleidoscop" și-ar 
putea cîștiga o popularitate mai 
mare dacă ar publica asemenea 
lucrări care să se adreseze, în- 
tr-o formă adecvată, țărănimii 
cooperatiste. Desigur, ABC-ul în 
tricotaj interesează deopotrivă 
atît pe femeile de la orașe, cît 
și pe cele de la sate. Să zicem 
că și arta de a face daruri îi 
privește și pe unii și pe alții 
Trebuie găsite însă și subiecte 
care să se adreseze mai mult 
populației de la sate. Cîte feno
mene științifice. lucruri necunos
cute n-ar putea fi explicate pe 
înțelesul milioanelor de cititori 
de la sate dornici să-și Îmbogă
țească cunoștințele I Procedînd 
astfel, editura „Ceres" ar mulțu
mi pe acei pe care, prin însuși 
obiectivul său, are datoria 
servească.

românești opiniile 
supra celor mai 
verse aspecte 
vieții sociale și cultu
rale a epocii, dovedind 
virtuțile unui abil 
mînuitor al cuvîntu- 
lui, ale unul adevărat 
pamfletar care expri-

cunoscător al vie- 
și al 
creației 
„Chirei 
ne oferă o

universu- 
autoru- 
Chirali- 

cu-

gcu , „ues ivuuveues 
litteraires". Gruparea
materialului în trei 
mari secțiuni — în
semnări privind rolul 
artei și al artistului în 
societate, intervenții 
în problemele sociale 
și politice ale timpu
lui, scrieri cu caracter 

au un 
de

lui, scrieri cu 
beletristic ce 
evident caracter 
document autobiografic 
— ne dă o imagine su
gestivă asupra princi
palelor direcții în 
care Panait Istrati s-a 
simțit dator să-și spu 
nă cuvîntul avîu 
sentimentul că dă gl 
gîndurilor și năzu’ 
țelor celor mulți, 
care își trăgea și 
obîrșia.

S. MOVILEA



t

f

SCÂNTEIA — vineri 6 Februarie 1970 PAGINA 5

Seară omagială consacrată aniversării Festivitatea inminării premiului I

centenarului nașterii lui V. I. Lenin și a diplomei de fruntaș
Joi a ayut loc la clubul l.T.B. din 

Capitală o seară omagială prilejuită 
de apropiata aniversare a centena
rului nașterii lui Vladimir Ilici Le
nin.

Despre viața și activitatea revo
luționară a întemeietorului Parti
dului Conhunist al Uniunii Sovietice

a vorbit lectorul universitar Je.anina 
lanoși.

în continuare a fost prezentat un 
recital de versuri închinate lui Le
nin susținut de un colectiv al Tea
trului „C I Nottara".

Cronica zilei
Joi, acad. Evgheni Mateev, preșe

dintele Comisiei Economice O.N.U: 
fentru Europa, a avut o întrevedere 
a Ministerul Comerțului Exterior 

eu adjunctul ministrului, Nicolae Ni
colae.

In seara aceleiași zile, la Asocia
ția de drept internațional și relații 
internaționale, președintele Comisi
ei Economice O.N.U. pentru Europa 
a conferențiat despre cooperarea e- 
eonomică europeană.

In asistență se aflau Mircea Mali- 
ța, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, funcționari superiori din 
M.A.E., profesori universitari, oa
meni de știință și cultură, juriști.-

(Agerpres)

A

Au fost de față membri ai Amba
sadei Republicii Populare Bulgaria 
la București.

★
O delegație economică din Salva

dor, condusă de ambasadorul Carlos 
Cordero d’Aubuisson, care se află în 
vizită în țara noastră, a avut con
vorbiri la Ministerul Comerțului Ex
terior, cu privire la posibilitățile de 
dezvoltare a schimburilor între cele 
două țări. La 5 februarie a fost 
semnată o înțelegere care reflectă 
dorința ambelor părți de a dezvolta 
schimburile comerciale reciproce și 
cooperarea economică. .

(Agerpres)

în întrecerea patriotica,
municipiului Baia Mare

La Baia Mare a avut loc joi o fe
stivitate în cadrul căreia au fost în- 
mînate premiul I și diploma de frun
taș în întrecerea patriotică, acordate 
acestui municipiu, pentru rezultatele 
obținute în anul 1969 în ceea ce pri
vește înfrumusețarea și buna gospo
dărire a orașului.

La festivitate au participat tovară
șii Dumitru Coliu, membru al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Blaj, prim-secre- 
tar al comitetului județean Mara
mureș al P.C.R., Andrei Păcuraru, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de stat pentru economia și adminis
trația locală, reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, invi
tați din întreprinderile și instituțiile 
băimărene, numeroși cetățeni

Luînd cuvintul la adunare, Ion 
Vijdeluc, primarul municipiului, a 
arătat, printre altele, că în cursul 
anului trecut oamenii muncii din 
Baia Mare au realizat lucrări edili- 
tar-gospodărești însumînd 20.5 
lioane lei.

au- 
de 
di- 
co-

prezentat de tovarășul Georges Marchais

SPORT
„Internaționalele" de tenis

de masă ale României automobilistic

Locuitorii municipiului Baia Mare 
au fost felicitați de tovarășii Dumi
tru Coliu, Gheorghe Blaj. Andrei 
Păcuraru șl alți participant!.

Premiul acordat municipiului Baia 
Mare, în valoare de 750 000 lei constă 
în utilaje, mașini și materiale social- 
culturale și sportive.

S-a acordat, de asemenea, unui 
măr de 150 de cetățeni insigne 
fruntaș în întrecere, precum și 
plome de asociații de locatari și 
mitete de cetățeni fruntașe.

In încheierea festivității, tntr-o 
atmosferă de puternic entuziasm a 
fost adresată o telegramă Comitetu
lui Central al P;C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, tn care se 
spune :

Adunarea populară a cetățenilor 
din municipiul Baia Mare își ex
primă și cu acest prilej mulțumirea 
și recunoștința profundă pentru spri
jinul acordat de conducerea partidu
lui nostru ridicării continue a poten
țialului economic,, social-cultural și 
urbanistic al acestui străvechi cen
tru muncitoresc.

Pe temeiul înfăptuirilor de pțnă 
acum și al sarcinilor trasate de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 10—13 de
cembrie 1969, locuitorii municipiului 
Baia Mare, români, maghiari și de 
alte naționalități, se angajează să 
realizeze în anul 1970, prin acțiuni 
patriotice, lucrări în valoare de 21 
milioane lei, care să adauge noi va
lori orașului nostru drag, fiind con
vinși că prin aceasta contribuim și 
noi, împreună cu întregul popor, la 
înflorirea continuă a patriei noas
tre — România socialistă.

(Agerpres)
feri, tn prima zi a campionatelor 

internaționale de tenis de masă ale 
României — întrecere la care par
ticipă aproape 100 de jucători și ju
cătoare din 7 țări europene — au 
avut loc nu mai puțin de 24 de me
ciuri inter-echipe, cu care ocazie pu
blicul a putut cunoaște de fapt 
pe toți concurenții. Evident, un in
teres suplimentar l-a suscitat evo
luția celor două campioane europene: 
cehoslovaca Ilona Vostova (care de
ține titlul la senioare) și compatri
oata noastră Carmen Crișan (cam
pioană la junioare), a Măriei Ale
xandru, a cărei prezentare nu mai 
este necesară, a unor jucători din 
Iugoslavia (Korpa), Cehoslovacia 
(Stanek). U.R.S.S. (Amelin), cu fru
moase palmaresuri în ping-pong-ul 
continental.

„Internaționalele'' României, în
cepute ieri, sînt în atenția nu numai 
a conc.urenților prezenți. a spectato
rilor noștri, ci și în atenția celor
lalte „palete" europene. în'trucît pes
te puțină vreme (1—8 aprilie, la Mos
cova) vor avea loc campionatele eu- 

'pene.
1-ată acum cîteva rezultatei mas-

culin, seria l : U.R.S.S. — R.D.G.
. 3—0, Cehoslovacia — R.D.G. 3—0, Ro

mânia A — România juniori II 3—0 | 
seria a Il-a : Ungaria — Po.onia 
3—2, Iugoslavia — Polonia 3—2, Ro
mânia B — România juniori I 3—1 | 
feminin, seria I : România A — Un
garia 3—0, România A — România 
junioare 3—0, Ungaria — Iugoslavia 
3—1 | seria a Il-a : U.R.S.S. — Po
lonia 3—1, România B — România C 
3—0; R. D. Germană — Polonia 
3-0. _

Rezultatele tehnice de ieri n-ău 
surprins, fiind în cea mai mare par
te scontate. In privința echipelorte scontate. In privința echipelor 
noastre, este de subliniat faptul că 
prima garnitură masculină (formată 
din Dorin Giurgiucă și Adalbert 
Rethi) — care a pierdut cu 3—0 Ia 
echipa Cehoslovaciei — s-a compor
tat slab, victoria în fața colegilor lor 
juniori neînsemnînd practic nimic.

