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ANGAJAMENTUL
Cuvînt de onoare, stimulent,
act de mîndrie și, mai presus

de orice,
O ÎNALTA RĂSPUNDERE
□

în cadru! vastului program elabo
rat de partid pentru dezvoltarea ar
monioasă, multilaterală a patriei so
cialiste, județului Dolj îi revin — în 
acest ultim an al cincinalului — sar
cini sporite, de mare complexitate. 
Producția globală industrială urmea
ză să crească cu 13,5 la sută | în ace
lași timp, productivitatea muncii va 
spori cu 8,7 la sută și se va realiza 
un volum de investiții de 2,4 mili
arde lei. De asemenea, valoarea pro
ducției globale din agricultură va 
crește cu aproape 5 la sută față de 
realizările anului trecut. Analizînd 
aceste sarcini economice mobilizatoa
re, recenta plenară cu activul a Co
mitetului județean Dolj al P.C.R. a 
apreciat că, în economia județului, 
există posibilități reale ca prevede
rile planului pe acest an să fie în
deplinite și chiar depășite și — ca 
atare — a răspuns cu entuziasm che
mărilor la întrecere lansate de orga
nizațiile 'județene de partid Brașov 
și Timiș, luîndu-și în numele comu
niștilor, al.tuturor oamenilor muncii 
din județ importante angajamente.

In legătură cu principalele ele
mente pe care se sprijină angaja
mentele asumate, cu obiectivele con
crete pe care și le-au propus comu
niștii, oamenii muncii din județul 
Dolj, am avut convorbirea de față.

— Ca să putem stabili ceea ce ne 
stă, în putere să realizăm, în plus 

L’să de plan, în acest an de punte 
I.slre două cincinale, logic a fost să 
examinăm cu cea mai mare exigen
ță cum am muncit în anul prece
dent, să investigăm cu deosebire a- 
cele sfere ale activității unităților 
economice unde trebuie acționat pen
tru a se asigura folosirea superioară 
a potențialului tehnic, material și 
uman, ridicarea nivelului eficienței 
productive. Din analizele efectuate 
s-a desprins pregnant, bunăoară, că 
mașinile, instalațiile și spațiile de 
producție nu sînt folosite la întrea
ga capacitate, ceea ce a determinat 
ca. pe ansamblul județului, indicele 
de utilizare a fondului de timp la 
principalele grupe de utilaje să fie 
mult sub nivelul posibilităților. Nu
mai în ultimul trimestru al anului

Convorbire cu tov.
Constantin BÂBÂLÂU 
prim-secretar al Comitetului 

judefeai Dolj a! P.C.R.

trecut, Indicele de folosire a utila
jelor în industrie a atins abia 60 la 
sută din timpul calendaristic. Dato
rită defecțiunilor accidentale, în a- 
ceastă perioadă s-au irosit pe an
samblul economiei județului peste 
140 000 ore-mașină, la care s-au a- 
dăugat alte 650 000 ore-mașină de sta
ționare determinate de deficiențele 
existenta în aprovizionarea cu ma
terii și materiale sau de lipsa forței 
de muncă. Numai pe seama conce
diilor fără plată, a absențelor nemo
tivate, învoirilor și întreruperilor 
procesului tehnologic s-au pierdut 
anul trecut aproape 700 000 ore-om i 
altfel exprimată, această cifră echi
valează cu timpul nelucrat al unei 
unități economice cu 1 000 de salariați 
pe o perioadă de circa 3 luni.

Creșterea gradului de folosire a 
capacităților de producție prin asigu
rarea unei încărcări medii a mași
nilor de cel puțin 2,2—2,4 schimburi 
și atingerea unui indice de utilizare 
de 70—75 la sută din timpul dispo
nibil, redarea pînă în luna iunie a.c. 
în circuitul economic a utilajelor și 
instalațiilor nefolosite în prezent, a- 
plicarea unor măsuri care vizează 
atingerea în scurt timp a parametri
lor tehnico-economici la unele insta
lații noi și raționalizarea fluxurilor 
tehnologice la altele mai vechi — 
toate aceste prevederi conferă rea
lism angajamentelor pe care ni le-am 
asumat de a depăși planul- produc- 
ției-marfă cu 60 de milioane lei și a 
realiza o creștere a productivității 
muncii, pe fiecare salariat industrial, 
cu 1 000 lei. peste nivelul planificat.

Pe această cale va fi realizată și 
o parte din angajamentul care pri
vește obținerea a 15 milioane lei be-

neficii peste plan. Desigur, ponderea 
cea mai mare a angajamentului la 
acest indicator am fundamentat-o pe 
seama diminuării consumurilor spe
cifice la o seamă de materii prime, 
materiale și combustibili. La uzinele 
„Electroputere" și „7 Noiembrie", de 
exemplu, se va trece, în curînd, la 
reproiectarea acelor produse care 
înregistrează în prezent consumuri 
exagerate de metal. La combinatul 
chimic, insistăm îndeosebi în direc
ția economisirii energiei termice și 
electrice, întrucît consumurile înre
gistrate la unele produse depășesc 
cu mult nivelurile proiectate, cît și 
pe cele realizate la alte unități simi
lare din țară.

— Intre produsele ce urmează să 
se realizeze, in acest an, peste plan

Zile fierbinți în bătălia

pentru cucerirea puterii

COMUNIȘTII
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pe președintele Comisiei economice
a 01.0. pentru Europa

Ion Gheorghe Maurer, a 
vineri la amiază pe preșe- 

Comisiei economice a 
pentru Europa, Evgheni 
care face o vizită în țara

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, 
primit 
dintele 
O.N.U.
Mateev, 
noastră.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, au parti
cipat Radu Constantinescu, vice
președinte al Comisiei guverna

★

Tn aceeași zi, președintele Comi
siei economice a O.N.U. pentru 
Europa a fost primit de vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Rădulescu.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, au parti
cipat Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și 
Radu Constantinescu, vicepreședin
te al Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare economică 
și tehnică.

TURISM
NUMIT

DOCUMENTARE
TEHNICĂ

Un tînăr inginer îmi mărturisea cu 
cîtva timp în urmă că intenționează 
să se transfere cu serviciul la U- 
zina de autoturisme din Pitești. 
,,Nu-i așa — l-am întrebat — că 
fabricația „Daciei" vă atrage și pe 
dv„ ca și pe atîția alți colegi de 
breaslă ?“ Răspunsul n-a fost, însă 
cel așteptat :

— Da de unde ! Vreau să văd Pa
risul și-atîta tot 1 M-aș angaja la 
autoturisme doar pentru că de a- 
colo, date fiind relațiile de coope
rare cu firma „Renault", sînt mari 
șanse să fii trimis în Franța cu o 
treabă oarecare. M-aș duce, m-aș 
Întoarce și apoi vom mai vedea.

Scurt, cuprinzător și... absolut au
tentic I

Nu știu dacă acest inginer are' sau 
nu șanse să înșele vigilența condu
cerii uzinei piteștene și să admire 
Parisul pe 
orice caz.
nii țării, a 
documentarea și 
străinătate e cu totul străină de in
teresele generale ale societății, e- 
xistă, din păcate, destui. La între
prinderea de piese radio și semi- 
conductori-Băneasa mi s-a relatat 
că, după o documentare de 6 săptă- 
mîni în Franța și Italia, inginerul 
Marin Nenciu și-a înaintat demisia 
și s-a angajat (ce-i drept, într-o 
funcție ceva mai mare) la... între
prinderea de material didactic, Sar 
maistrul Mihai Covaci a pretins în
tr-o bună zi să I se înmîneze car
tea de muncă spre a se angaja în 
altă parte, uitînd, ca prin farmec, 
că pentru această (și numai pentru 
această) întreprindere și-a clarificat,

'cheltuiala statului. îrȘ 
„plimbăreți" pe ba- 
căror viziune despre 

specializarea în

mentale de colaborare și coopera
re economică și tehnică, precum și 
Spas Nicolov Gospodov, ambasa
dorul Republicii Populare Bulgaria 
la București.

Cu această ocazie au fost discu
tate unele probleme referitoare la 
activitatea Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Europa în domeniul 
dezvoltării relațiilor de colaborare 
și cooperare pe continentul euro
pean.

★

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind lărgirea activită
ții de cooperare economică și teh
nică în cadrul Comisiei economice 
a O.N.U. pentru Europa.

în cinstea oaspetelui, vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Rădulescu, a oferit un 
dejun în saloanele hotelului „Athă- 
nee Palace'

ALB

lungi 
auto- 
plea- 
adu-

viscol pu- 
Drumurile 
s-au in
și multe 
autobuzele

însemnări 
de Mihai 
CARAftFIL

EXAMEN
ÎN PEISAJ

La ora schimbu
rilor, spațiul din 
fața Uzinei de alu
miniu Slatina se 
umple de o anima
ție intensă: 
coloane de 
buze sosesc șt 
că ducînd șt 
cînd sute și mii de 
oameni, cea mai 
mare parte din co
munele învecinate. 
Este un ciclu per
petuu, vital pentru 
funcționarea marii 
uzine, un ciclu dic
tat de procesul teh
nologic cu foc con
tinuu.

într-o noapte din 
iarna aceasta, la 
Slatina s-a dezlăn
țuit un 
ternic- 
județului 
zăpezii 
dintre 
care aduceau mun
citorii în schimbul 
de noapte n-au mai 
putut răzbi pînă la 
uzină. Și, cu toate 
acestea, mulți din
tre muncitorii aflâți 
în aceste autobuze 
sau la care autobu
zele n-au mai ajuns 
deloc au pornit 
spre uzină, pe jos, 
înfruntând viscolul 
ce se întețea me
reu. Cu întârziere — 
totuși au ajuns la 
locul unde se știau 
atunci atât de nece
sari.

— Era impresio
nant... — povestește 
directorul uzinei, 
ing. Ion Lițescu. A- 
păreau ca din 
ant la porțile 
nei; înaintau 
noapte și prin 
col, învăluiți

nori de zăpadă. Ve
neau în grupuri sau 
cite unul. Erau în
ghețați, plini de ză
padă, dar alergau 
direct la locurile lor 
de muncă, îngrijo
rați pentru ce s-ar 
fi putut întîmpla a- 
colo în lipsa lor. 
Acolo însă nu se 
petrecea nimic ne
liniștitor, pentru că 
cei mai mulți din
tre muncitorii ca- 
re-și terminaseră 
programul au refu-

zat să plece aca
să, rămînînd să-t su
plinească pe cei care 
nu s-au putut pre
zenta. Unii dintre ei 
au rămas în uzină 
cîte 24 sau 32 de 
ore, cu mici pauze 
pentru odihnă și 
masă. în felul aces
ta viscolul nu ne-a 
produs pagube.

Au fost însă și 
dintre cei care, deși 
nu se aflau prea de
parte de uzină, s-au 
întors din drum, 
n-au mai venit la 
lucru. Din moment 
ce era viscol... Alții, 
pe care vremea rea 
i-a surprins la lu
cru, după ce și-au 
terminat schimbul 
s-au grăbit să ple
ce, fără să mai stea 
pe gînduri, deși era 
limpede că uzina a-

rea atunci atîta ne
voie de ei.

— Oameni și oa
meni... — continuă 
directorul. Noaptea 
aceea ne-a prilejuit 
cîteva reflecții. Ve
deți, producția unei 
uzine moderne ca a 
noastră așează în 
prim plan nenumă
rate probleme teh
nice. Da, ne preocu
pă valorificarea 
maximă a potenția
lului ei, dar nu nu
mai pe căi strict 
tehnice. Un aseme
nea fapt, ca acela 
despre care discu
tăm, dezvăluie niște 
„resurse producti
ve" nebănuite. Dfi'ră 
îndoială că un om 
care este în stare să 
parcurgă noaptea 
un drum lung prin- 
tr-un viscol cum
plit, ca să ajungă la 
locul lui de muncă 
și să-și facă dato
ria, dovedește cită 
forță degajă culti
varea conștiinței so
cialiste.

Nu în fiecare zi 
se iscă un viscol, nu 
în fiecare zi se i- 
vește un prilej spec
taculos de verificare 
a conștiinței. Și cu 
toate acestea există 
indicii sigure, 
drane 
care 
pe 
ției, 
tant 
trli 
actul de conștiință 
Viața noastră de 
fiecare zi, eforturile 
închinate construc
ției socialiste ni-l 
relevă continuu, sub 
1001 înfățișări.

ne- 
uzi- 
prin 
viș

in

ca- 
imateriale 

înregistrează, 
fluxul produc
ed mai impor- 
dintre parame- 
acestui flux :

(Agerpres)(Continuare în pag. a III-a) GRECIA

Liliana"
cu altă pălărie\

La Combinatul siderurgic din Galafi se montează laminorul de benzi la cald
Foto i S. Cristian

ECONOMIA IN SFERA
PREOCUPĂRILOR

DE ACUTĂ ACTUALITATE
CORESPONDENTA DIN ATENA DE LA AL. CIMPEANV

Printre reclamele caleidoscopîce 
ale jurnalelor de actualități, pe e- 
cranele cinematografelor din Atena 
și-au făcut loc imagini de buldozere 
și tîrnăcoape. movile de ciment și 
cărămidă. La președinția Consiliului 
de Miniștri se oferă ziariștilor statis
tici ale băncilor și diverselor minis
tere economice. Primul ministru Pa
padopoulos declara recent că prin
cipalele preocupări ale guvernului 
vizează dezvoltarea economică a 
țării.

Din bilanțurile pe 19G9 reiese o a- 
meliorare a situației economice în 
comparație cu cei doi ani anteriori, 
cînd a fost înregistrată scăderea rit
mului precedent de dezvoltare. Ca

timp de 6 săptămîni_, în Anglia, tai
nele exploatării unei întregi linii de 
fabricație. Zecile de mii de lei efec
tiv cheltuiți pentru cei doi, fără a mai 
vorbi de cheltuielile suplimentare 
necesare pentru formarea corespun
zătoare a altor persoane care să o- 
cupe locurile rămase descoperite în 
urma lor, nu i-au impresionat deloc 
pe acești fugari care nu și-au 
dat seama sau n-au vrut să înțelea
gă că prin trimiterea lor la speciali
zare au contractat o mare datorie 
față de stat, față de societate. La fel 
a procedat și inginerul Gabriel Ma- 
rinoschi, fost salariat al Institutu
lui de proiectări pentr.u construcții
le de mașini, care și-a prezentat de
misia în mod ostentativ, încă la ae
roport, imediat după reîntoarcerea sa 
dintr-o călătorie de documentare în 
Anglia, pentru a prelua funcția de 
inginer șef la Institutul de pro
iectare a construcțiilor și instalații
lor de gospodărie comunală. (Culmea 
e că se găsesc, totuși, persoane in
fluente care să intervină la locul 
de muncă inițial pentru a solicita... 
transformarea demisiei 
ner în „transfer" I)

în'cuvîntarea rostită 
tucrărilor plenarei C.C 
10—13 decembrie 1909
Nicolae Ceaușcscu a arătat că tre
buie luate măsuri hotărîte împotriva 
celor care, prin actele lor, produc 
dezordine în viața întreprinderilor, 
împotriva celor care se plimbă în 
mod nejustificat de la o întreprin
dere la alta, făcindu-i să suporte

Ing. Adrian PRODAN

acestui ingi-

la încheierea 
al P.C.R din 

tovarășul
î

(Continuare în pag. a III-a)

Dinamismul, mobilitatea, 
capacitatea de adaptare ra
pidă la noile cerințe con
stituie o caracteristică de 
bază a unei industrii mo
derne. Aceasta cu atit mai 
mult în sectorul bunurilor 
de larg consum, unde ci
clul de reînnoire a produse
lor este din ce în ce mai 
scurt, ca urmare a modifi
cărilor rapide ce se înre
gistrează în structura cere
rii populației. întreprinde
rile și cooperativele mește
șugărești producătoare de 
articole casnice și de uz 
gospodăresc, de produse a- 
limentare raportează în fie
care an, în fiecare trimes
tru realizarea a noi produ
se. Descinzînd însă in ma
gazine, acolo unde ar trebui 
să se oglindească rezultate
le producției, al neplă
cuta surpriză să dai, in cea 
mai mare parte, peste ace
leași produse pe care le în- 
tîlnești de ani și ani de zi
le. Nu trebuie să se înțe
leagă prin aceasta că nu 
au fost aduse pe pia
ță și unele produse cu ade
vărat noi. Astfel, la ultima 
contractare dintre comerț 
și industrie din octombrie 
1969 au fost prezentate și 
comandate de comerț, pen
tru anul acesta, frigiderul 
cu absorbție, dulapul elec
tric pentru uscat rufe, so
ba de încălzit și cea de gă
tit cu combustibil lichid. în
călzitorul electric de apă

frunzulițe i 
„Alba" i 

ambalajul și

aceeași

BUNURILOR DE CONSUM

Jurul 
produs 
dragul

locul 
tabla

O-

nu 
de 
In

pe robinet, hota aspirantă 
pentru bucătărie, radiato
rul cu ventilator etc. To
tuși, ritmul de înnoire a ga
mei de produse este încă 
lent. Multe dintre produ
sele socotite noi. în statis
tici și în rapoartele între
prinderilor nu sînt decît 
produse care au suferit — 
potrivit opiniei comerțului 
— doar modificări neesen-

doi contimetri mai lungă I 
Paharul S 392 are acum, în 
locul vechiului desen 
linii, un altul, format 
cercuri și 
tergentul 
schimbat 
renăscut,
Phbnix, din propria cenușă 
(sub denumirea ,,Dero“). Și 
astfel,: teancul voluminos 
al listelor ce cuprindeau

din 
din 
de
și-a 

i a 
precum pasărea

— Cred că un produs nou 
trebuie să aducă cu sine o 
funcționalitate nouă.

— Din acest punct de ve
dere, care ar fi noutățile 
cooperativei ? Și, vădit 
stînjenit, începe să caute 
prin lista celor 19 produse 
asimilate în 1969 și a celor 
33 propuse pentru anul a- 
cesta.

— Mare parte din pro-

CONCEPȚII CARE BAREAZA APARIȚIA
DE NOI PRODUSE IN INDUSTRIA

ligheanele. din re
devenit albastre i

țiale i 
șii au 
ibricele au căpătat pică
țele ; strecurătoarea și-a 
îndesit găurile — cu cinci 
mai mult pe centimetru 
pătrat Apoi, cum să nu 
aprecieze gospodina noul 
obiect de bucătărie — re
cent descoperit de creato
rii noștri — denumit „po
lonic" ? Un polonic deose
bit esențialmente de tot ce 
se cunoaște în materie : are 
un nit in plus și coada cu

produsele noi, cu care ve
nisem de la producători, se 
subția pagină cu pagină.

Ce spun producătorii ? 
Ne deplasăm la o unitate 
despre a cărei activitate 
de asimilare a produselor 
noi s-a mai scris în ziarul 
nostru i cooperativa „Teh- 
nomecanica" București.

— Care este, după opinia 
dv„ Înțelesul noțiunii de 
produs nou ? — îl întrebăm 
pe vicepreședintele Sa va 
Davidescu.

dusele cuprinse în listă nu 
sînt noi i ele sînt doar pro
puse de comerț pentru a fi 
produse în acest an. De 
fapt, ele sînt de mult cu
noscute

— Și restul ?
— Restul sînt produse 

noi
Luăm, la tntîmplare, li

nul din 'produsele de pe 
listă — găleata pentru puț. 
întrebăm ; care este nouta
tea acestui produs ?

— In locul vechiului lăn-

țișor de la fundul mobil, 
am pus o tijă.

— Care e atunci funcțio
nalitatea nouă 7
- ? I ?
încercăm un alt produs 

— lopata pentru nisip
— Acum îl confecționăm 

din .tablă OL 50, în 
vechiului material, 
OL 38.

— Și noutatea ?
- ? 1 ?
Dacă discutăm în 

acestui termen de 
nou, nu o facem de 
discuției, ci pentru a arăta 
că, de multe ori, raportări
le unor întreprinderi pe a- 
ceastâ temă sînt, în reali
tate, mistificări. Viciul este 
de fond, provenind chiar 
de la concepția producăto
rilor, încurajată de accep
tarea, cu atîta ușurințăl a 
acestei practici tocmai de 
către verigile chemate să-i 
pună stavilă Unii dintre 
cei cu care am stat de 
vorbă au insistat în mod 
deosebit asupra cerinței de 
a se îmbunătăți sistemul 
actual de informare, prin 
introducerea — în docu
mentele de raportare — a 
poziției de „produse noi" 
separat de aceea de „sorti
mente noi" sau de „produ
se îmbunătățite". Evident, 
ideea nu e rea. însă aceas-

principală realizare este evidențiată 
sporirea investițiilor. Au început o 
serie de lucrări pentru amenajări 
turistice pe litoral și pe unele insu
le. în cîteva puncte ale țării se con
struiesc mici întreprinderi destinate 
îndeosebi prelucrării produselor a- 
gricole. Dar sporirea investițiilor se 
răsfrînge doar parțial asupra poten
țialului economic al țării

Factori competenți reamintesc me
reu de reticența deținătorilor de ca
pital de a finanța obiective indus
triale și agricole de amploare. 
Deținătorii de capital — îmi spu
nea secretarul genera] al Ministe
rului Coordonării Economice, Cozo- 
nis — preferă să investească în ma
rina comercială și în alte domenii 
care le asigură venituri mari și ra
pide. Constatîndu-se permanența a- 
cestei probleme majore, se vorbește 
tot mai mult, în ultima vreme, de 
necesitatea sporirii rolului statului în 
economie, unii lideri opinînd chiar 
că ea trebuie „condusă și contro
lată spre a se asigura atingerea 
biectivelor propuse" Regimul 
scria oficiosul „Nea Politeia" — 
se poate afla mereu „pe poziții 
apărare" în domeniul economic,
acest cadru se releva existența unui 
buget de investiții publice, pentru 
prima oară în Grecia, îndreptat spre 
unele din domeniile considerate im
portante, dar care n-au stîrnit inte
resul capitalului privat. Referindu-se 
la politica guvernamentală care pre
conizează sporirea investițiilor în 
industrie și agricultură, E. Ftenakis, 
ministru supleant la Ministerul Coor
donării, releva cu cîteva zile în 
urmă că pentru înlăturarea rezis
tențelor întîmpinate pe această cale 
se impune „în mod necesar" să fie 
„atinse puternice interese ale unor 
grupuri și persoane", de asemenea, 
„să fie întreprinsă o revizuire a 
rolurilor în economie și a venituri
lor", chiar dacă aceasta „va stîrni o- 
poziția celor afectați". Observatorii' 
înregistrează deocamdată acordul in
tervenit între guvern și Aristotelis 
Onassis, în virtutea căruia magna
tul a dobîndit dreptul de a-și ex
tinde monopolul pe care-1 deține în 
transporturile aeriene interne ți ex
terne ale țării, asupia altor domenii 
ale activității economice. în schimbul 
unor investiții promise de circa '600 
milioane de dolari.

Observatori! relevă cS In 
tuarea preocupărilor pentru 
din starea de subdezvoltare 
sesc expresie și dificultățile
pinate de Grecia în domeniul rela
țiilor sale comerciale și economice 
externe. Unele persoane oficiale con
sideră că actuala evoluție nefavora
bilă a acestor relații și-ar avea o- 
riginea într-o perioadă mai înde
părtată a istoriei postbelice a Gre-

accen- 
leșirea 
își gă"
întîm-

Mihai IONESCU

(Continuare în pag. all-a) (Continuare în pag. a VIII-a)
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Cine si ce
9păzește ?

. Cu cîtăva vreme în urmă, din 
magazia „Prodexport" aflată în 
portul Constanța au dispărut 
mărfuri în valoare de zeci de 
mii de lei. Se furaseră briche
te, aparate de radio, aparate de 
fotografiat.. Investigațiile ulte
rioare, făcute de organele de an
chetă, au lămurit lucrurile. Făp
tașii, Victor Lăpușan, din Raho
va (Bacău), Nicolae Marin din 
Petrila (Hunedoara) și Vasile 
Marcioiu din Mîneciu (Prahova), 
recent arestați, au făcut mărtu
risiri complete. Cum se explică 
însă neglijența oamenilor de pa
ză la obiectivul respectiv din 
portul Constanța ? Cu aseme
nea paznici nu putem dormi li
niștiți.

CE A RAPORTA T
DERUTA TUL LA iNTlLNIREA

CU ALEGĂ TORH

Lucrări la parcajul subteran 
din Piața N. Bălcescu

Zilele trecute solicitam, la a- 
ceastă rubrică, concursul citito
rilor pentru identificarea unui 
om necunoscut, aflat la Inspec
toratul județean de miliție Satu 
Mare. Cetățeanul respectiv nu 
putea da amănunte despre pro- 
pria-i persoană, fiind fără grai. 
Pe baza semnalmentelor publi
cate, persoana a fost identifica
tă de Inspectoratul județean 
de miliție Prahova — primin- 
du-se și confirmarea, o dată cu 
readucerea lui in familie la pă
rinți. Este Gheorghe Nicolescu, 
născut in 1935 în comuna Bu- 
ghele, județul Prahova. Identifi
carea lui va pune capăt și co
respondenței ce continuă să so
sească la Satu Mare din mai 
multe județe, prin care diferiți 
cetățeni se interesează de soarta 
omului in cauză.în atentia

9miliției
»

Vă relatăm o întîmplare 
trecută, deunăzi, la Școala 
nerală nr. 70 din Capitală.

pe- • 
ge- o 

_____  La 
ieșirea de la cursuri, cîțiva elevi | 
ai școlii au fost întîmpinați de 
trei indivizi care au început să 
le ceară bani sau diverse obiec
te i stilouri, pixuri cu pastă etc. ■ 
La opoziția unei eleve, „șeful" g 
acestora (identificat apoi ca fi
ind Marian Buzdugan — fost I 
elev al școlii) a lovi t-o destul de . 
grav. Semnalăm cazul, deoarece I 
el nu este unic. Indivizi fără nici 
un căpătîi, 
să J!4—
mal 
alte 
punem cazul atenției organelor 
de miliție.

, care obișnuiesc 
„dijmuiască" elevii, au 

fost semnalați și în 
locuri. Tocmai de aceea su-

Valoarea lucrărilor edilitar-gospo- 
dărești, realizate anul trecut de ce
tățenii din județul Suceava, se ridică 
la peste 54 milioane de lei. Din a- 
ceastă sumă, 1 530 000 de lei sînt ro
dul acțiunilor întreprinse de gospo
darii comunei Salcea. Această cifră 
a fost _ menționată ca un simbol al 
hărniciei la întîlnirile alegătorilor de 
aici cu deputății lor. La adunarea din 
circumscripția electorală comunală 
nr. 57, de pildă, deputatul Gheorghe 
Corhan a prezentat cetățenilor un 
bilanț bogat al realizărilor edilitar- 
gospodărești i 1 200 mp de trotuare 
din beton, extinderea zonelor verzi 
cu încă un hectar și plantarea a 500 
de arbori ornamentali etc. A urmat 
un dialog viu între cetățeni și depu
tat în legătură cu stadiul de înfăp
tuire a propunerilor, dialog încheiat 
prin stabilirea, de comun acord, a u- 
nui minuțios ..plan de bătaie" pentru 
viitoarele acțiuni obștești. Cetățeni 
ca Iordache Cocieru. Miron Mihai, 
Eugenia Cocieru și alții, referindu-se 
la activitatea celui căruia i-au încre
dințat mandatul, spuneau că prin 
tot ceea ce face, el realizează o îm
binare bine chibzuită a intereselor 
comunei cu interesele fiecărui locui
tor.

Exemple asemănătoare pot fi întîl- 
nite și în alte localități ale județu
lui, unde deputății (Gavrilă Ostran- 
schi din Stulpicani, Vasile Mogapăț 
din Marginea și alții) sînt inițiatorii 
și animatorii unor acțiuni de larg 
interes cetățenesc. Baza de pornire 
a multor acțiuni sînt propunerile ce
tățenești. Cele peste 11 000 de pro
puneri făcute de către cetățenii ju
dețului Suceava cu ocazia ultimelor 
alegeri sau cu alte prilejuri privesc 
cele mai diverse compartimente ale 
gospodăririi orașelor și comunelor.