Astăzi dimineața (de Ia ora 9) și 
după-amiază (de la ora 17), turneu] 
pe echipe continuă, seara, urmînd a 
fi cunoscute cele două formații câști
gătoare ale titlului de campioană -in- 

nală a României-

1970

nu am înțeles niciodată să neglijăm 
posibilitatea unor acorduri limitate. 
Noi considerăm, dimpotrivă, că a- 
ceste acțiuni comune trebuie să con
tribuie la crearea rapidă a condiții
lor unui acord general asupra unui 
program comun.

Poziția noastră față de diversei» 
formații democratice este fără ambi
guitate i noi ne pronunțăm pentru 
unitatea de acțiune, pentru coope
rare cu toate formațiunile care șe 
vor arăta dispuse să lupte efectiv 
contra politicii puterii monopolurilor, 
pentru democrație și pace, pentru so
cialism.

Referitor la problemele ideologice, 
în raport se subliniază că lupta de 
idei căpătă tn epoca noastră o im
portanță și o ascuțime sporite. Aceas
ta este reflectarea ascuțirii luptei de 
clasă, atît pe scară internațională, 
cit și în Franța. Burghezia desfășoară 
eforturi considerabile , pentru a în-

— tineretul, inclusiv tineretul stu
dios, cercuri ale credincioșilor etc.

Raportul se ocupă apoi de progra
mul preconizat de Partidul Comunist 
Francez pentru o democrație avan
sată și pentru o Franță socialistă. O 
democrație avansată înseamnă un 
regim care să ia măsuri hotărîte 
pentru limitarea dominației marelui 
capital asupra economiei naționale. 
Aceasta înseamnă în consecință na
ționalizarea principalelor ramuri ale 
industriei și a marilor bănci, pre
cum și gestiunea democratică’ a în
treprinderilor naționalizate, asigurîn- 
du-se participarea activă și contro
lul reprezentanților oamenilor mun
cii. Aceasta presupune, de asemenea, 
o politică agricolă care să garanteze 
o viață demnă ă țăranilor muncitori 
ți să încurajeze cooperarea lor, o po
litică de ajutorare a meseriașilor, 
micjlor industriași și comercianți. 
Totodată înseamnă nu numai extin
derea libertăților democratice și a 
drepturilor sindicale, dar și parti
ciparea reală a maselor la conduce
rea și la orientarea treburilor țării.

Se înțelege de la sine că o demo
crație avansată care să realizeze a- 
ceste "măsuri antimonopoliste nu va 
suprima încă exploatarea omului de 
către om. Dar ea va reduce progre
sivei sistematic puterea monopoluri
lor, va spori autoritatea clasei mun
citoare și ponderea ei politică în via
ța țării ; ea va favoriza izolarea re- 
acțiunii și regruparea tuturor forțelor 
de progres, va crea cele mai bune 
condiții pentru ca majoritatea fran
cezilor să se afirme favorabil trecerii 
Franței la socialism. Această trans
formare revoluționară și construirea 
societății socialiste vor îmbrăca for
me corespunzătoare atît legilor 
neral-valabile ale socialismului 
raportului de torțe care există 
acest moment, cit și tradițiilor 
torice ale poporului nostru.

Posibilitatea de a construi socia
lismul in Franța este legată de capa
citatea partidului comunist de a juca 
un rol de avangardă în societatea 
socialistă. Partidul comunist nu în
țelege să impună acest rol, ci să și-l 
cucerească în mintea și inima mase
lor. Democrația avansată pe care o 
preconizează este o formă de tranzi
ție la socialism, o etapă necesară pe 
calea socialismului.

Programul P.C.F., a arătat apoi ra
portul, subliniază cu tărie că noi 
avem pentru țara noastră o politică 
hotărît legată de independența na
țională Internaționalizarea procesu
lui de producție din epoca noastră 
este un fenomen obiectiv, care face 
evident imposibilă orice izolare na
țională, orice autarhie. Dar aceasta 
nu presupune cîtuși de puțin că inde
pendența națională poate fi tîrguită 
sau negociată sau să se considere 
eă realitatea națională ar fl o catego
rie perimată Națiunea este o reali
tate trainică pentru o lungă-perioadă 

«Istorică'. Popoarele ti sînt profund 
și legitim atașate. Tn cadrul națiuni
lor se dau bătăliile de clasă, chiar 
dacă unirea eforturilor clasei mun
citoare pe scară internațională adu
ce Sprijinul său puternic luptelor 
naționale. Tn afară de aceasta, na
țiunea este o realitate modernă,’ de
parte de a fi epuizat toate posibili
tățile sale. Sute de milioane de oa
meni se bat încă azi pentru a-si cu
ceri independenta națională. Ei cons
tituie una din forțele esențiale ale 
mișcării revoluționare antiimperia
liste. Lupta pentru independența na
țională este o componentă capitală a 
luptei contra Imperialismului

In condiții diferite, lupta pentru a- 
părarea independenței naționale este 
o sarcină profund necesară. Muncito
rii nu luptă împotriva dominației 
„propriilor" capitaliști pentru a ac
cepta ca mari grupări cosmopolite 
să acapareze ramurile esențiale ale 
economiei, direct sau sub paravanul 
„integrării" și al „supranafionalită- 
ții" I Tn epoca actuală în care capi
talul monopolist încearcă tot mai 
mult să anihileze orice atașament 
național, lupta contra monopolurilor 
și lupta pentru interesele naționale 
sînt indispensabil legate. Această 
independență este o condiție vitală 
pentru ca un regim democratic să-și 
poată îndeplini sarcina de progres 
social și, să facă ineficace presiunile 
ți ingerințele imperialismului.

tn același timp, o Franță democra
tică va dezvolta considerabil coope
rarea sa- economică, tehnică și cul
turală cu toate țările, fără discrimi
nare, pe baza respectării suveranită
ții lor naționale. Perspectiva unei de
mocrații avansate, trecerea la socia
lism în Franța nu poate fi decît ro
dul luptelor hotărîte ale clasei muri; 
citoare, ale milioarielor de oameni ai 
muncii de la orașe și sate, rezultatul 
mișcării democratice a națiunii mun
citoare Este deci necesar să se con
sidere . ca o sarcină de importantă 
hotărîtoare realizarea unității clasei 
muncitoare și regruparea în jurul el 
a tuturor oamenilor muncii salariați, 
a păturilor intermediare care, din 
diferite motive, se încadrează în lup
tele sociale.

Partidul nostru acordă o Impor
tanță deosebită cooperării cu parti
dul socialist Tn statutul său acest 
partid își declară apartenența la so
cialism Împreună cu partidul nos
tru, majoritar în rîndurile clasei 
muncitoare, cele două formațiuni ale 
noastre exercită influența .hotărîtoa
re asupra oamenilor muncii De 
aceea, un acord între partidul socia
list șl partidul comunist ar constitui 
după cum arată declarația adoptată 
de. Către cele două partide ale noas
tre la, 18-decembrie anul trecut, „ele
mentul principal al unirii stîngii"

Un acord politic de lungă durată 
nu poate fi un acord de tip pur elec
toral El trebuie deci să-și găsească 
expresia Tntr-un program comun de 
luptă și de guvernare. Firește, noi

PARIS 5. — După cum s-a anun
țat, în prima zi a lucrărilor celui 
de-al XIX-lea Congres al P.C.F., 
Georges Marchais, secretar al P.C.F., 
a prezentat in numele Comitetului 
Central raportul intitulat, „Lupta 
contra monopolurilor și regruparea 
forțelor democratice și muncitorești 
pentru o democrație avansată și so
cialism". Preocupîndu-se de evoluția 

' balanței de forțe in lume, raportul 
arată că trăsătura dominantă a epo- 
cii actuale este creșterea mișcării 
progresiste și revoluționare mon
diale.

Raportul a subliniat că în lupta ce 
se desfășoară pe scară internațională 
contra imperialismului, rolul hotărî
tor revine sistemului socialist mon
dial, care cuprinde 14 țări din Europa, 
Asia și chiar America. La fel ca și 
bilanțul de 50 de ani al Uniunii So
vietice. bilanțurile întocmite inul 
trecut, cu ocazia aniversării statelor 
populare născute după încheierea 
războiului antihitlerist, au arătat că. 
tn pofida înapoierii inițiale și a unor 
greșeli, primele decenii ale socie
tății noi au marcat un succes consi
derabil. Ponderea țărilor socialiste in 
producția industrială mondială a 
crescut. Pe o perioadă lungă, și In 
medie, țările socialiste depășesc lu
mea capitalistă, in privința ritmului 
de dezvoltare economică și de creș
tere a venitului național pe locui
tor. Simultan, o nouă diviziune 
internațională a muncii, cu carac
ter socialist, se organizează trep
tat. Rezultatele 
cialism deschid, 
deceniu, perspectiva
Iuții accelerate. în același timp, ță
rile socialiste sprijină, cu întreaga lor 
forță, cauza progresului social, a e- 
mancipării popoarelor, a păcii. Ele 
își multiplică inițiativele pentru secu
ritatea colectivă în Europa și în lume, 
pentru reglementarea-pașnică a con
flictelor locale, pentru dezarmare și 
îndeosebi pentru dezarmare nucleară. 

Totul arată astfel — se spune în con
tinuare in raport — că mersul îna
inte al socialismului constituie carac
teristica dominantă a epocii noastre. 
Dimpotrivă, în pofida cutărui sau 
.cutărui succc-s provizoriu, sistemul 
imperialist pierde inițiativa istorică. 
O dovadă, cea mai convingătoare, a 
dificultăților crescînde ale imperialis
mului de a duce la bun sfîrșit pro
iectele sale, o constituie înfrîngerea 
pe care o suferă agresiunea S.U.A. în 
Vietnam. Arătînd apoi că și alte fapte 
demonstrează de asemenea dificultă
țile sporite de care se lovește azi im
perialismul. raportul citează o serie 
de succese obținute în ultimul timp 
de forțele progresiste, democratice, 
și de eliberare națională. Mișcarea 
grevistă din țările capitaliste avan
sate, inclusiv Franța, a atins cifre 
fără precedent; chiar în S.U.A au 
loc mari lupte politice pentru drep
turile .civile ,ale, negrilor și contra 

...răzlj.oiujui de agresiune . din Viet
nam. S.e agravează toate contra
dicțiile imperialismului, atît cele care 
il caracterizează din totdeauna, ca și 
cele care au apărut în ultimul timp. 
Ceea ce caracterizează azi sistemul 
capitalist este o profundă Instabili
tate.

Ar fi totuși greșit să .se tragă de 
aici concluzia că imperialismul nu 
mai prezintă de acum înainte peri
col, că ar fi suficient în definitiv să 
se aștepte ca actualul său decliti să-l 
conducă automat la pieire. Dimpotri
vă. hotărîtoare pentru înfrîngerea 
imperialismului este lupta popoarelor, 
lupta forțelor muncitorești, democra
tice și antiimperialiste și. îndeosebi, 
a acelei avangărzi pe care o repre
zintă partidele comuniste. Noi che
măm deci — a subliniat în continua
re raportorul — pe toți comuniștii, pe 
toți francezii cărora le este scumpă 
independența națională și pacea, să in
tensifice eforturile pentru a constrîn- 
ge imperialismul american să retra
gă din Vietnam toate forțele sale ar
mate, fără condiții, să înceteze ames
tecul său în afacerile acestei țări, să 
negocieze, pe baza propunerilor juste 
ale R. D. Vietnam și ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud.

în Europa, principalele puteri im
perialiste fac eforturi pentru a spori 
potențialul militar agresiv al Pactu
lui Atlanticului pus sub conducere 
americană. Stabilirea unui sistem 
trainic de securitate colectivă în Eu
ropa este deci azi o problemă pri
mordială. Un asemenea sistem cere 
cu fermitate printre altele să fie re
cunoscute de către toate statele in- 
tangibilitatea frontierelor actuale, in
clusiv frontiera dintre cele două state 
germane, recunoașterea de drent a 
R. D. Germane, de către toate țările, 
inclusiv de către R. F. a Germaniei. 
Acest sistem trebuie să se bazeze pe 
dizolvarea simultană a blocurilor mi
litare antagoniste și să favorizeze 
măsuri de dezarmare și cooperare. în
tre toate statele continentului.

Tn condițiile actuale, apărarea pă
cii mondiale este și rămîne o proble
mă arzătoare. Ea este indisolubil le
gată de lupta pentru a impune im
perialiștilor coexistenta pașnică a 
statelor cu sisteme sociale diferite.

In legătură cu faptul că In ultima 
perioadă se asistă la o pătrundei/e 
masivă și accelerată a investițiilor 
americane în Europa occidentală.' ra
portul subliniază că are loc o ade
vărată acțiune de lichidare a bazelor 
economice și tehnice ale independen
tei naționale. Comuniștii se pronunță 
pentru o largă cooperare internațio
nală între toate țările, fără discri
minări Dar comuniștii sînt în ace
lași timp apărătorii hotărîți al inde
pendentei naționale. Ei se ridică con
tra acaparării de către imperialismul 
american a economiei și progresului 
tehnic al popoarelor, contra mersului 
către integrarea economică și politică 
a Micii Europe a monopolurilor fără 
patrie

Partidul nostru, care luptă pentru 
o Franță democratică, prosperă, li
beră și pașnică, pentru o F-anță so
cialistă va lua tn mîini, mai îndrăz
neț ca oricînd cauza independentei 
naționale Lupta pentru pace si pen- 
tru independentă națională este par
te integrantă din lupta contra Impe
rialismului contra -anitahilui mono
polist

Tn continuare, raportul n făcut o 
analiză amnlă a poFticii marelui 
capital In Franța scotînd în eviden
ță consecințele negative pe care de 
are asupra clasei muncitoare și ce
lor mai largi pături 
mare se intensifică 
perialistă avînd în 
muncitoare rărefa 1 
goriile sociale cele 
păturile mijlocii intelectualii' ță
ranii, mici comercianți și meseriașii

obținute de so- 
pentru viitorul 

unei evo-

cerca să împiedice progresul ideilor 
socialiste în conștiința maselcr și 
pentru a le face să accepte exploata
rea și asuprirea pe care le-o impune 
capitalismul. Această bătălie de idei 
atinge toate domeniile vieții națiu
nii. Ea capătă cu atît mai multă am
ploare, cu cit progresele tehnicii au 
permis o dezvoltare remarcabilă a 
mijloacelor de difuzare și de comu
nicații.

Raportul s-a ocupat apoi de uneia 
probleme ale luptei ideologice a 
P.C.F., pronunțîndu-se împotriva ori
căror forme de manifestare a opor
tunismului. Așa după cum arată pro
iectul de teze — se spune în raport 
— lupta contra deformărilor mar- 
xism-leninlsmului și a politicii par
tidului și în primul rînd contra opor
tunismului este o sarcină perma
nentă, care constituie parte integran
tă a luptei pentru triumful unei de
mocrații avansate, pentru socialism, 
în continuare, raportul a criticat, pe 
larg, tezele, concepțiile și, în gene
ral, activitatea desfășurată pe plan 
teoretic de tovarășul Roger Garaudy, 
membru al Biroului Politic al Par
tidului Comunist Francez.

Rolul de avangardă al partidului 
comunist în lupta pentru progresul 
social și uman nu înseamnă mo
nopolul luptei antimonopoliste și al 
inspirațiilor revoluționare. Dimpotri
vă, comuniștii își exprimă satisfacția 
că forțe noi iau parte la luptă și as
piră șl ele la o transformare radicală 
a societății. In aceste condiții, comu
niștii trebuie să' facă față unor ce
rințe mai mari, mai numeroase șl 
mai diferite. Este necesar să se răs
pundă la aceasta și să . se îmbunătă
țească mai mult munca de partid.

Raportul s-a ocupat, tn acest sens, 
de un șir de probleme privind îmbu
nătățirea muncii de propagandă și a 
activității educative a partidului și 
întărirea sa organizatorică, subliniin- 
du-se necesitatea de a se depune e- 
forturi pentru eliminarea unor nea
junsuri și carențe. în .raport se arată 
că în decursul ultimilor trei ani nu
mărul membrilor de partid a crescut 
cu 30 000. iar cel al celulelor de partid 
cu 850, trecînd de la 18 400 la 19 250.

Un capitol al raportului esțe con
sacrat problemelor mișcării comu
niste internaționale. Citîndu-se ideea 
din proiectul de teze prezentat con
gresului că P.C.F. este „partidul na
țiunii franceze. membrii săi sint 
patrioțl devotați trup și suflet inte
reselor poporului nostru". în raport 
se arată că partidul este în același 
timp profund atașat’ internaționalis- 

■ mulul proletar și atent să îndepli
nească datoriile care îi revin de aici.

Nu există nici o contradicție Intra 
răspunderile naționale și răspunderile 
internaționale. Dimpotrivă : aceste 
răspunderi sînt indisolubil legate, 
tot așa cum sînt legate principiul su
veranității fiecărui partid și princi
piul internaționalismului proletar.

Unitatea mișcării comuniste mon
diale — se spune mai departe în ra
port — este un factor hotărîtor al 
succesului luptelor fiecărui partid co
munist. Ea este. în afară de aceasta, 
cimentul unirii tuturor tortelor an- 
tiimperialiste.