Este evident că majoritatea depu- 
taților și a consiliilor populare din 
județul Suceava dovedesc o preocu
pare susținută pentru ca toate pro
punerile de interes cetățenesc să de
vină realitate. Totuși, pe alocuri se 
constată că misiunea deputatului 
este contrazisă de inactivitatea 
unora, de formalismul cu care își în
deplinesc mandatul. în multe cir
cumscripții din comunele Hînțeștl, 
Adîncata, Liteni, Capu Codrului, ora
șul Șiret și chiar din municipiul Su
ceava, deputății își neglijează înda
toririle. De aceea, multe din propune
rile alegătorilor de aici au rămas 
simple însemnări pe hîrtie, iar de
putății nu dau răspunsuri și expli
cații asupra cauzelor pentru care su
gestiile oamenilor nu au fost luate 
în seamă. Sînt, de asemenea, situa
ții, cînd, la critica cetățenilor, nu se 
ia nici o poziție.

O anchetă fulger realizată în co- 
. muna Ilișești, de pildă, ne-a dat po
sibilitatea să constatăm atitudinea 
surprinzătoare a unor depuțați, față 
de răspunderea cu care au fost în
vestiți de obște.

— Cînd ați avut ultima întîlnire 
cu alegătorii și ce probleme au fost 
dezbătute ?

nici măcar la sesiunile consiliului 
popular.

Inactivitatea unor depuțați, dar 
mai ales lipsa de considerație față 
de unele din problemele pe care a- 
ceștia le sesizează se răsfrîng direct 
asupra gospodăririi diferitelor loca
lități, asupra soluționării unor cerin
țe îndreptățite ale cetățenilor. Pentru 
a nu ne referi decît la un singur exem
plu, se poate arăta că cetățenii din 
Cacica, de exemplu, formulează de 
timp îndelungat propuneri pentru 
punerea în valoare a izvoarelor de 
apă sărată prin amenajarea unei sta
țiuni balneare de interes local. Stînd 
de vorbă cu deputatul Anton Ceba- 
riuc, acesta ne-a declarat că propu
nerea a fost susținută în numeroase 
sesiuni ale consiliului popular și ju
dețean, dar nu este încă luată în 
seamă, deși cheltuielile pentru în
făptuirea ei ar puțea fi minime.

Ne-am referit la un asemenea caz 
tocmai pentru că munca în general 
plină de dăruire a deputaților — 
muncă obștească, prestată în orele 
libere — ar trebui să se bucure, în 
multe locuri, de o mai mare prețuire 
din partea forurilor locale, de o 
prețuire exprimată, înainte de toa
te. în sprijin pentru traducerea în 
fapt a acțiunilor utile din punct de 
vedere economic și social și a căror 
posibilitate de înfăptuire este și ea 
evidentă.

Dar de ce fel de ajutor poate fi 
vorba cînd, la nivelul grupului de 
inspectori ai consiliului popular ju
dețean, sprijinirea muncii deputați
lor are, de multe ori, un caracter 
formal, activitatea acestora fiind o- 
rientată spre evidența statistică a 
lucrărilor, în locul problemelor de 
conținut ? Sau ce eficiență poate să 
aibă metoda „ordonării" de sus a 
unor acțiuni-șablon, fără să se țină 
cont de specificul și cerințele fiecă
rei localități, de propunerile depu
taților ? Astfel, în ajunul sesiunii 
consiliului popular județean din 
29 ianuarie a. c„ am fost martorii 
unei asemenea „îndrumări" i instruc
torul Constantin Țîmpău i-a înmînat 
deputatului Dumitru Parfenie, pre
ședintele comisiei județene pentru 
problemele de gospodărie, pînă și 
planul de muncă „fabricat" la nive
lul județului, eare cuprindea, de alt
fel, aceleași probleme ca și planurile 
de muncă anterioare. Oare pe un a- 
semenea teren se poate manifesta 
spiritul gospodăresc și de inițiativă 
al deputaților ? Este clar că acolo 
unde acest spirit s-a manifestat, el 
nu s-a lăsat îngrădit în asemenea 
chingi — artificiale și în contradic
ție cu cerințele vieții.

Despre eficiența activității deputa
ților am discutat și cu tov. Emil 
Bobii, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular jude
țean Suceava.

— Este un lucru cert că, de 
Ia ultimele alegeri și pînă în 
prezent, activitatea marii majorități 
a deputaților noștri se înscrie pe li

nia preocupărilor generale ale consi
liilor populare pentru ridicarea eco
nomică și socială a tuturor localită
ților, pentru înfrumusețarea lor con
tinuă — a spus interlocutorul nostru. 
Aproape în fiecare comună și 
oraș din județ, deputății au inițiat 
acțiuni interesante pentru executa
rea unor lucrări edilitar-gospodă- 
rești, a căror valoare a ajuns anul 
trecut la circa 54 milioane lei.

— Care sînt, după părerea dv., ele
mentele calitativ noi intervenite în 
activitatea deputaților ?

— Cred că este vorba, în primul 
rtnd, în actuala legislatură, de o lăi- 
gire a sferei preocupărilor, în sensul 
că activitatea deputaților vizează a- 
cum o gamă mai largă de probleme 
de interes economic, edilitar-gospo- 
dăresc și social-cultural. Activînd în 
cadrul Frontului Unității Socialiste, 
deputății au largi posibilități de a-și 
afirma calitățile de buni organizatori 
și gospodari. Tn cadrul întîlnirilor 
cu alegătorii, aceștia informează ope
rativ masa de cetățeni despre poli
tica partidului, despre problemele 
dezbătute în sesiunile Marii Adunări 
Naționale și ale consiliilor populare.

— Marea majoritate a deputaților 
se zbat cu adevărat pentru rezolva
rea sarcinilor ce le revin. Cum se 
explică totuși pasivitatea unora ? 
Ține aceasta exclusiv de o lipsă de 
preocupare sau de lipsa de sprijin 
a organelor locale ?

— Așa cum am mai arătat, carac
teristica generală este că deputății 
noștri muncesc cu pasiune pentru 
îndeplinirea mandatului încredințat 
Se mai constată totuși că unii — pu
țini la număr — rămîn pasivi față 
de cerințele mari care se ridică în 
circumscripțiile respective cu privire 
la gospodărire sau la rezolvarea 
atîtor probleme de interes obștesc 
formulate de cetățeni. Nu este însă 
mai puțin adevărat că nici organele 
locale, începînd de la nivelul județu
lui și mergînd pe filiera răspunderi
lor pînă la consiliul popular comu
nal, nu-i sprijină în toate cazurile 
așa cum s-ar cuveni.

în ceea ce privește modalitățile
de activizare continuă a muncii
deputaților consider că ele pot fi 
multiple. Ne gîndim, de pildă, la or
ganizarea mai frecventă a întîlniri
lor dintre depuțați și cetățeni, la 
prezentarea cu regularitate a dărilor 
de seamă în fața alegătorilor, la in
formări asupra muncii deputaților în 
cadrul sesiunilor, ca și la crearea 
unui climat propice pentru ca cetă
țenii să-i interpeleze pe depuțați, în 
cadrul adunărilor, cu privire la ac
tivitatea lor, atunci cînd aceasta 
nu-i mulțumește. în general, între 
depuțați și cetățeni trebuie să se 
desfășoare un permanent schimb de 
opinii, soldat», cu unirea eforturilor 
pentru transpunerea în viață a vas- 

' tiilui program de dezvoltare multila
terală a patriei.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii*

In plină iarnă, lucră
rile la parcajul subte
ran bucureștean din 
Piața N. Bălcescu a- 
vansează ritmic. Zilele 
acestea a fost înche
iată prima etapă a con
strucției. De pe acum 
se conturează formele 
definitive ale celor 
două piețe subterane, 
care vor avea, în total, 
o suprafață de circa 2,5 
hectare. Parcajul se a- 
menajează sub viitoa
rea zonă verde din fa
ța noului Teatru Națio
nal și a bulevardului 
N. Băîcescu și va avea 
o capacitate de 980 de 
automobile. Prima por
țiune cuprinsă în incin
ta teatru-hotel este ga
ta. Din cea de-a doua 
porțiune, care urmează 
a fi realizată pînă la

7
sfîrșitul anului, jumă
tate a fost construită. 
Cu tot timpul rece, lu
crările continuă intens, 
la interior, îndeosebi în 
zonele aflate în finisaj. 
Calitatea deosebit de 
bună a betoanelor tur
nate la structura par
cajului a diminuat vo
lumul de tencuieli pre
văzute în mod obișnuit. 
Continuă, de asemenea, 
excavațiile la cele două 
rampe de acces care 
vor traversa bulevardul 
Bălcescu la o adîncimo 
de 7 m. Una dintre a- 
cestea va ieși în preaj
ma Bisericii Ene, cea
laltă în fața restauran
tului „Dunărea". Alte 
rampe se vor crea spre 
str. Tudor Arghezi. Pen
tru pasagerii autotu

rismelor se amenajea
ză accese directe din 
subsolurile parcajului 
spre teatru, hotelul 
„Intercontinental" și 
pasajul subteran din 
Piața Universității. In 
parcaj urmează a fi in
stalate, totodată, linii 
automate de spălare și 
gresare a automobile
lor, prize de aer com
primat pentru pneuri 
și de apă, instalații de 
ventilație pentru elimi
narea gazelor nocive, 
de iluminare cu lămpi 
fluorescente, de încăl
zire și de marcare auto
mată a timpului de 
staționare. întregul 
complex de lucrări la 
parcajul subteran va fi 
încheiat pînă la sfîrși
tul acestui an.

ÎN CONSTRUCȚIE:

Hoteluri turistice 
in județul Argeș

PITEȘTI 
„Scînteii'). —

(corespondentul 
în centrul ora

șului Pitești se înalță un ele
gant hotel turistic cu 5 etaje
și parter. Capacitatea lui va fi 
de 200 paturi. în construcție
se află un alt modern hotel
turistic, cu o capacitate de 
100 locuri, în orașul Curtea de 
Argeș. într-un stadiu avansat 
de construcție se află și noua 
cabană Voina, cu 150 locuri, 
în apropiere de Cîmpulung 
Muscel.

3 000 
apartamente 
la Tîrgu Jiu

TG. JIU (corespondentul 
„Scînteii"). — La sfîrșitul săp
tămâni trecute a început în zo
na gării din Tg. Jiu construc
ția noului cartier al munici
piului denumit „9 Mai", care 
va cuprinde, în final, peste 
3 000 de apartamente. Tot în 
acest cartier se prevede ridi
carea unor complexe comer
ciale și social-culturale.

o Cînd se arată cucuveaua
TRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 
21,15.
• Reconstituirea : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45. 
0 Stăpîn pe situație : BUCU
REȘTI - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, FAVORIT — 10 ;. 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.
o Simpaticul domn R : VICTO
RIA — 8,45 : 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45.
• Prea mic pentru un război attt 
de mare : REPUBLICA — 9,30 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Dragă Brigitte : CENTRAL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30. 
0 Via Mala : FESTIVAL — 8,45 ; 
11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21, FERO
VIAR — 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.
0 Ce s-a întîmplat cu Baby 
Jane 7 : CAPITOL — 9,45 ; 12,30. 
0 Călugărița : CAPITOL — 16,15 ;
19.45, FLAMURA — 9,30 ; 12,45 ;
16 ; 19,30.
o Lupii albi : LUMINA — 9,15—
15.45 în continuare ; 18,15 ; 20,45. 
© Program pentru copil : DOINA
— 9 : 10.
o 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. ,
© Tarzan, omul-malmuță : TIM
PURI NOI — 9—15 în continuare, 
e Acasă la Nicolae Popa ; Rtpa 
roșie ; Impresii de călătorie ; Raze 
cosmice ; Pictorul Ion Țuculescu : 
TIMPURI NOI — 17—21 în conti
nuare.
0 Bcru șl comisarul San Antonio : 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,15 ; 17,45 ; 20.
o Winnetou în Valea Morțll : BU- 
ZEȘTI — 15,30, RAHOVA — 15,30 ; 
18 , 20,15.
o Băieții din strada Păi t BU- 
ZEȘTI — 20,30.
0 Bătălia pentru Roma : DACIA
— 9—19 în continuare, GIULEȘTI
— 15,30 ; 19, MOȘILOR — 15,30 ;

ara

Pungacu surprize
Fost inspector la ADAS Ba

cău, Mihai Munteanu avea o am
biție : voia să cîștige, cu orice 
preț, o mașină la Loto-Prono- 
sport. Pentru aceasta și-a chel
tuit cei 7 000 lei economisiți 
din salariu. Dar lozul mare in- 
tirzia să iasă. Ca să facă rost 
de bani și să joace in continua
re, omul s-a lăsat de meserie și 
a început să colinde satele ju
dețelor Bacău și Vaslui, inȘelind 
pe cine nimerea. Multor cetățeni 
din Dragomirești (Vaslui) și 
din comuna Traian (Bacău) le-a 
luat bani (între 500 și 4500 lei) 
pentru a le procura... materiale 
de construcții. Numai în satul 
Fundul Răcăciuni a strins, in- 
tr-o singură zi, 14 000 de lei. 
Toți banii i-a jucat la Loto. în
să lozul cu mașina tot n-a 
ieșit. în schimb, a apărut mili
ția, sesizată de cetățenii înșe
lați. Rezultatul se va vedea. Cert 
este că individul respectiv a tras 
un „loz" de care se temuse tot 
timpul.

— Nu știu precis — răspunde 
deputatul Vasile Iacoban, care este, 
în același timp, și secretarul consi
liului popular comunal. Să fiu cin
stit, cred că a trecut de atunci 
aproape un an de zile. Am ținut 
acea ședință pentru că era planifi
cată de către consiliul popular, iar 
problema dezbătută s-a referit, par
că, la înfrumusețarea satului sau... 
așa ceva.