în raporturile sale cu partidele fră
țești. Partidul Comunist 
continua să se inspire 
din principiile definite 
comunistă internațională 
rea independenței și egalității fiecă- 
ru' partid, neamestecul în afacerii» 
interne ale partidelor frățești, solida
ritatea și ajutorul mutual, internațio
nalismul proletar: Aceste principii, 
după cum a confirmat Declarația 
consfătuirii de la Moscova, se aplică 
de asemenea raporturilor dintre ță
rile socialiste.

In același timp, noi socotim că 
este de dorit ca partidele comuniste 
să angajeze împreună acțiuni co
mune destinate să mobilizeze masele 
largi populare pentru realizarea unor 
obiective definite de către consfătui
rea de la Moscova. >

Unitatea mișcării comuniste inter
naționale, forța antiimperialistă cea 
mai avansată, cea mai puternică șl 
cea mai consecventă, este fundamen
tul indispensabil pentru constituirea 
unul vast front unit antiimperialist.

Referindu-se apoi Ia apropierea a- 
niversării centenarului nașterii lui 
Lenin, raportul a arătat modalitățile 
prin care P.C.F. va sărbători acest 
eveniment. In încheiere. raportul 
CC. al P C.F.. prezentat de Gnorr’ns 
Marchais. a arătat i „Congresul nos
tru stirnește un viu interes in opinia 
publică t ca fiecare dintre congresele 
noastre, cel de-al XIX-lea Congres 
va marca o etapă importantă în ac
tivitatea partidului. Și această acti
vitate. o știe oricine, fie prieten sau 
adversar, este pusă tn întregime în 
slujba luptelor poporului nostru. 
Idealul nostru, obiectivul nostru, ra
țiunea noastră de a fi este democra
ția. prosperitatea națiunii, socialis
mul. pacea".

ge- 
și 
in 

is-

vremea
Automobil, Clubul Român a defini

tivat-calendarul competițional auto
mobilistic pe 1970 Principalele com
petiții internaționale ce vor fi orga
nizate în țara noastră sînt raliurile 
României (26-28 iunie) și Dunării- 
Castrol (29 iulie-1 august), precum 
și cursa de viteză în coastă de pe 
Feleac—Cluj (3-4 august), înscrise 
de altfel și în calendarul marilor 
manifestări europene de acest gen.

Pe agendă figurează, de asemenea, 
două importante campionate cu ca
racter național : campionatul de ra
liuri, cu trei etape - Sibiu (11-12 
aprilie), Craiova (2-3 mai) și Tg. Mu
reș (30-31 mai), precum și cel de vi
teză în coastă, cu etape la Mateia- 
șu (18-19 iulie), Hula (15-16 august) 
și Măgura—Bacău (5-6 septembrie) 
Regulamentul campionatului de ra
liuri a fost perfecționat Astfel, vi- 

- teza medie orară crește de la 60 la 
■ ■ 75 km pe oră. distarrțelerîntre puncte

le de control orar s-au micșorat, iar 
lungimea etapelor s-a dublat. O altă 
noutate : clasamentele vor fi alcă
tuite separat pentru avansați și în
cepători în cursul anului. A.C.R. va 
mai organiza un raliu al începători
lor la București (17 mai), precum și 
raliuri, probe de slalom, de circuit 
și de coastă cu caracter local

Sportivii români vor participa In 
aceiași timp Ia unele competiții de 
peste hotare, printre care Marele pre
miu al orașului Brno (22-24 mai) și 
raliul balcanic (în Bulgaria, 20-30 
septembrie).

Ieri în țară : Vremea a fost căldu
roasă, cu cerul variabil, mai mult 
acoperit în nord-vestul țării, unde au 
căzut, ploi locale, tn zona de munte, 
local/ s-a produs ceață și chiciură, și 
cu totul izolat s-a semnalat ninsoare. 
Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, 
cu unele intensificări în zona de 
munte din sectorul vestic. Tempera
tura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între plus 2 grade la Dej. Bistrița. 
Baraolt și Giurgiu și plus 15 grade 
la Oravița In București : Vremea a 
fost călduroasă. Cerul variabil. Vîn
tul a suflat, slab Temperatura maxi
mă a atins 10< grade
"Timpul probabil pentru zilele del, 

8 și 9 februarie. In (ară : Vreme în 
curs de răcire ușoară, începînd din 
nord-vestul țării Ceru) va fi varia
bil, mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații, la început sub formă de 
ploaie și lapoviță, apoi sub formă de 
ninsoare vîntul va sufla potrivit. 
Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 7 și plus 3 grade, izolat mai 
coborîte. Iar maximele vor oscila în
tre minus 5 și plus 5 grade. In Bucu
rești : Vreme călduroasă Ia început, 
apoi în răcire. Vor cădea precipita
ții temporare. Vînt potrivit. Tempe
ratura în scădere treptată

Funeraliile
Dumitru

au avut loc funeraliile lui Du- 
Gheorghiu, secretar al Consi- 
Central al Uniunii Generale a

Ieri în sala Floreasca

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
PATINAJ ARTISTIC. Aus

triaca Schuba conduce Ia „eu
ropene".

După figurile impuse, în clasamen
tul feminin a! campionatului euro
pean de patinaj artistic care are loc 
la Leningrad conduce Beatrix Schu
ba (Austria) cu 1 227 puncte, urma
tă de Gaby Seyfert (R D. Germa
nă) cu 1 199 puncte și Zsuzsa AI- 
massy (Ungaria) cu 1 162 puncte. 
Beatrice Huștiu (România) ocupă lo
cul 23 cu 853,9 puncte.

FOTBAL
• Olimpicii noștri — la 

cincea victorie in Australia
Selecționata olimpică de fotbal 

României și-a încheiat turneul 
Australia, jucînd la Adelaida cu 
selecționată a Australiei de sud, pe 
care a tnvins-o 
(1—1) Autorii 
Grozea, Tufan 
Irch — pentru 
noștri fotbaliști 
partide obtinînd

• Echipa statului Peru în
vinsă pe teren propriu

Iiî cadrul pregătirilor pentru tur
neul final al campionatului mondial 
de fotbal reprezentativa statului 
Peru a susținut un meci amical la 
Lima cu o selecționată cehoslovacă 
Victoria a revenit fotbaliștilor ce
hoslovaci cu scorul de 2—0 (2—0).

a

a
tn
o

de 3-.1 
Tătaru,

cu scorul 
golurilor i 
— pentru români i 
australieni. Tinerii 
au susținut cinci 
tot atîtea victorii

• Turneul de la Viareggio
Turneul internațional de fotbal de 

la Viareggio â continuat cu disputa
rea a două dintre meciurile sfertu
rilor de finală ale competiției i Par
tizan. Belgrad —Fiorentina — 1—0 
(1—0). Dukla Praga-Internazionale 
Milano — 2-0 (1—0)

BASCHET. Sferturile 
nală

La 
dintre 
mația

de fi-
ale C.C.E.
Praga s-a disputat 
echipa loială Sparta 
franceză U C. Clermont Fer- 

ranjd. contînd pentru „starturile" de 
finală ale .Cupei campionilor euro
peni" la baschet feminin Baschet
balistele cehoslovace au terminat' în
vingătoare c'i 49-42 (18—22)

• Tot la Praga In cadrul grupe
lor „sferturi" de' finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la baschet 
masculin echipa locală Slavia a în
vins cu 87—65 (41-34) formația Aka- 
demik Sofia Partida a fost arbitra
tă de cuplul Marin Petre (România) 
— Ornust (Olanda).

meciul 
și for-

tovarășului
Gheorghiu

ATLETISM. In sală $1 in aer 
liber

• L'a campionatele europene de 
atletism pe teren acoperit, ce se vor 
desfășura la Viena în zilele de 14 
și 15 martie, și-au anunțat partici
parea 335 de sportivi din 24 de țări. 
Cele mai numeroase delegații vor fi 
cele ale U.R.S.S. și R F. a Germa
niei. ambele prezentînd la startul în
trecerilor cîte 60 de atleți

mitru 
liului 
Sindicatelor din România

In cursul zilei de joi. prin fața ca
tafalcului au trecut, aducînd un ul
tim omagiu, oameni ai muncii, acti
viști de partid și ai sindicatelor, 
prieteni și foști tovarăși de muncă 
ai celui dispărut

Din ultima gardă au făcut parte 
tovarășii Constantin Drăgan, prim- 
vicepreședinte. și Ion Cotoț, Iosif 
Anderco, Constantin Herescu, Larisa

Munteanu, Ion Preoteasa, secretari 
ai Consiliului Central al U.G.S.R

La mitingul de doliu de la cimiti
rul Ghencea, tovarășii Ion Preoteasa 
și rlie Pîrvuțoiu, președintele co
mitetului sindicatului lucrătorilor 
din Consiliul Central, au evocat per
sonalitatea lui Dumitru Gheorghiu 
calitățile sale care i-au adus o caldă 
prețfiire din partea, celor care l-au 
cunoscut.

în sunetele marșului funebru a 
avut loc apoi înhumarea corpului 
neînsuflețit al. lui Dumitru Gheor
ghiu.

Francez va 
cu hotărîre 

de mișcarea 
: respecta-

Competiția pentru
calitatea „Terom'-ului ieșean

I Țesăturile și tricotajele reall- 
1 zate din fire sintetice își contu- 
I rează o arie tot mai largă de 
1 întrebuințare. Ele au ajuns ca în 
i multe privințe să fie preferate
> celor din bumbac sau din lină, 
i Cererea crescîndă fată de acesl 
i gen de produse a determinat 
I dezvoltarea capacităților de pro- 
i ducție ale industriei. Printre ulti- 
1 mele obiective intrate în func- 
i tiune se înscrie Uzina de fibre
> sintetice din Iași. Produsele sale
> sînt utilizate la țesături pentru 
i costume, la materiale din care 
i se pot confecționa genți de vo- 
i iaj, mănuși, ciorapi și lenjerie, 
i blănuri, precum și o multitudine 
i de articole tehnfco-sanitare. Te-
i săturile din aceste fire au cali- 
i lăți superioare. între care neșifo- 
i nabilitatea ce le conferă un as- 
i pect plăcut și durabilitate, re- 
, zistenta la agenți chimici etc.
i Fibrele poliesterlce „Terom’ 
, tip lînâ st bumbac, fabricate la 
, Iași sînt realizate cu instalații de 
i înalt nivel tehnic, comparabile 

cu cele mai moderne de acest hp
i utilizate pe plan mondial Aceste 
i fibre au devenit repede competi- 
i tive pe piața internațională, fiind 
i înregistrate sub marcă romă- 
i nească la organismele tnternațio- 
i nale de specialitate de la Haga

calitateo 
încetai 

colaborare 
din Iași a 
Socialiste 
din Bucu- 

de

„Terom'-ul este, astfel, corespon
dentul românesc a ceea ce la 
englezi înseamnă terilenă, iar la 
francezi tergal.

Competiția pentru 
„Terom"-ului ieșean n-a 
însă O .mai strînsă 
cu specialiștii Filialei 
Academiei Republicii 
România, ai ICECHIM
rești și cu ai altor institute 
cercetare și întreprinderi din țară 
urmărește rezolvarea prioritară 
a unor teme legate de îmbunătă
țirea tehnologiilor existente, crea
rea de sortimente și produse noi. 
cu eficientă economică

Primul an de activitate 
tivului uzinei Ieșene s-a 
cu un bilanț bogat Aici s-a rea
lizat. anul trecut, peste prevede 
rile planului, o producție globală 
industrială în valoare de 322 mi
lioane lei. precum și beneficii în 
valoare de 27B.2 milioane lei 
Pentru acest an. chimiștii de la 
Uzina de fibre sintetice Iași și-au 
propus să ridice. în continuare 
nivelul activității lor economice 
La recenta adunare generală a 
reprezentanților salariaților. si 
și-au formulat angajamentul de 
a depăși planul oroducției globa
le și marfă cu 37 800 000 lei , și 
aceasta între altele orin atinge-

sporită. 
a colsc- 
încbeiat

rea parametrilor proiectați cu 
9 luni mai devreme, față de ter
menele prevăzute Chimiștii și-au 
propus, de asemenea, să livreze 
la export, peste plan, produse în 
valoare de 7 250 000 lei, să asimi
leze noi sortimente de fibre poli- 
esterice. să realizeze o statie pi
lot și, tn final, să obțină supli
mentar 12 000 000 lei beneficii, 
printr-o mai bună gospodărire a 
fondurilor 
reducerea 
ductie

întregul 
Uzinei de 
este hotărît să depună 
susținute pentru înfăptuirea 
gajamentelor, să-și sporească 
contribuția la realizarea unui vo
lum tot mai mare de bunuri ma
teriale, cu desfacerea asigura.tă 
pe plata internă și externă Stu 
dierea posibilităților de 'îmbună
tățire a tehnologiei actuale, con 
tinua perfecționare a procesului 
de fabricație realizarea noilor 
investiții vor legitima și mai mull 
metafora că specialiștii Uzinei de 
fibre sintetice din Iași sînt cei 
mai rentabili „crescători de ol’ 
din tara noastră

materiale și 
cheltuielilor

bănești și 
de pro-

muncă alcolectiv de 
fibre sintetice din Iași 

eforturi 
an-

Aurelia GOLIANU

sociale Ca ur- 
hipta «intiim- 

frunte clasa 
sp alMurA pate
rnal diverse 

lntelpetualii*

★ *

PARIS 5 — Corespondentul Ager- 
pres, Al. Gheorghiu, transmite : Joi 
dimineață au continuat la Nanterre 
discuțiile pe marginea 
Comitetului Central 
miercuri de Georges 
Congresul Partidului Comunist Fran
cez'. Au luat cuvintul numeroși dele
gați ai federațiilor din Nord. Tn in
tervențiile lor. vorbitorii, citind e- 
xemple locale, s-au referit îndeosebi 
la problemele unității stîngii și la a- 
lianța clasei muncitoare cu intelec
tualii. la intensificarea luptelor mun
citorești din regiunile respective și la 
întărirea rîndurilor partidului.

In. cursul ședinței de dimineață 
s-a anunțat că congresul a primit o 
scrisoare din partea' P.S.U., partid al

Raportului 
prezentat 

Marchais la

stingif necomuniste franceze, care e- 
vocă problemele căilor socialismului. 
Congresul a primit, de asemenea, un 
număr de mesaje de salut din partea 
unor partide și organizații care nu 
au putut fi prezente la lucrările sale.

*
• în cursul ședinței de după-amiază 
au luat cuvintul șefi ai delegațiilor 
partidelor comuniste și muncitorești, 
precum și ai unor mișcări de elibera
re națională invitate la congres.

Din partea delegației Partidului 
Comunist Român, cuvintul de salut â'-- 
fost rostit de tovarășul 
lescu-Mizil. membru al
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Paul Nicu- 
Comitetulul

*
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VIETNAMULUI
PARIS 5 (Agerpres). — Joi, tn ca

pitala Franței a avut loc cea de-a 
53-a ședință a Conferinței cvadripar- 
tite asupra Vietnamului. Primul care 
a luat cuvîntul a fost reprezentantul 
R. D. Vietnam, Ha -Van Lau, care a 
denunțat continuarea bombardamen
telor asupra regiunilor populate din 
R.D.V. de către Statele Unite. El a 
arătat încă o dată că, după decla
rația fostului președinte, Johnson, 
privind sistarea bombardamentelor 
americane asupra R.D.V., nu a inter
venit nici un fel de înțelegere cu 
guvernul S.U.A. care ar permite avi
oanelor militare ale acestora să sur
voleze teritoriul R.D.V. (Delegatul 
american, Philip - Habib, pretinsese 
la ultima ședință a conferinței că ar. 
fi existat o asemenea înțelegere). 
„Acestea sînt argumente fără funda
ment și arogante. Oprirea bombar
damentelor este necondiționată", a 
declarat Ha Van Lau. Reprezentanta 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud,' 
Nguyen Thi Binh, a respins, de ase
menea, afirmațiile nefondate ale de
legatului S.U.A.

In intervențiile lor, reprezentantul 
Statelor Unite, Philip Habib, și cel 
al regimului de la Saigon nu au adus 
nici un element, nou față de pozițiile 
anterioare.

LIBANEZ ® NOI ARESTĂRI LA BAGDAD

CAIRO — La Cairo au început joi 
convorbirile oficiale dintre președin
tele Gamal Abdel Nasser și regele 
Hussein al Iordaniei, sosit într-o vi
zită în R.A.U. Observatorii politici 
emit opinia că șefii celor două state 
vor trece în revistă probleme legate 
de „mica reuniune arabă la nivel 
înalt", . programată pentru sîmbătă 
în capitala R.A.U., evoluția situației 
din Orientul Apropiat și alte aspec
te interesînd cele două țări.

de radioAMMAN — Postul
Amman, citat de agenția U.P.I., a a- 
nunțat miercuri noaptea că 
trul egiptean al apărării, Mohamed 
Fawzi, care a întreprins o vizită de 
trei zile în Iordania, a părăsit ca
pitala acestei țări, plecînd spre 
Cairo. După cum a precizat postul 
de radio, ministrul egiptean a avut 
întrevederi cu oficialități militare și 
civile iordaniene și a inspectat uni
tățile militare amplasate de-a lun
gul liniei de încetare a focului.

minis-

zia a provocat doar pagube ușoare, 
fără a fi înregistrate victime ome
nești. Agenția citată amintește că 
este a opta explozie înregistrată în 
acest an în Liban și a cincea într-o 
clădire aparținînd presei. Poliția a 
întreprins o anchetă în vederea de
pistării autorilor acestui atentat

BAGDAD — Postul de radio Bag
dad a anunțat că în ultimele zile au 
fost arestate alte persoane implicate 
în tentativa de lovitură de stat care 
a avut loc recent în Irak. Se mențio
nează că ele vor fi deferite tribu
nalului special creat la Bagdad pen
tru judecarea și condamnarea celor 
implicați în încercarea eșuată de a 
răsturna actualul regim irakian.