La întrebarea „Cunoașteți cine vă 
este deputat ?“, inginerul agronom 
Mihai Chiriac și cetățeanul tlie Roșu 
ne răspund printr-un categoric 
„NU“ » cetățeanul Mihai Gălățeanu 
știa că vecinul său. Gheorghe Gălă
țeanu, este deputat în consiliul 
popular comunal, dar nu-și amin
tește ca în circumscripția respectivă 
să fi fost organizată vreo acțiune de 
interes obștesc. Carențele din activi
tatea unor depuțați sînt1 însă și de 
altă natură. Astfel, deputatul Gavrilă 
Baboi din comuna Valea Moldovei 
nesocotește într-atît mandatul încre
dințat de cetățeni, încît nu participă

(Urinare din pag. I)

dinMehedinți
Autobuzul urca lin o pantă 

pronunțată. Atinsese punctul ma
xim, de vîrf. în acel moment, 
șoferul a încercat să schimbe 
viteza. Motorul s-a blocat, siste
mul de frînare, de asemenea. La 
început ușor, apoi prinzînd vi
teză tot mai mare, mașina în
cepe să ruleze cu spatele. 32 oa
meni aflați în autobuz privesc 
îngroziți. Unul singur nu-și 
pierde capul t conducătorul au
tovehiculului. Cu mîinile cris
pate pe volan, cu privirea piro
nită în oglinda retrovizoare, el 
încearcă să înscrie mașina pe 
traiectoria serpentinei în pantă. 
Fiecare dîmb. grămadă de pie
triș de pe marginea dealului 
sînt folosite pentru atenuarea 
rulajului. O porțiune mai lină, o 
manevră îndrăzneață, după care 
autobuzul se clatină de cîteva 
ori și se oprește de-a latul șose
lei. în mașină, pasagerii răsuflă, 
în fine, ușurați. Un singur 
om însă n-a mai simțit clipa a- 
ceasta ! șoferul. După încorda
rea prin care trecuse, sîngele 
l-a podidit pe nas și pe gură și 
a leșinat. întîmolarea s-a ne
trecut pe dealul Ciovîrnășanilor, 
pe, drumul dintre Tr Severin și 
Tg. Jiu. Eroul întîmplării : șo
ferul Constantin Băloi. de la 
autobaza T.A. Strehaia (Mehe
dinți). 1

de î

teatre
e Filarmonica de stat „George E- 
nescu" (la Ateneul Român) : Con
cert festiv în cadrul sărbătoririi 
bicentenarului Beethoven. In pro
gram : „Missa solemnis“. Dirijor : 
Mircea Basarab — 20.
© Opera Română : Trubadurul — 
19,30.
O Teatrul de operetă : Țara su- 
rîsului — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Oameni și 
șoareci — 19,30 ; (sala Studio) : 
Năpasta — 19,30.
O Teatrul de comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 20.

@ Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau — 
20; (sala din str. Alex. Sahia): 
Puricele în ureche — 15; 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Othello — 19,30 ; (sala 
Studio) : Enigmatica doamnă
— 20.
• Teatrul 
iubita sa
• Teatrul
— 19,30.
© Teatrul 
ruzla —
© Studioul I.A.T.C „I. L. Caragi- 
ale“ : Cartofi prăjiți cu orice — 
20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Varietăți — 
19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) ‘ Nicuță la Tănase — 
19,30.

Mic : Primarul lunii ți 
— 20.
Giulești r Geamandura

evreiesc de stat : Trans- 
19,30.

!
!

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚĂ 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondențilorem
„Scînteii"

ta este doar latura formală a lu
crurilor. Or, problema trebuie privi
tă în primul rind sub raportul creă
rii cadrului organizatoric și econo
mic care să oblige întreprinderile 
la realizarea unor articole noi. în 
articolul de față ne-am oprit, deo
camdată, asupra unor practici care 
denaturează însăși noțiunea de pro
dus nou, producînd perturbații în 
aprovizionare.

Vicierea noțiunii de produs nou 
are la bază și considerente de or
din economic. încercarea unor în
treprinderi de a-și îmbunătăți cu 
orice chip situația financiară. Ele 
aleg, între calea diversificării pro
ducției prin aducerea unor modifi
cări neînsemnate la sortimentele e- 
xistente în fabricație și asimila
rea unor produse cu adevărat noi 
pe cea mai simplă, respectiv pe 
prima. Și nu e greu de înțe
les de ce procedează așa. Una este 
să introduci in fabricație un produs 
nou, pe care trebuie mai întîi să-1 
descoperi, apoi să sondezi piața 
pentru a vedea dacă se cere, să 
organizezi fluxul de fabricație etc. 
adică să depui muncă, eforturi, 
căutări, și alta e să produci ace
lași obiect' pe care-1 faci de ani și 
ani de zile, căruia, să-i mai adaugi 
un nit sau să-i schimbi desenul, 
eventual chiar ambalajul. Cum toate 
aceste transformări neînsemnate 
modifică totuși costurile de produc
ție, pentru aceste simulacre de pro
duse noi, întreprinderile fac noi pro
puneri de prețuri. Să urmărim cî
teva asemenea cazuri.

La 15 decembrie 1969, I.I.S. „Vic
toria" Sibiu solicită, prin interme
diul direcției generale de resort din 
M.I.A., omologarea unui nou sorti
ment de napolitane cu cacao, în 
pachete de 100 de gr. Ca să nu se
mene cu produsele existente — tot 
napolitane cu cacao — întreprinde
rea schimbă în primul rînd grama
jul pachetului și doar în mică mă
sură dozajul materiilor prime de 
bază. Ce avantaje urmează să obțină 
întreprinderea după atîta „efort" de 
gîndire ? Beneficiul, la totia de pro
dus, crește cu 561.64 lei, adică cu 
peste 45 la sută, fără vreun efort

care să vizeze mai buna organizare 
a producției sau reducerea cheltuie
lilor materiale și, firește, nici sa
tisfacerea la nivel superior a cerin
țelor cumpărătorilor. Creșterea atît 
de mare a beneficiului în raport cu 
îmbunătățirea reală a conținutului 
produsului a fost posibilă tot prin- 
tr-un artificiu : schimbarea amba
lajului, noul produs fiind prezentat 
într-un ambalaj de aproape patru 
ori mai scump ! Cum orice modi
ficare a prețului de cost și a 
beneficiului duce automat la 
modificarea prețului cu amă
nuntul, acesta a crescut cu 40 la

ții de obținere — în paravan al tu
turor lipsurilor, al incapacității de 
a organiza și conduce atît procesul 
de producție, cit și gestiunea între
prinderii în cauză. Pentru că, pre- 
valîndu-se de realizarea unui be
neficiu sporit diverse cadre de 
conducere din întreprinderi și mi
nistere invocă o activitate meri
tuoasă. Deci, trebuie văzut în toate 
cazurile cum s-au obținut aceste 
beneficii. Cele dobîndite prin creș
terea nemotivată, mascată a prețu
lui de vînzare sînt străine legilor 
economiei noastre, eticii societății 
noastre, sînt o gravă lezare a inte

se un preț aproape dublu — de la 
13,80 lei la 25 lei.

O altă cale prin care întreprin
derile ajung la același rezultat — 
obținerea unor beneficii gratuite — 
o constituie înțelegerile pe plan lo- 
.cal între organizațiile comerciale și 
producător. Intrarea în vigoare a 
H.C.M. 593/968 a rezolvat în mod 
corespunzător problema scurtării 
perioadei de omologare, a venit în 
intîmpinarea realizării pe plan lo
cal a unei sumedenii de produse 
cerute de cumpărători. Ce se în- 
tîmplă însă ? La numai aproape doi 
ani de la aplicarea acestei hotărîri.

Aceeași Mărie
9

sută. Și toate aceste artificii ale 
producătorului „scapă" celor 9 
membri ai comisiei Ministerului 
Industriei Alimentare, care o- 
mologhează „noul" produs. Pentru 
a elimina orice dubiu, asupra ase
mănării sale cu cel vechi, îi dau și 
un nume, sonor i „Liliana".

La fel procedează și Fabrica de 
săpunuri „Stela" Prezentînd drept 
„noutate" o cutie cu 4 săpunuri o- 
bișnuite — la care materia primă 
se modifică cu 1.18 Iei la kg față 
de săpunul de toaletă existent — 
ajunge, prin antjecalculație. la un 
preț cu amănuntul cu 13.75 lei/kg 
mai mare și, bineînțeles, la un be
neficiu sporit cu 50 la sută. Proce
deul ? Același : schimbarea amba
lajului. a cărui valoare crește de 
aproape 10 ori. în acest fel beriefi- 
ciul, dintr-un indicator economic 
al eficacității, al nivelului activi
tății din întreprinderea respectivă, 
cum ar trebui să fie. este transfor
mat — prin denaturarea modalită

reselor economiei naționale. Ade
văratul, necesarul beneficiu se ob
ține prin reducerea prețului de 
cost, prin creșterea productivității 
muncii, printr-o tehnologie superi
oară, prin organizare mai bună, 
prin lansarea pe piață de produse 
noi, apreciate, rentabile.

Dar să vedem și alte exemple. 
Fabrica de sticlă „Avrig" oferă 
■comerțului un nou tip de sticlă pen
tru serviciul de lichior „Diana". Ce 
noutăți aduce acest produs ? 
Gîtul sticlei se lărgește cu 3 mm. 
iar talpa se lățește cu 5 mm. Ve
chiul decor (desen încrustat) este 
înlocuit cu altul, perfect asemănă
tor, iar dopului, ca să fie și el 
„nou", i se aplică un șlif din cîteva 
bobițe. Elementul esențial însă, ca
pacitatea, a rămas același: 300 ml. 
Bine, veți spune, dar modificările 
au făcut produsul mai frumos, mai 
atrăgător.' Nu vă contrazicem. Nu
mai că întreprinderea, aducînd la 
omologare acest „nou produs", cere 
pentru modificările mai sus descri

asistăm la un proces ciudat ; anu
me, în urma înțelegerilor pe plan 
local între cei doi factori responsa
bili, apar sub nemeritata denumire 
de produse noi niște mărfuri de 
mult cunoscute într-un județ sau 
altul, în plus și la prețuri mai ri
dicate. Iată doar cîteva exemple. 
Industria locală din Suceava pro
pune comerțului făcălețul. pe care-1 
făcea pînă acum cu 1.60 lei. la 4.50 
lei. La I.C.R.M.-București ni se 
pune în față o listă lungă cu astfel 
de exemple. Spicuim doar cîteva : 
grătarul de aluminiu de 15 lei este 
adus la 19.50 lei ; ceainicul cu a- 
vertizor, de la 35 lei la 46.25 lei ; 
piulița — de la 20 lei la 46 lei. I.I.L. 
Metalurgica îmbunătățește cutia de 
gunoi I.C.A S. cunfecționînd-o din- 
tr-o tablă ceva mai groasă, adău- 
gîndu-i un cerc la corpul princi
pal și un miner în plus la \capac 
și cere majorarea prețului de la 
110 la 428 lei.

Este limpede că datoria stopării 
unor asemenea practici revine or
ganelor de pe întreaga filieră a

19. I
O Păcatul dragostei : BUCEGI — (
9.30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GLORIA .
— 9 : 11,15 ; 13.30 18,15 ; 20.30,.<
AURORA — 9 ; ; 13,30 ; 16 ; I
18,15 ; 20,30, ARTA — 9—15,45 în , 
continuare ; 18,15 : 20,30.
> Blow-up : COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,30. 1
0 Valea păpușilor : VOLGA — i 
10—15 în continuare ; 17,45 ; 29,15. i 
A Profesioniștii : MIORIȚA — .
10 ; 12,30 ; " ------ *'
© O șansă
— 10 ; 12 ; 
0 Corabia
15.30 ; 19.
0 Urmărirea : MODERN — 9.30 ;
11 ; 13.30 ; 16 : 18.30 ; 21. TOMIS —
9.30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30.
© Femeia îndărătnică : UNIREA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Mina cu briliante i LIRA —
15.30 ; 18.
© La ora 5 după amiază : LIRA
— 20,30.
o San .Turo : DRUMUL SĂRII — 
15 : 17,30 ; 20.
0 Stelele din Eger t FERENTARI
— 15,30 :

MIORIȚA —
15 ; 17,30 ; 20.
dintr-o mie : GRIVIȚA

16 ; 18.15 ; 20,30.
nebunilor : VITAN —

Programul I

17,00 Deschiderea emisiunii. E- 
misiune în limba ' germană. 18,05 
Cheia orașului — emisiune con
curs pentru tineret. Participă echi
pele orașelor Brașov și Timișoara. 
Prezentator Mihai Florea. Trans
misiune de la Brașov. 19,00 Tele
jurnalul de seară. 19,20 Reflector. 
19,35 Teleenciclopedia. 20,30 Film 
serial „Răzbunătorii" — „Cine e 
acel om ?“. 21,20 Varietăți în stu
dio. Emisiune spectacol de Adrian 
Dumitrașcu, Alexandru Niță și 
Victor Videriu. 22,00 Telejurnalul 
de noapte. 22,10 Campionatul eu
ropean de patinaj artistic. Proba 
de dansuri. Transmisiune de la 
Leningrad. 23,10 Petrecere cu lău
tari la Piatra Neamț. Film reali
zat de Florica Gheorghescu și 
Carmen Dobrescu cu concursul 
artiștilor amatori din județul 
Neamț. 23,30 închiderea emisiunii 
programului I.