(Agerpres)

închinată centenarului 
nașterii lui Lenin BELGIA SPANIA de păreri politice

BEIRUT — Sub președinția șefu
lui statului, Charles Helou, la Bei
rut a avut loc miercuri noaptea o re
uniune a, Consiliului de Miniștri li
banez. In cadrul acestei reuniuni, 
relatează agenția France Presse. pre
mierul Rashid Karame a expus re
zultatele recentei sale vizite Ia 
Cairo, unde, după cum.se știe, a avut- 
întrevederi cu președintele Nasser 
și cu alte oficialități egiptene.

Intr-o informație transmisă din 
Beirut, agenția A.P. anunță că 
miercuri noaptea în clădirea ziaru
lui „Al Jarida" a explodat o bombă. 
Potrivit primelor informații, explo-

mediteranieniior"
DECLARAȚIA MINISTRULUI 

ALGERIAN 
AL INFORMAȚIILOR

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Hotărîrea președintelui Nixon de a 
intensifica ritmul de construcție a 
sistemului de rachetă antirachetă 
„Safeguard" a stîrnit vii comentarii 
în cercurile politice americane.

Fostul vicepreședinte al S.U.A., Hu
bert Humphrey, a criticat această 
intenție a guvernului american. 
Luînd cuvîntul în cadrul unei con
ferințe de presă ce a avut loc la At
lanta (statul Georgia), Humphrey ș-a 
pronunțat împotriva continuării 
cursei înarmărilor. El a spus că pre
ședintele Nixon a opus veto-ul său 
acordării de sume suplimentare pen
tru necesitățile asistenței medicale, 
învățămîntului și asigurărilor so
ciale, dar și-a dat în schimb consim- 
țămîntul pentru cheltuirea unor su
me importante destinate sistemului 
de rachetă antirachetă.

La rîndul său, senatorul Mike 
Mansfield a declarat că sistemul „Sa
feguard" costă 50 de miliaf-de dolari 
și ar putea avea o influență negativă 
asupra convorbirilor privind limita
rea armelor strategice.

Hotărîrea Administrației Nixon 
privind sistemul „Safeguard",, a spus 
senatorul William Fulbright, este un 
pas „catastrofal" și, „total greșit". 
El a subliniat că va depune toate 
eforturile pentru a împiedica reali
zarea acestor planuri.

ALGER .5 — Corespondentul Ager- 
pres C. Benga transmite : La Pala
tul Club de Pins, din apropierea ca- 

. pitalei algeriene, a avut loc o con
ferință de presă la care Abdellah 
Khodja, directorul general al pla- 

. nificării și studiilor economice, a 
făcut o amplă expunere asupra prin
cipalelor caracteristici ale planului 
algerian pe patru ani i 1970-1973. 
Reălizarea obiectivelor cuprinse în 
acest plan, a menționat el, va prile
jui o sporire- a producției, naționale 
în proporție de 52 la sută, presupu- 
nîndu-se un ritm anual de creștere 
de 13,4 la sută.

Răspunzînd unei întrebări referi
toare Ia evoluția situației din zona 
mediteraneană, ministrul algerian al 
informațiilor, Mohammed Ben Yahia, 
a declarat în cadru] aceleiași confe
rințe de presă că Algeria „consideră 
că Mediterana trebuie să aparțină, 
mediteranienilor și de aceea tre
buie evacuate toate flotele șl ba
zele militare străine din regiune".

Se numește Fam Van Thang> 
Are 24 de ani și este sau, mai 
precis, a fost student al Uni
versității budiste din Saigon. A 
fost, pentru că de la 16 octom
brie 1969 este arestat. Procesul 
— o înscenare grosolană. Sentin
ța : 5 ani de muncă forțată.

De ce a fost aruncat după 
gratii Fam Van 7 Oricit ar pă
rea de absurd, oricit ar părea 
de străin de cele mai simple 
norme morale și juridice, fapt 
este că împotriva lui Fam Van 
s-a reținut drept capăt de acu
zare talentul; drept corpuri de
licte : partituri muzicale și ver
suri. Căci Fam Van este compo
zitor și poet. In 1967 a publicat 
într-o culegere proprie zece din 
cintecele compuse de el. Succe
sul a fost deplin. In scurt timp 
au devenit cunoscute pe întreg 
teritoriul Vietnamului de sud.

Marionetele de la Saigon nu 
au rămas pasive. Poliția lor a 
constatat că îndeosebi patru din 
cele zece cintece sînt fredonate 
cu o anumită... pasiune. A fost 
pusă eticheta : compoziții „sub
versive", „de natură să aducă a- 
tingere spiritului anticomunist al 
armatei și poporului".

Fam Van este după gratii, 
dar cintecele sale nu pot fi în
temnițate. Colegi de-ai lui, toți 
tineri, murmură în continuare 
cintecele lui Fam Van, cintece 
despre viața lor inumană, des
pre opoziția față de un „război 
murdar". Poeziile și cintecele lui 
slnt străbătute ca un fir roșu 
de ideea condamnării unui răz
boi fratricid, în care vietnamezi 
sînt puși să ucidă vietnamezi, 
pentru interese care nu sînt ale 
națiunii lor, ci ale unor agresori 
venifi de la zece mii. de kilo
metri depărtare.

Se spune intr-un cîntec inti
tulat „Mamă, tu mă crești pentru 
ca eu să devin un prizonier" :

„Mamă, mamă, / Pentru că eu 
nu vreau să ucid atit de mulți 
prieteni și frați / Pentru că nu 
vreau să ucid, sînt prizonier".

Sau în altul intitulat „Cîntec 
de leagăn" : „Dormi, fiul meu, 
dormi, / Cînd vei fi mare, vei 
mînui arma și sabia / Cînd vei 
fi mare, vei ucide prieteni și 
frați".

Fam Van este după gratii. A- 
fară, însă, pe întinderea pă
mântului sud-vietnamez, rănit 
de bombele și napalmul inter- 
venționiștilor, încorsetat intre 
baionetele marionetelor aservite 
unor interese străine, răsună 
cintecele sale. Ele acuză agresi
unea și formula „vietnamtzăril" 
Ele slujesc suî-generis cauza li
bertății pentru care luptă. în 
rindurile forțelor guvernului 
provizoriu cei mai bravi patri- 
oți din Vietnamul de sud.

Dumitru POPA

ULIANOVSK 5 (Agerpres) - La 
28 și 29 ianuarie 1970 a avut loc la 
Ulianovsk o sesiune jubiliară închi
nată împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea lui Vladimir Ilici Lenin.

La sesiune au participat academi
cieni, profesori, oameni de știință 
sovietici și delegați din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, Iugo
slavia, Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria. Din delegația română au 
făcut parte Nicolae Goldberger, 
prim-adjunct al directorului Institu
tului de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lîngă C.C. al P.C.R., Ște
fan Șteiănescu, adjunct al directo- 

șrului Institutului de istorie „Nicolae 
Iorga", și Dan Mihail, profesor din 
Cluj. ,

La sesiune au prezentat referate 
primul-secretar al regiunii Ulia
novsk A. A. ScociloV, acad. P. N. 
Pospelov, acad. E. M. Jukov și P. 
M. Kim, membru corespondent al'A- 
cademiei.

Delegația română a înmînat prezi
diului sesiunii un salut din partea 
Academiei Republicii -Socialiste Ro
mânia și a prezentat, la discuții, o 
comunicare. Totodată, delegația a 
transmis pentru Muzeul V, I. Lenin 
din Ulianovsk un set din ediția ro
mână a Operelor alese ale lui V. I. 
Lenin, în trei volume legate în piele.

BRUXELLES 5 (Agerpres). — Si
tuația a devenit din nou încordată în 
bazinul carbonifer Limbourg. Gu
vernul belgian a respins revendică
rile celor 23 000 de mineri - • - 
grevă de la 6 ianuarie.