Programul n

20,30 Deschiderea emisiunii. Arte 
frumoase. Expozițiile lunii ianua
rie • în București, prezintă Ion 
Frunzetti. 21,00 Seara melomanu
lui. întîlnire cu tenorul Ion Bu- 
zea. 21,30 Film serial „Sumbra 
toamnă*' — producție a studiouri
lor iugoslave. Un nou serial care 
evocă evenimentele dramatice ale 
celui de-al doilea război mondial. 
Acțiunea se desfășoară la Zagreb, 
în anul 1941. Ocupanții hitleriști 
au de înfruntat rezistența îndîr- 
jită a patrioților comuniști. 22.15 
Actualități literare. 22,30 închide
rea emisiunii programului II.

omologării și avizării — începînd 
cu serviciul financiar din întreprin
dere și continuînd cu comisiile de 
avizare ale ministerelor, cel al 
producătorului și cei al comerțului 
interior. Comitetul pentru prețuri, 
ca și comisiile locale ce avizează 
prețurile de învoială — să analizeze 
cu toată atenția propunerile 
producătorilor Aceste organe 
trebuie să pretindă întreprinderilor 
o documentație aprofundată a pre
țului, o demonstrație a utilității 
produsului, a măsurii în care mo
dificările de fabricație ce se pro
pun se referă la conținut și nu la 
formă, și numai în raport.cu aceste 
elemente să se aprobe noile prețuri, 
întărindu-se exigența în rîndul co
misiilor de omologare se va realiza 
închiderea portițelor prin care unele 
întreprinderi caută să obțină bene
ficii. nemeritate, iar întreprinderile 
vor fi obligate să creeze și să asi
mileze produse cu adevărat noi.

Desigur, problema apariției noilor 
produse prezintă .multe aspecte, pe 
care nu ne-am propus să le abor
dăm în artjcolul de față To
tuși, asupra unuia — anume a- 
supra concepției producătorilor 
privind asimilarea de produse 
noi -r ni se pare important 
să insistăm. Cea mai mare 
parte, a întreprinderilor, avînd asi
gurată. desfacerea producției prin 
repartițiile ce le primesc, lasă pro
blema aducerii în circuitul econo
mic a noilor produse la periferia 
activității lor Acest mod de a gîndi 
este în contradicție atît cu inte
resele proprii ale întreprinderii, 
cit și cu cele ale economiei 
naționale.. Producînd an de an a- 
peleași produse, fără a ține cont de 
evoluția cererii, acestea vor ajun
ge să se desfacă cu greu, plătin- 
du-se totodată sume importante 
pentru depozitarea lor ; în același 
timp, piața este lipsită de mărfuri 
de care are nevoie.

Un rol deosebit în schimbarea 
opticii producătorilor îl poate avea, 
fără îndoială, comerțul. Iată ce 
ne-a precizat în legătură cu aceas
ta tov. Gheorghe Cioară, prim vi
cepreședinte al C.Ș.P. :

— O pîrghie importantă, prin

care comerțul poate influența fur
nizorii să producă articole noi o 
constituie înseși contractele econo
mice de livrări încheiate cu indus
tria. Ar trebui ca produsele noi să 
facă obiectul distinct al contracte
lor dintre furnizori și beneficiari, 
ca un capitol separat și ca o condi
ție a însăși contractării celorlalte 
mărfuri existente. în cadrul acestor 
contracte să se stabilească termene 
de livrare și să se urmărească atent 
realizarea ior, cu măsuri de pena
lizare in cazuri de nerespectare. 
încă de la lansarea planului către 
centrale și întreprinderi, ministe
rele furnizoare trebuie, să stabileas
că sarcini concrete, prin planul de 
producție și livrări, privind asimi
larea de noi produse. La rîndul 
său, pornind de la studierea și 
sondarea continuă a pieței, a ten
dințelor acesteia, corelate cu pro
cesul firesc al introducerii în fa
bricație a unor noi materii prime șl 
auxiliare, a undr tehnologii noi, 
comerțul trebuie să colaboreze mai 
strins cu ministerele furnizoare, sta
bilind cantitățile și etapele de asi- 
milare în producție. întreprinderile 
producătoare, condițiile de calitate 
și termenele de livrare.

Organizarea centralelor cu gestiu
ne economică proprie. în cadrul 
cărora remunerarea este direct le
gată de îndeplinirea sarcinilor, nu 
numai de planul producției, ci și al 
asimilării produselor noi este, neîn
doielnic, de natură să stimuleze în
treprinderile în desfășurarea unei 
munci de concepție. Ele vor trebui 
să atragă în această activitate pe 
cei mai buni specialiști, cu înaltă 
calificare și experiență, folosind cu 
pricepere sistemul de cointeresare 
a creatorilor. Eforturile lor. ale ins
titutelor de cercetări vor trebui să 
vizeze, pe lingă asimilarea unor 
produse existente pe piața mon
dială. și dezvoltarea concepției 
proprii, care să se concretizeze în 
produse originale. Numai pe această 
cale se va putea asigura o diver
sificare substanțială a gamei de 
mărfuri, care să poată satisface în 
tot mai mare măsură cerințele 
cumpărătorilor.
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• Vine primăvara !

DEZVOLTAREA ZOOTEHNIE!
impune organizarea

• 0 întrebare cu tîlcpe baze noi a asistenței

t

majore ale creș-
■*s

fiind 
trac
icele

sa
2.9 
la

Abstracție fa
de faptica

îngrijorează. 
Pentru si- 

precară în

sanitar-veterinare

Zootehnia plătește, în flecare an, 
un tribut greu. Este vorba de pier
derile cauzate de mortalitate și de 
așa-zisele „tăieri de necesitate", care 
produc pagube însemnate pentru e- 
conomia națională. Cauzele sînt mul
tiple. Pentru apărarea stării de să
nătate a animalelor însă, un rol 
deosebit revine asistenței sanitar- 
veterinare. Corespunde actualul mod 
de organizare a activității rețelei sa- 
nitar-veterinare, cerințelor deosebite 
ce stau în fața zootehniei 7

Statul nostru a făcut eforturi 
materiale mari în vederea îmbună
tățirii asistenței sanitar-veterinare. 
Este suficient să arătăm că au fost 
create 2112 circumscripții veterina
re, dotate cu aparatură modernă, în
cadrate cu un mare număr de spe
cialiști. De ase
menea, există 38 
laboratoare ju
dețene de diag
nostic. Cît pri
vește fondurile a- 
locate de stat 
pentru medica
mente șl mate
rial biologic, ele 
sînt foarte mari. 
Anul trecut, din 

’ cele peste 500 mi
lioane lei chel- 
tuiți pentru pre
venirea și com
baterea bolilor la 
animale, 425 mi
lioane reprezin
tă fondurile des
tinate procurării 
de medicamente, 
material biolo
gic și instrumen
tar Deci nu poa
te fi vorba de 
lipsa bazei ma
teriale necesare 
desfășurării ac
țiunilor zoovete- 
rinare sau a ca
drelor de spe
cialiști. Defec
țiunile sînt mai mult de ordin or
ganizatoric. Vom exemplifica, pentru 
început, cu situația întîlnită în ju
dețul Botoșani.

In acest județ, potrivit datelor e- 
xistente la direcția agricolă, s-a în
registrat anul trecut o mortalitate 
destul de ridicată. Cum se explică 
această situație ? Am adresat între
barea tovarășului ing Nicolae Matei, 
director adjunct al direcției agricole

— Această situație — ne spune 
interlocutorul nostru — se datorește 
în principal lipsei de furaje din 1968, 
ca și condițiilor de adăpostire și în
treținere. în multe cazuri necores
punzătoare.

Este evident că o furajare, adă
postire și întreținere necorespunză
toare vor avea efecte negative, dar 
acestea formează doar un aspect al 
problemei, cauzele

terii numărului de animale care mor 
le-am desprins tot din discuția cu 
tov. Matei, care la un moment dat 
rie-a spus > „... se perpetuează cazu
rile cînd față de neajunsurile con
statate și depistate de medicii și teh
nicienii veterinari, la cooperativele 
agricole sau crescătorii de animale 
individuali, nu se respectă măsurile 
conform legilor de asistență veteri
nară".

Iată un singur exemplu. Con
siliul de conducere al cooperati
vei agricole Tătărășeni a fost aver
tizat de către medicul veterinar că 
efectivele de porci sînt predispuse 
îmbolnăvirii, indicînd și măsurile 
care trebuie luate. Datorită faptului 
că nu au fost aplicate măsurile res
pective, în numai cîteva zile, din 871

asemenea neajunsuri grave au fost 
posibile și din cauza controlului a- 
proape inexistent din partea organe
lor agricole județene cît și a orga
nelor de partid și consiliilor popu
lare comunale.

Și în alte județe — Iași, Buzău, 
Suceava, Olt, Mehedinți. Sibiu și al
tele — s-au înregistrat pierderi In 
zootehnie, care sînt mult mai mari de
cît media pe țară. Neajunsurile în 
activitatea organizatorică, nefolosi- 
rea bazei materiale de care dispune 
sectorul veterinar au făcut ca, anul 
trecut, pînă la 1 septembrie, față de 
aceeași perioadă a anului 1968 pro
centul animalelor care au murit ~~ 
crească cu 0.6 la sută la bovine, 
la sută la porcine, 3,7 la sută 
ovine și 5,3 la sută la păsări.

Angajamentele
(Urmare din pag. I)

se remarcă fi cele 2 500 tone de în
grășăminte azotoase. Angajamentul 
colectivului de la combinatul chi
mic este îmbucurător. Ce pirghii vor 
fi în măsură să ridice activitatea 
productivă a combinatului in zona 
revirimentului economic 7

— Cine cunoaște cît de cît greută
țile pe care le-a întîmpinat anul 
trecut combinatul chimic poate ră- 
mîne surprins cînd aude că colecti
vul acestuia ,,se încumetă" să decla
re că în acest an va produce îngră
șăminte peste plan. Și totuși, așa va 
fi... chiar dacă producția combinatu
lui, planificată din acest an este mai 
mare cu 60 la sută decît cea a anului 
trecut. Măsurile pe care însuși di
rectorul general al combinatului chi
mic, ing. Iustin Rogoz, le-a prezentat 
în cadrul plenarei sînt de natură să 
asigure succesul'deplin al muncii î» 
noul an. In primul rînd, există toate 
condițiile ca fabricile de pe platfor
ma veche a combinatului să producă 
în cel mai scurt timp la întreaga ca-
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pacitate proiectată. In plus, ia 
parte din aceste instalații vor fi 
fectuate lucrări de modernizare 
vederea creșterii capacităților 
producție.

In prezent, pe platforma nouă 
combinatului se lucrează intens spre 
a se pune la punct instalațiile. Reme
dierile făcute la coloanele de sinteză 
de la fabrica de amoniac au creat 
condiții bune de funcționare, ceea 
ce a permis să se. obțină un mare 
volum de producție, nescontată pînă 
nu de mult. Socotim că, pînă la sfâr
șitul acestui trimestru, vor fi înche
iate probele tehnologice și va putea 
fi declarată punerea în funcțiune a 
tuturor instalațiilor î important este 
ca acestea să fie exploatate în con
diții ireproșabile.

a

— Angajamentul județului Dolj tn 
domeniul agriculturii este rezultatul 
examinării critice a celor trei fac
tori fundamentali pe care se înte
meiază dezvoltarea ascendentă a a- 
cestei ramuri i mecanizarea, chimiza
rea și irigarea. întreprinderile agri
cole de stat și de mecanizare din ju
dețul Dolj vor primi în acest an 430 
de tractoare, din care 140 pentru cul
tura legumelor, iar cooperativelor 
agricole li se vor pune la dispoziție 
credite pentru investiții în valoare 
de 227 milioane lei, precum și în
semnate cantități de îngrășăminte 
chimice, ierbicide i deci există pre
mise nu numai să realizăm angaja
mentele asumate, ei să le și depă
șim. Executarea unor lucrări de mai 
bună calitate, utilizarea mai rațio
nală a îngrășămintelor organice și 
chimice, mărirea supraiețelor arabile 
pentru irigat, recoltarea la timp și 
fără pierderi, în general, prin apli
carea unor tehnologii specifice fiecă
rei culturi — sînt alte considerente 
care ne îndreptățesc să afirmăm că 
obținerea unei producții agricole su
plimentare de 100 tone grîu, 6 860 
tone porumb boabe și 2 300 tone floa- 
rea-soarelui, cît ne-am angajat, este 
un obiectiv pe deplin realizabil. Tot
odată, în stabilirea acestor nivele 
nu am scăpat din vedere receptivi
tatea pe care o manifestă țăranii 
noștri cooperatori față de formele pe 
care le îmbracă noul, față de măsu
rile luate în ultima vreme de partid 
în ce privește organizarea și retribui
rea muncii în cooperativele agricole 
de producție, măsuri care constituie 
un puternic stimulent în sporirea 
producției agricole vegetale și ani
male. Pe această bază va crește a- 
portul țărănimii cooperatiste la a- 
provizionarea industriei și populației 
de la orașe și, totodată, vor spori 
propriile ei venituri.
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— Pe ce căi vor acționa întreprin
derile pentru realizarea angajamen
telor luate in domeniul investițiilor ?

— Asupra căror laturi ale activi
tății economice trebuie să acționeze 
neintirziat organizațiile de partid fi 
comitetele de direcție din întreprin
deri 1

de porci au murit peste 530 1 Ase
menea situații s-au întîmplat și în 
alte cooperative, cum sînt cele din 
Broscăuți, Vîrfu Câmpului, Lazna. 
Pomîrla și Păltiniș. Dacă nerespec- 
tarea regulilor veterinare, a măsu
rilor de profilaxie, carantină și pre
venire conduc la pierderi, cu atît 
mai mari sînt acestea în cazurile 
cînd activitatea circumscripțiilor ve
terinare este mai mult simbolică 
Nici asemenea situații, incompatibile 
cu rolul și sarcinile circumscripții
lor veterinare nu au lipsit. Bună
oară, medicii și tehnicienii de la cir
cumscripțiile veterinare din comu
nele Todereni, Călărași, Mileanca și 
altele nu și-au îndeplinit întocmai 
atribuțiile care le revin pentru pre
venirea, depistarea și combaterea bo
lilor la animale.

Trebuie arătat, după cum rezultă 
din sondajele și discuțiile purtate, câ

De Sa 8 ore

la 5 minute
BACAU (Corespon

dentul „Scînteii") : Un 
grup de specialiști de 
la uzina chimică din 
cadrul Grupului indus
tria) Borzești a pus 
la punct o nouă teh
nologie de extragere a 
substanțelor chimice 
active din preparate 
organo-clorurate. Prin 
aplicarea acesteia, tim
pul de extragere anali
tică a fost redus de la 
8 ore la... 5 minute.

clo-iar cantitatea de 
rură de metilen utili
zată în operația amin
tită a scăzut cu peste 
50 la sută. De aseme
nea, consumul de 
nergie electrică se 
duce considerabil 
oarece nu mai este
cesară încălzirea băilor 
de extragere. Specialiș
tii apreciază că noua 
metodă poate fi ex
tinsă în întreaga in
dustrie chimică.

e- 
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In legătură cu cauza mortalităților 
se impune o constatare Pierderile 
cauzate de bolile infecto-contagioase 
și parazitare sînt în continuă scă
dere, în timp ce acelea dato
rate bolilor cronice sînt în creștere, 

, reprezentînd între 77 și 90 la sută 
din total. Această situație își are ră
dăcina tocmai în modul defectuos de 
desfășurare a asistenței sanitar-vete- 
rinare. Rezultatele mai bune la pri
ma categorie de boli, și cele mal pe
riculoase totodată, se explică prin 
existența unor mijloace eficiente de 
prevenire și combatere cu vaccinuri 
și medicamente, în timp ce comba
terea bolilor cronice se poate face 
numai prin depunerea unui volum 
mare de muncă din partea cadrelor 
de specialiști, pentru organizarea u- 
nei activități susținute și sistemati
ce de prevenire și depistare a foca
relor, pentru aplicarea consecventă 
a regulilor veterinare, a măsurilor 
de profilaxie și carantină. Tocmai în 
această direcție se constată cele mai 
serioase lipsuri în activitatea de asis
tență sanitar-veterinară. Cum se ex
plică această stare de lucruri ?

Din discuțiile purtate cu factorii 
de răspundere din Ministerul Agri
culturii și Silviculturii rezultă că 
punctele de vedere în această proble
mă sînt împărțite. Plecînd de la de
cretul 167 din 1955, prin care s-au 
stabilit atribuțiile și răspunderile 
care revin medicilor veterinari, pe 
de o parte, se afirmă că situația ac
tuală s-ar datora, în exclusivitate, 
abaterilor de la normele inițiale care 
au survenit pe parcurs, în sensul 
măririi sferei de activitate a medici
lor veterinari, aceștia ocupîndu-se 
acum atît de producție, cît și de unele 
probleme de altă natură. „In. această 
privință — ne spune tov. Marin Stă- 
nescu, directorul Direcției sanitar- 
veterinare din Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii — se constată că 
în foarte multe județe medicii și 
chiar tehnicienii veterinari sînt folo
siți de către organele locale la o 
serie de acțiuni suplimentare, de du
rată, neglijîndu-se astfel atribuțiile 
lor de bază. In felul acesta este clar

de ce s-a ajuns La diminuarea preo
cupării și responsabilității specialiș
tilor din rețeaua asistenței sanitar- 
veterinare. tocmai pentru acțiunile 
care formează specificul muncii lor.

Pe de altă parte, se consideră că 
decretul din 1955 nu mai corespunde 
condițiilor nou create în agrieultura 
socialistă, acesta acționînd ca un 
paravan în spatele căruia se mențin 
și se perpetuează o serie de nea
junsuri în organizarea muncii și răs
punderilor ce revin medicilor ve
terinari. Intr-adevăr, decretul a fost 
întocmit în condițiile existenței mi
cii proprietăți individuale, cînd pen
tru asistența veterinară venea pro
prietarul cu animalul la circum
scripție. Acum se impune schimbarea 
centrului de greutate al activității 

medicilor veteri
nari de la circum
scripții în mijlo
cul producției din 
fermele zootehni
ce, din cooperati
vele agricole. Mă
surile luate de 
conducerea parti
dului privind per
fecționarea activi
tății în agricul
tura cooperatistă 
concretizate, între 
altele, și prin or
ganizarea de fer
me zootehnice, 
impun prezența 
zootehniștilor, a 
medicilor și teh
nicienilor veteri
nari la conduce
rea acestor for
mații de lucru. 
De aici și necesi
tatea stabilirii 
pentru salariații 
din rețeaua asis
tenței sanitar-ve
terinare a unui 
cadru precis în 
care să-și desfă
șoare activitatea, 
a unor sarcini, 

atribuții și răspunderi limpezi, care 
să corespundă satisfacerii cerințelor 
de asistență veterinară eficiență. 
Sentru marea proprietate socia-

st-cooperatistă.
Desigur, nu ne propunem să dăm 

o soluție, care de altfel trebuie să 
preocupe Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii. Urmărim însă, să 
semnalăm și să subliniem că există 
carențe serioase în activitatea asis
tenței sanitar-veterinare, că ritmul 
de îmbunătățire nu satisface șl că se 
impune o intervenție energică și ur
gentă din partea organelor agrico
le centrale. încă la plenara Con
siliului Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție din 
ianuarie 1969, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia i „Va trebui să 
analizăm și să reorganizăm, în cel 
mai scurt timp, activitatea medioi- 
lor veterinari, care au o mare răs
pundere în apărarea sănătății anima
lelor. Astăzi avem un număr mare 
de medici veterinari. Dar trebuie să 
asigurăm ca ei să-și desfășoare ac
tivitatea In condiți bune, să exer
cite un control ferm și eficient asu
pra stării de sănătate a animalelor, 
să asigure asistența și îngrijirea a- 
nimalelor. Ei trebuie să ia măsuri 
severe acolo unde nu se respectă re
gulile veterinare, așa cum se pro
ceda și în trecut în țara noastră, ș> 
cum se procedează și în alte țări".

Ce s-a făcut pînă acum în ce pri
vește reorganizarea activității sani
tar-veterinare 7 Prea puțin. Este a- 
devărat că în ultimul timp, pe baza 
măsurilor luate de Ministerul Agri
culturii și Silviculturii, unii medici 
veterinari de la circumscripții au 
trecut să lucreze direct în coopera
tivele agricole. Este un început, dar 
care nu progresează. Trebuie revi
zuite urgent atribuțiile și răspunde
rile medicilor veterinari șl reglemen
tată activitatea rețelei de asistență 
sanitar-veterinară care să ducă la în
tărirea disciplinei și a responsabili
tății tuturor specialiștilor care acti
vează în acest sector. Sarcinile deo
sebite trasate de partid prevâzînd 
creșterea efectivelor de animale și a 
producției zootehnice impun acest 
lucru.

Deși iarna mal per
sistă, în atmosferă, se 
simte miros de primă
vară. Aceasta bucură 
pe oricine. Numai pe 
mecanizatorii din Ar
geș îi 
De ce 7 
tuația 
care se găsesc lucrările 
de reparații. In între
prinderile de mecani
zare a agriculturii din 
județul amintit, la ora 
actuală, stau 
defecte : 60
toare U-650

In ultimele luni, la 
redacție a sosit un ma
re număr de scrisori 
din partea unor inova
tori. ..................... .
cînd 
concretă, e de reținut 
faptul că toți semnata
rii corespondențelor a- 
mintite se referă în- 
tr-un fel sau altul la 
abuzul, tracasarea și 
tergiversarea 
continuă să 
în multe 
industriale 
tea de Inovații 
raționalizare, 
ma scrisoare, primită 
In urmă cu cîteva zile, 
tov. Ștefan Grigorescu, 
controlor de calitate la 
uzinele „23 August" 
din Capitală, relatează 
că, la 31 mai anul tre
cut, a depus la biroul 
de invenții și inovații 
al uzinei 
lucrări, 
gistrarea 
pofida 
„strînse" 
nare 
reglementările 
tn vigoare, au 
cut luni..

care 
domine 
unități 

activita- 
Și 

In ulti-

dosarul unei
După înre- 
acestuia, în 
termenelor 

de soluțio- 
prevăzute de 

legale 
tre- 

»1 luni de

mal multe există la 
Mărăcineni și Teiu), o 
mare parte din trac
toarele U-27, 280 semă. 
nători 2 SPC 2 etc. Ca
uza : lipsa acută a 
multor zeci de repere 
de piese de schimb 
(bare de direcție, ma- 
nometre ulei, magne- 
touri etc.). Repetate 
intervenții la D.G.A.D. 
din Ministerul Agri
culturii și Silviculturii 
au rămas fără rezultat.

așteptare ; abia la 20 
decembrie, deci, după 
circa 200 de zile, i s-a 
comunicat că dis
pozitivul propus va 
ti confecționat, experi
mentat și omologat în 
cursul anului curent. 
„Mă întreb : dacă pen
tru colectarea cîtorva 
semnături care să cer
tifice luarea în discu
ție sau respingerea u- 
nei propuneri au fost 
necesare 7 luni, atunci 
pentru lansarea co
menzii și execuția dis
pozitivului cîți ani vor 
fi necesari 7" conchide 
autorul scrisorii. '

Frecvența sporită 
a cazurilor de încălca
re a prevederilor lega- , 
le în acest domeniu ne 
îndeamnă însă să în
trebăm, la rîndul nos
tru, Direcția generală 
pentru metrologie, 
standarde și invenții, 
ce trebuie întreprins, 
care sînt măsurile cele 
mai potrivite pentru a 
pune capăt unei ase
menea stări de fapte, 
de încălcare a legii în 
vigoare 7

• In oglindă
La Buzău se con

struiește o mare fabri
că de geamuri. Ce se 
vede în... oglindă ? La 
capitolul construcții- 
montaj, bilanțul con
semnează o nerealiza- 
re de aproape 9 mili
oane lei. Intîrzierea 
lucrărilor și deficiențe
le existente pe șantier 
pun sub semnul între
bării realizarea la ter
menul stabilit a con
strucției. Această si

tuație e bine cunoscută 
și in ministerul de re
sort. Numai că măsu
rile de înviorare a ac
tivității șantierului 
(stabilite de minister) 
au rămas doar... inten
ții. Pînă cînd ? Con
ducerea Trustului 1 
construcții București 
ar putea impulsiona 
activitatea șantierului. 
De aceea este invitat 
să privească in „o 
Blinda" restanțelor.

Ing. Aurel PAPAD1UC

&Alți bani, altă...
reproiectare

(Urmare din pag. I)

— In cadrul plenarei, conducerile 
organizațiilor de construcții montaj 
s-au angajat să concentreze toate 
forțele la obiectivele și capacitățile 
ale căror termene de punere în func
țiune au expirat, astfel ca în cel mai 
scurt timp aceste restanțe să fie li
chidate. Pentru punerea in funcțiune 
în avans cu 1—2 luni a celor 10 ca
pacități și obiective productive din 
industrie și agricultură, organizațiile 
de construcții au argumentat că se 
bizuie pe extinderea masivă în acest 
an a prefabricârii, pe creșterea gra
dului de dotare tehnică a muncii 
folosirea mai rațională a forței de 
muncă, a materialelor și a mijloa
celor tehnice. La rîndul lor, bene
ficiarii de investiții s-au angajat să 
predea întreaga documentație de 
execuție necesară obiectivelor pla
nificate în acest an pînă la sfîrșitul 
trimestrului I. In vederea acceleră
rii ritmului de execuție pe marile 
șantiere, grupul de uzine pentru ma
șini și aparataj electric, combinatul 
de industrie alimentară și alte uni
tăți economice și-au propus să exe
cute în regie unele lucrări de dezvol
tare. modernizare și reutilare.

— Intrucit în economia județului 
agricultura deține o pondere însem
nată, angajamentul organizației ju
dețene de partid cuprinde numeroa
se obiective in acest domeniu. Vă ru
găm să sintetizați principalele ele
mente pe care le-ați avut in vedere 
la stabilirea acestor obiective.

— Angajamentele pe care ni le-am 
asumat sînt izvorîte din realitățile 
economice ale județului, se bizuie pe 
posibilitățile reale existente în între
prinderile industriale, pe șantiere, 
în unitățile agricole ț fiecare dintre 
cei care lucrează în economia jude
țului le cunoaște și, ca atare, are 
datoria să le abordeze curajos și în 
totalitatea lor. In cadrul adunărilor 
generale ale salariaților, aflate în 
curs de desfășurare, organizațiile de 
partid și comitetele de direcție vor 
trebui să asigure — stimulînd puter- 
nio inițiativa muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor — o analiză apro
fundată, exigentă, a activității între
prinderilor, să preconizeze măsuri 
hotărîte în vederea realizării obiec
tivelor economice de prim ordin tra
sate de plenara C.C. al P.C.R. di» 
decembrie 1969. stabilind cît mai ju
dicios angajamentele pentru depăși
rea indicatorilor planului de stat pe 
anul in curs Fiecare comunist și om 
al muncii din județ are datoria de 
onoare să nu precupețească nici un 
efort pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor ce-i revin la locul său de 
muncă, pentru îndeplinirea planului 
economic al anului 1970, bază de ple
care pentru viitorul cincinal

Convorbire consemnată de 
loan ERHAN

consecințele. Credem că din această 
categorie nu pot fi excluși acei teh
nicieni și ingineri care își părăsesc 
cu ușurință locurile de muncă la 
scurt timp după ce au beneficiat de 
una sau mai multe trimiteri cu sco
puri concrete de documentare-spe- 
cializare în străinătate. Migrația a- 
cestor „încurcă-lume" este dăunătoa
re din mai multe puncte de vedere i 
efortul valutar are o eficiență scă
zută. sînt anulate posibilitățile de 
informare „de la sursă" si de spe
cializare ale unor oameni realmente 
interesați în promovarea progresului 
tehnic în procesul de producție. 
Tocmai din aceste considerente tre
buie chibzuit cu grijă asupra moda
lităților cu ajutoru] cărora pot fi e- 
vitate surprizele de felul celor a- 
mintite '

Incontestabil, selecționarea celor 
trimiși în străinătate pentru a-și de- 
săvîrși calificarea profesională se 
.face în prezent mai judicios decît 
în urmă cu doi-trei ani După pă
rerea specialiștilor consultați în ca
drul anchetei, această activitate mai 
poate fi, însă, îmbunătățită Este 
necesar ca alegerea să se opreas
că asupra unor cadre care — 
între altele — au dovedit că sînt 
strîns legate, prin vocație mai ales, 
de activitatea pe care o desfășoară, 
de locul lor de muncă Experiența 
multor uzine demonstrează, de ase
menea că organele de selecție tre
buie să fie exclusiv comitetele de 
direcție ale întreprinderilor

în această ordine de idei, am mai 
reținut un punct de vedere, al ing. 
Ion Fătăceanu, directorul Institutu
lui de proiectări pentru construcții
le de mașini <

— Cînd e vorba de documentarea 
peste hotare în vederea rezolvării 
unei sarcini Inedite, celor care lu
crează nemijlocit Ia planșetă li se 
dă. de regulă, aterția cuvenită Sînt 
ignorați în schimb cei chemați să 
le indice acestora direcțiile princi

pale în care să-șl concentreze efor
turile și să le verifice — din punct 
de vedere tehnic — munca. Nu e 
normal. Cred că în afară de specia
liștii legați în mod direct de rezol
varea unor sarcini concretej cele mai 
reprezentative realizări existente pe 
plan mondial ar trebui să fie stu
diate la fața locului de mult mai 
multe cadre de conducere și avizare, 
de care depinde, de asemenea, în 
mare măsură, rezolvarea optimă a 
multor probleme tehnice compli
cate.