După ce a primit raportul de an
chetă al guvernatorului din Lim
bourg și s-a consultat cu reprezen
tanții sindicatelor și al patronatului, 
guvernul, prin intermediul ministru
lui economiei, Leburton, a declarat 
că așa-numitul „program social' 
feritor la situația minerilor 
,să fie menținut și să nu fie 

Aceasta înseamnă că 
guvernului belgian

ivendi 
aflați Jn

1“ re- 
trebuie 
pus în 
atitu- 

rămîne 
lua în 

economice

»»■ 
cauză", 
dinea 
neschimbată și că el nu va 
considerare revendicările 
ale minerilor.

Intr-un document dat publicității 
de Biroul Politic al Partidului Comu
nist din Belgia se subliniază că, în 
momentul de față, principala sarcină 
a organizațiilor sindicale și politice 
este aceea de a sprijini acțiunea mi
nerilor din Limbourg și revendicările 
oamenilor muncii. Documentul ara
tă, de asemenea, necesitatea organi
zării unei conferințe naționale în le
gătură cu problemele muncii și a 
controlării modului în care sînt uti
lizate fondurile statului în întreprin
derile companiilor particulare.

MADRID 5 (Agerpres). — După o 
relativă acalmie înregistrată în.ulti
mele zile, mișcarea socială spaniolă 
cunoaște, tncepînd de miercuri, o 
nouă încordare. In Asturia, focarul 
largilor acțiuni revendicative declan
șate la începutul acestui an, 600 de 
muncitori furnaliști au intrat 
miercuri tn grevă, cerînd satisface
rea revendicărilor lor economice și 
punerea în aplicare a contractului 
colectiv de muncă. Pentru aceleași 
motive au declarat grevă și salariații 
Întreprinderii siderurgice din Felgu- 
era (în apropiere de Ovideo).

între guvernele
R. P. Polone

ITALIA
ROMA 5. — Corespondentul Ager- 

pres, Giorgio Pastore, transmite: .Un 
milion și jumătate de muncitori a- 
gricoli din întreaga Italie. au decla
rat joi o grevă de 24 ore. Ei reven
dică aprobarea definitivă a măsurilor 
privind noul sistem de folosire a 
mîiriii de lucru în sectorul agricol 
și protestează împotriva șomajului. 
Greva națională a muncitorilor agri
coli Italieni este sprijinită în mod 
unitar de cele trei principale cen
trale sindicale.

VARȘOVIA 5. — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : Joi, la Varșovia a început schimbul de păreri politice între guvernele Republicii Populare Polone și Republicii Federale a Germaniei în vederea normalizării relațiilor dintre cele două țări. Delegația poloneză este condusă da Jozef Winiewicz, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar cea a R.F.G. de Georg F. Dukwitz, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.
\

Imagine de Io Expoziția românească: de mașini-unelte și utilaje, deschisd 
nu de mult la Leningrad

REPREZENTANȚIIntIlnire Intre
Al P.C. DIN BOLIVIA Șl P. C. PERUVIAN

ROMA 5 (Agerpres). — La Roma 
a avut loc o întîlnire a reprezentan
ților Frontului pentru eliberarea 
Mozambicului, Mișcării populare 
pentru eliberarea Angolei și Parti
dului african al independenței Giii- 
neei și Insulelor Capului Verde, a- 
nunță ziarul „L’Unita". Participan
ții au hotărît convocarea, în luna 
iunie, In capitala Italiei, a unei con
ferințe internaționale de sprijinire a 
luptei popoarelor din coloniile por
tugheze. In vederea pregătirii aces
tei conferințe, ale cărei lucrări vor 
dura trei zile, a fost creat un co
mitet special.

Intr-un apel semnat de reprezen
tanții celor trei organizații, partide
le politice și organizațiile sindicale 
care sprijină lupta dreaptă a popoa
relor din coloniile portugheze sînt 
chemate să ia parte la viitoarea con
ferință internațională. „Avem nevoie 
de solidaritatea voastră, care să se 
exprime nu numai prin manifesta
rea simpatiei, dar și prin acțiuni co
mune în lupta împotriva colonialiș
tilor portughezi și a forțelor impe
rialiste*. se subliniază în apel.

LA PAZ 5 (Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a 20 de ani de Ia 
crearea Partidului Comunist din Bo
livia, în orașul La Paz a avut loc o 
întîlnire între reprezentanții P.C. 
din Bolivia și al P.C. Peruvian. In 
declarația dată publicității se arată 
că cele două partide au aprobat nor
malizarea relațiilor dintre țările lor 
și țările socialiste, precum și națio
nalizarea companiilor petroliere „In
ternational . Petroleum* în Peru 
„Bolivian Gulf Oil* în Bolivia, 
subliniază, de asemenea, că atît 
Peru cît și Bolivia „a început 
proces pozitiv de transformări

urmare a Intrării în lupta antiim- 
perialistă și antioligarhică a unor noi 
forțe*1. Participanții la întîlnire au ■ 
condamnat acțiunile forțelor con
trarevoluționare interne și externe 
organizate cu ajutorul C.I.A., care 
încearcă să împiedice desfășurarea 
proceselor politice progresiste în Bo
livia și Peru.

Ambele partide, se subliniază tn 
declarație, își concentrează efortu
rile pentru apărarea cuceririlor po
poarelor peruyian și bolivian, pen
tru continuarea transformărilor an- 
tiimperialiste și antifeudale ce 
ioc în cele două țări.
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Necesitatea extinderii re
lațiilor comerciale cu țările 
SOCialiSte este subliniată într-un 
raport special al Ministerului Indus
triei și Comerțului al Uruguayului. 
Țara noastră, se spune în raport, are 
o balanță comercială echilibrată cu 

, statele socialiste, întrucît acestea sînt 
parteneri constanți. Datorită politicii 
comerciale a Statelor Unite și altor 
țări occidentale față de noi, se arată 
în raport, balanța comercială cu aces
tea este deficitară.

Un acord cu privire la 
înființarea unei linii mari
time permanente între por
turile Iugoslaviei și R. P. 
Chineze 8 încheiat între între
prinderea iugoslavă de navigație 
„Iugolinia” și corporația chineză 
„China National Chartering Corpora
tion", anunță agenția Taniug. Linia 
va fi deservită de 4—5 nave, ce vor
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asigura o legătură lunară permanentă 
în ambele direcții ‘ de navigație.

Senatul chilian a aprobai 
proiectul de lege privind 
naționalizarea companiei 
„Chilectra", 8 trustului 
nord-american „American and Foreign 
Power". Acțiunile acestei companii, 
care furnizează 29 la sută din întrea
ga producție de energie electrică din 
Chile, vor fi preluate de guvernul 
chilian.

sura în care circumstanțele o vor 
cere. Nakasone, care a făcut această 
declarație în fața studenților Acade
miei militare, a afirmat că „există 
îndoieli că cooperarea militară japo- 
.no-americană va mai continua în for
ma ei actuală".

tate de aproximativ 200 kilotone TNT 
a fost efectuată miercuri la poligonul 
din Nevada, a anunțat Comisia pen
tru energie atomică a Statelor Unite. 
Aceasta este a treia experiență nuclea
ră subterană efectuată de S.U.A. de 
la începutul anului 1970.

„Călușul 
aplaudat 
în Olanda

HAGA — Corespondentul A- 
gerpres Mircea Moafcăș trans
mite : Miercuri seara, .ansamblul 
folcloric „Călușul" al căminului 
cultural din comuna Scornicești, 
județul Olt, ă prezentat, in ca
drul itinerarului său internațio
nal, un spectacol festiv in loca
litatea Goes din Olanda. La 
spectacol au luat parte oficiali
tăți ale provinciei Zeeland, con
ducători ai municipalității, per
sonalități ale vieții culturale și 
artistice,. un numeros public. A 
participat ambasadorul .României 
la Haga, George Elian.

Cintecele, ■ cînd zglobii, cînd 
domoale, ale orchestrei, melodiile 
pline de expresivitate șl pătrun
se de căldura sufletului româ
nesc, interpretate cu mult talent 
de soliste, ritmul plin de vioi
ciune și entuziasm al dansurilor 
populare au cucerit publicul. La 
sfirșltul spectacolului, scaunele 
au fost înlăturate, iar sala s-a 
unit eu scena. Hore, sirbe, „Pe- 
rinița" au fost jucate pînă tîrziu 
in noapte.

„A fost o seară de neuitat 
pentru noi toți, a fost uri ade
vărat eveniment pentru orașul 
nostru, pentru care mulțumim 
din inimă locuitorilor Scorrii- 
ceștiului, mulțumim României" 
— a declarat Christian Verbest, 
președintele Fundației culturale 
olandeze Kasporgo, sub auspi
ciile căreia a avut loc specta
colul. „Spectacolul — a declarat 
cunoscutul etnograf și om de 
cultură olandez — constituie mai 
mult decit o minunată manifes
tare artistică. El este un fier- 

'■binte mesaj din partea unui po
por care își iubește tradițiile și 
militează pentru o prietenie sin
ceră cu toate popoarele lumii"

Mulțumind organizatorilor, lo
cuitorilor orașului Goes pentru 
calda și frumoasa primire făcu
tă „Călușului",1 conducătoarea 
ansamblului' folcloric din Scorni- 
cești, profesoara Elena Bărbu- 
lescu, a subliniat că această ma
nifestare artistică constituie •> 
contribuție . la adinclrea priete
niei dintre popoarele Olandei *i 
României.

Al P.C. DN JAPONIA

mani testările 
t-au determi- 
directorul ge- 
Acordului ge-

grîu, ca 
menite 

acordul 
asupra

Pe măsură ce forțele Ja
poneze de autoapărare se 
vor dezvolta, bazele ame
ricane din Japonia vor tre
ce sub controlul acestora, 
a declarat directorul general al Agen
ției japoneze pentru autoapărare, 
Yasuhiro Nakasone. Japonia — a 
adăugat el — va accepta însă folo
sirea în comun a acestor baze, în mă-

La Moscova a fost sem
nat un acord pe termen 
lung între U.R.S.S. și Fran
ța cu privire la colaborarea în do
meniul științelor agricole, anunță «- 
genția TASS. Acordul prevede efec
tuarea de experiențe pentru îmbună
tățirea calității semințelor, combaterea 
pe cale biologică a dăunătorilor, cer
cetări în domeniul virusologiei vete
rinare și al obținerii de noi rase de 
animale. Se prevede, de asemenea, un 
schimb larg de specialiști și de infor
mații privind rezultatele cercetărilor.

0 explozie nucleară sub
terană 8 unei bombe cu o capaci-

BUDAPESTA 5. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite: Adunarea generală 
anuală a Academiei de științe a 
R.P. Ungare, care își desfășoară 
în aceste zile lucrările la Bu
dapesta, a ales noi membri ac
tivi și de onoare ai academiei. 
Printre cei ÎS noi membri de o- 
noare ai Academiei ungare de 
științe se numără renumiți oa
meni de știință din Uniunea So- 

. vîetică, Anglia, Suedia, Iugo
slavia, Franța, Bulgaria, Mon
golia, Polonia, Finlanda, precum 
și cunoscut! oameni de știință 
români — academicienii St. 
Milcu, endocrinolog, și C. D. Ne- 
nițescu, chimist.

PLEDOARII IN FA VOAREA DEZVOL TĂRII
COMERȚULUI INTERNAȚIONAL

Ce ne rezervă anii 
’70 în domeniul schim
burilor comerciale in
ternaționale ? întreba
rea aceasta constituie o 
preocupare majoră a 
factorilor responsabili 
din domeniul econo
mic, precum și a insti
tuțiilor specializate ale 
O.N.U. Ea este cu atit 
mai justificată cu cit 
anul care a început 
este decisiv pentru fe
lul cum se va pregăti 
și va demara cel de-al 
doilea „Deceniu al dez
voltării". Din recentele 
luări de poziție ale u- 
nor organizații inter
naționale, ca și ale u- 
nor personalități de 
autoritate pe plan 
mondial apare evident 
că problemele dezvol
tării nu pot fi izolate 
de contextul general al 
evoluției economice, că 
ele fac parte integrantă 
dintr-un ansamblu ln- 
globtnd întregul sis
tem al politicilor co
merciale naționale și 
internaționale.

Actuala sesiune a 
Consiliului pentru co
merț și dezvoltare va 
dezbate, de pildă, do
cumentele prezentate 
de președintele și de 
secretarul său general 
cu privire la contribu
ția U.N.C.T.A.D. la 
buna organizare a „De
ceniului". Cele două 
texte au fost redactate 
în urma consultării 
țărilor membre ale 
U.N.C.T.A.D. șl por
nesc de la Ideea, de
venită axiomă, după 
care o evoluție dina
mică a raporturilor co
merciale intre țări cu 
sisteme economice și 
sociale diferite, supri
marea obstacolelor co
merciale și favorizarea 
de măsuri constructive 
în domeniul cooperării 
economice, industriale, 
tehnice și științifice 
constituie condiții sine 
qua non ale reușitei 
„Deceniului". Neîndo
ios, dezbaterile se vor 
purta sub semnul aces-

une

tor principii funda
mentale..

Cea de-a 21-a sesi- 
a Comitetului 

F. A. O. (Organizația
Națiunilor Unite pen
tru alimentație, și a- 
gricultură) a examinat 
zilele trecute Raportul 
secretariatului Diviziei 
mixte F.A.O. (Comisia

zintă un sfert din to
talul vest-european — 
au rămas staționare 
din 1955 pînă în 1967 
și au scăzut cu 6 la 
sută în 1968. In dome
niul schimburilor de 
produse agricole cu ta
rile din răsăritul con
tinentului n-au inter
venit modificări sem-

CORESPONDENȚA DIN GENEVA 
DE LA H. LIMAN

economică a O.N.U. 
pentru Europa) cu pri
vire la evoluția recen
tă a comerțului cu pro
duse agricole în Euro
pa. S-a constatat cu 
acest prilej că în 
1968 importurile țărilor 
vest-europene au scă
zut, în timp ce expor
turile au continuat să 
crească. De pildă, im
porturile agricole bri
tanice — care repre-

nificatlve. Importurile 
occidentale din această 
parte a Europei s-au 
menținut in 1968 la un 
procent de 5 la sută 
din totalul importurilor 
agricole - ale țărilor 
vest-europene. Autorii 
raportului atribuie a- 
cest fenomen, între al
tele. „marasmului care 
domnește pe numeroa
se piețe (importatoa
re)". Ei dau ca exem-

piu violarea de . către 
o serie de țări indus
trializate a clauzelor 
cu privire la preturi 
din Convenția asupra 
comerțului cu 
și speculațiile 
să submineze 
internațional 
zahărului. Intrat în vi
goare la 1 ianuarie 
1969.

Toate 
acestea 
nat pe 
neral a! ____ _ s„_
neral pentru tarife și 
comerț (G A.T.T.). Oli
vier Long, să declare 
în fața Convenției na
ționale a comerțului 
exterior că pentru a 
evita „riscul de a ve
dea micșorîndu-se coo
perarea internațională" 
este necesar de a se In
tensifica comerțul in
ternațional de a se 
persevera pe calea li
beralizării schimburi
lor El a atacat cu 
vehemență presiunile 

■ protection iste exerci

tate de unele 
verne, subliniind 
„cererea de a se men
ține și a se introduce 
noi măsuri restrictive 
împotriva importurilor 
este o practică foarte 
primejdioasă". El a 
pledat în favoarea „u- 
nei mișcări mereu mai 
libere de bunuri și ser
vicii între națiunile din 
întreaga lume".

în același sens s-a 
exprimat și fostul 
director general al 
G.A.T.T., Sir Eric Vyn- 
dham White, cu pri
lejui unui seminar 
al Universității John 
Hopkins. „Totul lasă să 
se creadă, a spus el. 
că în cursul anilor *70 
liberalizarea comerțu
lui intre Vest și Est se 
va intensifica". ■

Spirite realiste, per
sonalitățile citate nu 
emit simple dezidera
te. ci se fac interpreții 

. unor , imperative care 
se impun cu o forță 
mereu sporită în rela
țiile internaționale.

TOKIO 5 (Agerpres). — între 2 și 4 
februarie s-au desfășurat la Tokio 
lucrările celei de-a 11-a plenare a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din . Japonia, anunță un 
comunicat al Secretariatului, C.C. 
Plenara a examinat și a adoptat în 
unanimitate propunerea președinte
lui C.C. al P.C. din Japonia. Sanzo 
Nosaka, cu privire la convocarea ce
lui de-al XI-lea Congres al partidu
lui. la 25 mai 1970, la -Tokio.

REPUBLICA DOMINICANĂ

SIMPTOME ALE „FEBREI"
PREELECTORALE

SANTO DOMIÎjIGO 5 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Dominicane, 
Joaquin Balaguer, a declarat 
miercuri, referindu-se la recrudes
cența actelor de teroare, semnalate 
tn ultima vreme în țară, că Republi
ca Dominicană se află Ia trei luni 
înainte de alegerile generale, într-o 
adevărată stare de „criză" El a pre
cizat că, numai în ultimele zile, trei 
persoane au fost asasinate și nume
roase altele rănite. Guvernul, a ară-

tat el, a avertizat că va lua o seria 
de măsuri pentru a se pune capăt 
acestei situații ,

Conțentînd declarațiile președinte
lui. ziarul „El Nacional" din Santo 
Domingo consideră că majoritatea 
victimelor atentatelor teroriste fac 
parte din rindurile opozițțeî politice. 
După cifrele prezentate de ziar, nu
mai în Ianuarie „ar fi dispărut* 30 
de adversari politici al guvernului.
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