Pentru a se preveni surprize de 
genul celor ivite în legătură cu in
ginerii Nenciu și Marinoschi, sau cu 
maistrul Covaci, în multe uzine s-a 
încetățenit practica încheierii unor 
contracte bilaterale, prin care cei 
trimiși pentru documentare sau spe
cializare peste hotare se obligă să 
lucreze, la înapoiere, un anumit nu
măr de ani în întreprinderea sau in
stituția care Ie-a oferit această po
sibilitate Ne-am interesat mai înde
aproape de eficiența acestei mă
suri

— Să știți cS nd e prea grozavă — 
ne-a spus avocatul Dan Simionescu, 
șeful Oficiului juridic al Uzinei de 
mașini grele-București De ce 7 Pen
tru că, practic, e vorba de-o sim
plă promisiune pe care unii nu și-o 
respectă, plătind apoi despăgubiri 
insignifiante în raport cu prejudiciul 
provocat De altfel actuala legisla
ție nu reglementează soluționarea u- 
nor litigii care constau în dezacor
dul, după părerea mea justificat, al 
unor uzine, cu dorința anumitor sa
lariați ai lor — în speță cei spe
cializați peste hotare - de a-și 
schimba locul de muncă Așa se face 
că oricare dintre aceștia dacă vrea 
să lucreze în altă întreprindere, nu 
poate fi practic, împiedicat să plece.

— Si pînă la reglementarea le
gală a obligațiilor celor trimiși la 
specializare peste hotare, nu între
zăriți o soluție mai eficientă 7

- Ba da In cazul a doi ingineri 
care, la puțin timp după ce s-au în

tors din străinătate, au părăsit uzi
na noastră pentru a urma cursu
rile post-universitare de relații in
ternaționale ale Ministerului Comer
țului Exterior, ne-am adresat în re
petate rînduri acestui minister ce- 
rîndu-i să nu-i admită la cursurile 
amintite. Totul a fost în zadar 1 Mă 
gîndesc că față de asemenea cereri 
ar trebui să se manifeste mai multă 
înțelegere. Aceasta ar fi, după pă
rerea mea, singura soluție i câ mi
nisterele, instituțiile sau uzinele să 
se ajute reciproc în curmarea unor 
fluctuații de cadre realmente păgu
bitoare pentru unele dintre ele. A- 
doptîndu-se această soluție, se vor 
găsi rezolvări care să convină tutu
ror părților interesate, iar interese
le generale să nu fie subordonate ce- ■ 

,lor egoist-individuale.
★

Desigur, dincolo de orice criterii 
de selecție, de orice reglementări le
gale, de 
de orice 
esențiale 
cazurilor 
dobîndite 
re, de abandonare a 
muncă de către cei trimiși la spe
cializare, sînt propria lor onestitate, 
calitățile lor etice. Fiecare om își 
are. evident, propriile sale aspirații 
de afirmare profesională și s-ar pu
tea. uneori, să nu-și găsească de la 
început cel mai potrivit loc de mun
că, să treacă prin perioade de tran
ziție. în care-și caută sau așteaptă 
să i se ivească o slujbă care i se 
potrivește mai bine. Este necesar 
însă, ca în momentul ta care cuiva 
i se propune o deplasare cu carac
ter de documentare-soecializare In 
străinătate, acesta să nu amîne în 
mod neloial — față de cei care-i 
acordă încredere — destăinuirea in
tențiilor unui iminent transfer Tre
buie să se înțeleagă cu toată clari
tatea că trimiterea la specializare 
peste hotare incumbă obligații bine 
definite, care trebuie să fie necon
diționat onorate.

convenții contractuale și 
alte măsuri administrative, 
pentru dispariția totală a 
de irosire a cunoștințelor 
prin deplasări peste hota- 

locurilor de

De o vreme încoace 
întreprinderea noastră 
este nevoită să arunce 
pur și simplu bani pe 
apa sîmbetei. Așa ne 
vorbeau deunăzi, cu e- 
videntă amărăciune, 
cîțiva salariați ai fa
bricii de covoare 
„Dumbrava" Sibiu. 
Despre ce este vorba 7 
In 1967, pe baza dispo
zițiilor primite de la 
minister (Ministerul 
Industriei Ușoare), în
treprinderea a coman
dat Institutului de 
proiectări pentru in
dustria ușoară studiile 
și proiectele necesare 
unor dezvoltări de ca
pacități productive. 
Cînd studiile și pro
iectele au fost gata, în
treprinderea * a plătit 
proiectanților, cum era 
și firesc, 325 000 lei. 
Dar iată o surpri
ză i în loc ca lu-

crările de Investiții 
să înceapă, se primește 
o nouă dispoziție — tot 
din partea ministerului 
— pentru execuția al
tor studii și altor pro
iecte după o nouă te
mă de proiectare, con
travaloarea acestora a- 
tingînd aproximativ 
aceeași sumă frumu
șică — peste 300 000 
lei. „Bine, în sfîr- 
șit, că măcar acum 
vom putea începe lu
crările" — a răsuflat 
ușurată conducerea fa
bricii „Dumbrava" 
Bucurie amăgitoare; 
nici acest din urmă 
studiu nu mai este fo
lositor. Intre timp mi
nisterul a renunțat la 
o parte din noile capa
cități. Deci, alți bani 
altă... reproiectare. Dar 
de data aceasta, cine 
plătește 7

Intr-o scrisoare a- 
dresată redacției din 
partea întreprinderii 
agricole de stat Giur- 
giu-Nord sînt înfățișa
te unele neajunsuri în 
ce privește funcționa
rea fabricii de nutre
țuri combinate din 
cadrul acestei unități 
Fabrica a intrat în 
probe tehnologice pe 
data de 15 mai 19G9 
De atunci au fost fă
cute 0 serie de obser
vații în legătură cu 
remedierea deficiențe
lor apărute și nece
sitatea punerii în func
țiune a unor instalații 
Unitățile de construc
ții au rămas în urmă 
cu punerea în func
țiune a unor obiecti
ve > Instalația de co
mandă de la distanță 
instalația de despră- 
fuire, instalația termi
că, instalația pentru 
dozarea microelemen-

telor. centrala telefo
nică, liftul și altele. 
La toate adresele, te
legramele și convorbi
rile telefonice, unită
țile care concură la 
realizarea acestui o- 
biectiv au răspuns 
doar cu promisiuni. 
Dar promisiunile nu 
pot ține loc de furaje 
Care sînt unitățile ca
re nu-și respectă o- 
bligațiile 7 Este vorba 
de întreprinderea nr 
l, lotul Giurgiu i Trus
tul nr 1 construcții- 
montaj, șantierul nr 
1 027 i Trustul nr. 2 
automatizări i Telecon- 
strucția București i 
întreprinderea de fa
bricare și montare as
censoare București 
întreprinderea agrico
lă de stat Giurgiu- 
Nord așteaptă de la 
unitățile respective 
terminarea lucrărilor.

Pe cînd 7
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ALBA IULIA
ÎȘI POATE DĂRUI 

MAI MULT
Era firesc ca G. Călinescu să nu omită din 

Itinerarul pasionantelor sale călătorii de 
studii prin țară — Alba Iulja. Marele căr
turar se entuziasma contemplînd vestigiile 
sale istorice, admira măiestrita alcătuire a 
monumentelor care, după temeinicia spuse- 
lor sale, „ar incinta ochiul cel mai educat la 
arta lui Q'uatro și Cinquecento". Aceste co
mori, această zestre a culturii materiale 
atestă ceea ce deobicei numim istoria unui 
oraș. In cazul de față : trecutul său milenar. 
Dar, nu e mai puțin adevărat, există în de
venirea sa neîntreruptă și un prezent care 
ne legitimează să vorbim de tinerețea sa 
perpetuă, identificabilă în patosul construc
tiv de zi cu zi al oamenilor, în freamătul ne
contenitelor înnoiri cotidiene ca și, în nu mai 
mică măsură, în felul în care acești ctitori 
actuali ai cetății reușesc să o anime, să-i 
confere o atmosferă însuflețitor elevată. Sub 
acest aspect remarcăm dintru început un fe
nomen îmbucurător : în scurta perioadă ce 
s-a scurs de la noua învestitură a orașului, 
Alba Iulia s-a manifestat ca un adevărat cen
tru de județ, tinzînd tot mai mult a-și di
versifica și îmbogăți viata spirituală și cultu
rală. Se pot desluși astfel o mai atentă pre
ocupare in ce privește conceperea și organi
zarea activităților culturale, eforturi vizînd 
apropierea lor de realitățile județului, de ce
rințele spirituale ale oamenilor. Firește. în 
condițiile noii organizări administrative, 
e necesar ca aceasta să cunoască o îmbu
nătățire în substanța ei, să aibă mai multă 
putere de atracție, mai multă forță de în- 
rîurire. Fără a omite unele strădanii notabile 
în acest sens, constatăm că există încă nume
roase aspecte care dovedesc că mai sînt încă 
multe de făcut în direcția activizării vieții 
culturale, a eficacității ei. Acesta este de fapt 
și scopul considerațiilor, observațiilor și su
gestiilor pe care le facem, convinși fiind că 
ele vor găsi un ecou pozitiv la toți factorii 
care veghează asupra destinelor vieții cultu
rale a municipiului transilvănean.

Ce caracterizează activitatea culturală « 
acestui oraș aflat în prezent în plin pro
ces de dezvoltare economică și socială, cu 

.bogate tradiții culturale, cu o configurație 
proprie spirituală și umană ? S-ar părea, psi
hologic vorbind, o anume timiditate. Un 
ochi mai scrupulos i-ar putea reproșa vieții 
culturale a Albei Iulia o oarecare monotonie, 
vizibilă fie în lentoarea și, nu odată, anoni
matul în care se desfășoară acțiunile la casa 
de cultură, fie în monocorda alcătuire a re
pertoriului cinematografic care, printre atî- 
tea filme de aventuri, face arareori „concesii" 
și cîte unui film de calitate, mai demult apă
rut, fie... etc. etc. Cînd însă flacăra pasiunii, 
spiritul de inițiativă eclipsează această timi
ditate eforturile își arată roadele. Așa e ca; 
zul cu apreciatul Teatru de stat de păpuși 
„Prichindelul" din localitate care a. căpătat 
ființă cu ani în urmă din inițiativa și osîrdia 
unui nucleu de înzestrați și entuziaști ar
tiști amatori. El se bucură în prezent, prin 
turneele pe care le întreprinde atît în județ 
cît și în țară, de o binemeritată popularitate. 
Cei peste 70 000 de mici spectatori care l-au 
frecventat în cursul anului trecut ilustrează 
aceasta cu prisosință. Asemenea inițiative 
care să contribuie la impulsionarea vieții 
culturale a orașului sînt totuși sporadice.

E adevărat, spre deosebire de alte orașe 
mari ale țării, Alba Iulia nu beneficiază de 
multe instituții culturale, unele dintre cele 
existente cum ar fi Școala populară de artă 
și Universitatea populară (cam săracă tema
tica cursurilor din acest an și cam redus 
numărul participanților) fiind înființate de 
curînd. Dar aceasta, cu atît mai mult spo
rește responsabilitatea și rolul cultural, edu- 
cativ-artistic ■ al instituțiilor de care dispune 
orașul. în aceste condiții, în absența .unui 
teatru de stat, era de așteptat ca o instituție 
cum e casa de cultură să devină un centru 
viu al activităților artistice, un focar care 
să stimuleze și să intensifice viața spirituală 
a orașului, să antreneze într-o largă măsură 
intelectualitatea, să-și alcătuiască nuclee 
statornice care să participe efectiv la con
ceperea, pregătirea și popularizarea acestor 
activități. A reduce însă activitatea casei de 
cultură la cîteva formații e cu totul insufi
cient.

Planul activităților casei de cultură înre
gistrează cîte un spectacol festiv, cîte un 
simpozion sau medalion literar, deplasarea 
unor brigăzi ștințifice care țin cîte patru ex
puneri odată, pe diferite teme, la cîte un că
min cultural. Dar, parcurgî.ndu-1 cu aten
ție găsești foarte rare acțiunile de amploare 
și rezonanță culturală care să intereseze, să 
atragă cu adevărat publicul. Și care, mai 
ales, să nu fie prilejuite de zile festive.

„Ce spectacole ați solicitat din cele pre
zentate de teatrele venite în turneu" ? — e o 
întrebare ce pune în dificultate conducerea 
casei de cultură, ca și cum pentru prima

dată ar medita asupra ei. „Nu s-au solicitat 
spectacole în mod special" — vine într-un 
tîrziu răspunsul, izvorît dintr-o optică gre
șită, potrivit căreia un oraș ce nu beneficiază 
de un teatru nu-și poate îngădui exigența de 
a selecta spectacolele pe care le găzduiește.

Participarea intelectualității la desfășurarea 
vieții culturale a orașului e pînă în prezent 
foarte redusă. O recunosc și intelectualii, și 
organele culturale din localitate. Situația se 
datorește, credem, și faptului că nu s-au găsit 
încă niște forme de activitate care să intere
seze, să corespundă exigențelor lor. Aceasta 
presupune însă întreprinderea unor investiga
ții, a unor sondaje periodice pentru cunoaște
rea preferințelor, gusturilor, înclinațiilor oa
menilor. în același timp, prin însuși specificul 
profesiunii lor, participarea intelectualității, a 
cadrelor didactice la acțiunile culturale tre
buie privită ca răspunzînd nu numai unor 
cerințe spirituale, ci și unor îndatoriri mo
rale și cetățenești. Fără aportul efectiv al 
intelectualității e de neconceput existența 
unei efervescente vieți culturale într-un 
oraș Or, tocmai în aceste condiții cînd în 
Alba Iulia lucrează numeroase cadre didac
tice, medici, ingineri, arhitecți, juriști — 
valorificarea acestui puternic potențial In
telectual, antrenarea lui la activizarea vieții 
culturale a orașului, constituie garanția efi
cacității și calității acestor acțiuni.

Ca instituție de cultură biblioteca își are 
rolul său important în emulația vieții spiri
tuale a orașului. în educația cultural-artistică 
a oamenilor. Numeroși cititori precum și 
intelectuali preocupați de bunul ei mers, 
și-au exprimat dorința de a se lua în consi
derație problema reorganizării bibliotecii mu
nicipale (situată în prezent Intr-un local ne
corespunzător, nedispunînd nici măcar de o 
sală de lectură), asigurîndu-se totodată o 
creștere sensibilă a fondului de carte și mai 
multă operativitate in primirea cărților. Este 
inadmisibil ca o bibliotecă municipală să fie 
aprovizionată doar de 4 ori în decurs de un an.

„Aici fiecare piatră reprezintă istorie" — 
spunea cu firească mîndrie un locuitor din 
Alba Iulia. într-adevăr, această piatră poate 
fi o relicvă sepulcralâ romană sau din Evul 
Mediu, un fragment de cetate, martor tăcut 
al vremuirilor aprige ale istoriei. Și, totuși, 
pînă în prezent, acest specific al orașului e 
prea puțin valorificat pe planul vieții cultu
rale. Or. în acest sens pot fi Întreprinse 
acțiuni interesante, de reală valoare educa
tivă, patriotică, care să antreneze tineretul 
din oraș. Dar și în această direcție e nevoie 
de depășirea unei anumite inerții, de mai 
multă pasiune și spirit de inițiativă, de un 
sprijin mai eficient al comitetului pentru 
cultură și artă, al U.T.C.-ului. Și, bineînțeles, 
de o colaborare mai strînsâ, de o conlucrare 
rodnică între instituțiile de cultură, inte
lectualitatea și tineretul din Alba Iulia.

„Dansul fetelor din 

Câpîlna* — o ve

ritabilă carte de

vizită a artei a-

matoare

Foto ; Gh. Vințilă

Ultimele confruntări 
naționale ale artiștilor a- 
matori au adus formații
lor artistice din județul 
Alba un bogat buchet de 
medalii și mențiuni. Pal
maresul meritoriu consti
tuie o dovadă a unor bo
gate tradiții folclorice lo
cale puse în valoare de 
talentul și entuziasmul ar
tiștilor amatori. Am a- 
mintit acest fapt Intrucît 
astfel a debutat o re
centă discuție cu tovară
șul Nicolae Ciobota, 
președintele comitetului 
județean pentru cultură și 
artă, cu privire la conți
nutul și amploarea acti
vității artistice de ama
tori. Acest punct de ple
care nu este întîmplător. 
Privită prin prisma con- 

. cursurilor, mișcarea artis
tică din județ se înfăți
șează într-o lumină stră
lucitoare. Desigur, marile 
festivaluri, reprezintă 
pentru artiștii amatori 
perioade de vîrf tn ac

tivitatea lor, factori de
puternică emulație, un
impuls către perfecționa
re, pentru îmbogățirea re- 
pertoriilor. Ele constituie 
sărbători ale artei a- 
matoare, dar nicidecum 
ființa ei, unicul rost al 
existenței. Mișcarea cul
turală de masă nu poate 
fi concepută ca reprezen- 
tînd terenul unei perpetue 
competiții. Or, tocmai a- 
ceastă idee s-a instaurat 
(cu toate consecințele ca
re decurg de aici) în ac
tivitatea comitetului ju-

dețean pentru cultură și 
artă și la eșaloanele din 
subordine.

în urmă cu un an, am 
avut următorul dialog cu 
tovarășul Aurel Păcuraru, 
directorul căminului cul
tural din Galda de Jos.

— Care este viața cul-

culturală propriu-zisă a 
fost înlocuită cu... pregăti
rea manifestărilor. Pen
tru că activitatea cultu
rală presupune durată 
in timp, iar manifestarea 
este doar un moment. 
Această concepție se 
reflectă nemijlocit în

vitate întîlnim și la ce
lelalte formații artistice — 
coruri, orchestre, echipe 
de dansuri. în timp ce 
formațiile calificate par
curgeau cu succes di
versele etape de con
curs, zecile de echipe 
și ansambluri din județ

De la
un concurs 

la altul
turală cotidiană firească a 
căminului ?

— Ne pregătim pentru 
al IX-lea concurs al for
mațiilor artistice de ama
tori.

— Cu ce veți participa ?
— Am avut un cor foar

te bun, cunoscut în Ardeal, 
dar nu mai există. Acum 
pregătim dansuri, un grup 
vocal, o brigadă artistică 
deoarece nu prea avem 
oameni.

Așadar aici, activitateaA. ANGHELESCU

Prin monumentele sale, Alba invită la o permanentă meditafie

mișcarea artistică. Iată 
doar cîteva exemple : du
pă ce în 1968 la al V-lea 
Festivalul bienal de teatru 
„I. E. Caragiale" formația 
de teatru a căminului cul
tural din Zlatna a obținut 
premiul I, ea s-a autodes- 
ființat părăsită de cei 
care erau datori s-o spri
jine. Explicațiile primi
te din partea tovarășului 
Sabin Popescu, directorul 
casei județene a creației 
populare, vin să confirme 
:ocmai lipsa de aderență 
la solicitările acestui co
lectiv teatral de care a dat 
dovadă Însăși Instituția 
ce avea menirea să spriji
ne arta amatoare, să îm
piedice, depunînd toate 
eforturile, încetarea acti
vității diferitelor echipe 
artistice. O cădere bruscă 
In anonimat a avut, du
pă faza finală, și formația 
teatrală a Clubului sindi
cal din Cugir, ocupantă a 
unui prestigios loc III. De 
altfel, după încheierea ' 
bienalei de teatru, cu una 
sau două excepții, toate 
formațiile de teatru s-au 
destrămat, fără a se sem
nala, în acest răstimp, 
nici o intenție de a sto
pa fenomenul din partea 
organelor culturale jude
țene.

Traian Pătrășcanu, pro
fesor la Liceul „Horia, 
Cloșca și Crișan* din Alba 
Iulia, arăta pe bună drep
tate că î „Munca cultu
rală nu se poate face în 
salturi, din concurs în 
concurs. Pasiunea și ta
lentul artistului amator 
sînt permanente și în a- 
cest mod trebuie să se 
manifeste. Altminteri, 
spectatorul și artistul se 
depărtează unu] de altul, 
iar consecința este cea 
cunoscută i sălile goale".

Discontinuitate In acti-

participante la primele 
faze, își încheiaseră în 
realitate existența. în ora
șul Aiud, de pildă, [exis
tă o fanfară a întreprin
derii metalurgice care dă 
reprezentații numai de 
două-trei ori pe an, cu 
prilejul unor concursuri 
sau sărbători. în cadru) 
clubului Uzinei de produ
se sodice din Ocna Mureș 
activează o puternică e- 
chipă de dansuri. Urmă
rind obținerea unor rezul
tate care să Impresione
ze, această formație t-a 
înscris în ultimii ani la 
diverse concursuri, cînd 
sub „firma" casei de cul
tură din localitate, cînd 
sub cea a clubului, tn 
funcție de valoarea celor
lalți ooncurenți. Unde t- 
rau „șanse" mai mari la 
obținerea trofeului, se 
înființau imediat și ar
tiștii noștri.

— Activitatea culturală 
de amatori nu valorifică 
în întregime condițiile 
materiale de care dispune, 
tublinia în continuarea 
anchetei tovarășul Gheor- 
ghe Nistea, metodist la 
consiliul județean al sin
dicatelor. Urmărirea unor 
rezultate spectaculoase în 
cadrul confruntărilor ar
tistice antrenează doar 
un mic număr de for
mații într-o activitate 
permanentă, pe măsu
ra bazei materiale cu 
care sînt înzestrate insti
tuțiile de cultură. De aici 
decurge și un alt neajuns i 
unele așezăminte cultura
le, care nu au putut să-și 
pregătească formații ar
tistice cu șanse certe la 
premii, sînt aproape uita
te de forurile culturale 
județene în vreme ce al
tele, care au formații de 
rangul celor laureate, sînt

înconjurate cu cea mai 
mare atenție. Din această 
cauză, unele dintre ele de
vin un fel de vedete ne
lipsite la orice manifes
tare artistică de amploa
re. Următoarea statistică 
o socotim grăitoare pentru 
susținerea afirmației de 
mai sus. în anul 1969 au 
avut loc 14 manifestări ar
tistice la nivel județean 
sau interjudețean' la care 
au participat formații ar
tistice din Alba. Fetele de 
la Căpîlna și tulnicărese- 
le din Avram lancu au 
participat la 10 din cele 14 
manifestări. Desigur, a- 
cesta este un merit al 
celor două formații va
loroase. Dar pregătirea 
spectacolelor de amploa
re cu aceiași „eroi", în 
condițiile existenței doar 
a cîtorva formații artisti
ce prestigioase, este como
dă și de efect pentru co
mitetul județean pentru 
cultură și artă, însă dău
nătoare muncii culturale 
de amatori în ansamblu. 
Fără, voia lor, aceste for
mații ascund golurile din 
activitatea organelor cul
turale județene.

Urmărirea unor rezul
tate imediate a dus și la 
limitarea activității ■ cul
turale. La faza județeană 
a celui de al IX-Iea con
curs al formațiilor artis
tice de amatori au parti
cipat alături de 109 for
mații de dansuri, doar 
două coruri de cameră și 
o singură formație de 
estradă. Pornind de Ia 
această constatare, l-am 
întrebat pe directorul 
casei creației populare 
ce formație artistică a 
luat ființă în ultimii 
doi ani ? Răspunsul a 
fost scurt „Niciuna". 
Alcătuirea unor forma
ții de muzică cultă, a 
unor puternice echipe 
de teatru nu este un lu
cru imposibil. Casele de 
cultură ar putea juca un 
rol tot mai activ în via
ța culturală a orașelor, ar 
deveni adevărate focare 
care polarizează talentele, 
ar depăși într-un cuvînt 
anonimatul. Urmărind a- 
celași țel, comitetul pen
tru cultură și artă și casa 
creației populare s-ar pu
tea debarasa de închista
rea actuală, reabilitînd ro
lul . lor de organizatori și 
îndrumători ai muncii 
culturale din județ. Desi
gur, este greu de presu
pus că fiecare cămin cul
tural este capabil să al
cătuiască formații artis
tice care să candideze la 
premiul cel mare. Dar 
se poate pretinde în 
schimb ca la fiecare'așe- 
zămînt de cultură (urban 
sau rural)' să se desfășoa
re o activitate culturală 
bogată, de profunzime.

Ștefan DINICA

Orașul Alba Iulia — cu o exis
tență bimilenară — adăpostește 
vestigii care reconstituie, cu au
toritatea dovezilor de cultură ma
terială, momentele cruciale ale is
toriei poporului nostru. Memoria 
de piatră ne arată așezarea în e- 
poca daco-romană, cînd Alba Iu
lia — sub numele de Apulum — 
devine capitala militară, adminis
trativă și economică a Daciei ; în 
perioada formării poporului ro
mân (secolele IV—X), așezarea e 
intens locuită, ajungînd în Evul 
Mediu, capitala voievodatului și 
principatului Transilvaniei. Colec
țiile muzeelor vin apoi să con
semneze prima încercare de unire 
la 1600, sub Mihai Viteazu, a ce
lor trei țări românești și realiza
rea statului național unitar român 
la 1 decembrie 1918, prin unirea 
Transilvaniei cu România.

Liniștea bibliotecilor impune. Li
niștea care tronează în celebra bi
bliotecă Batthyaneum din Alba Iu
lia este solemnă și gravă. Fondul 
bibliotecii documentare Batthya
neum, filiala Bibliotecii Centrale 
de Stat, este alcătuit din peste 
56 000 de volume, care cuprind ma
nuscrise, incunabule, cărți din se
colele XVI—XVII, cărți vechi ro
mânești, documente. Sînt adăpos
tite în rafturile bibliotecii scrieri 
ale clasicilor greci și romani, ale 
umaniștilor italieni și germani, lu

O bogată carte 
de istorie

crări de medicină, geografie, bo
tanică, cosmografie, alchimie etc. 

în aceste condiții, e firesc să 
urmărim cum își realizează unită
țile muzeale din Alba Iulia și din 
județul Alba funcția lor educativă. 
Evident, un muzeu există prin pa
trimoniul său care presupune o bo
gată activitate de conservare și 
cercetare științifică ; muzeul nu se 
poate,. însă, limita numai la a- 
ceastă finalitate ; el trebuie să fie 
un. organism viu, să prolifereze în 
afară forța fascinantă a mărturii
lor de incontestabilă valoare ale 
unor timpuri trecute.

Primul lucru important în atra
gerea vizitatorilor e asigurarea u- 
nui profil distinct al colecției mu
zeului. „Cred — ne spune ALE
XANDRU POPA, directorul Mu
zeului județean Alba Iulia — că

la noi am putea să organizăm una 
din cele mai bune colecții de ar
heologie din țară. Puținului pe care 
îl avem expus — lapidariul — îi 
putem adăuga numeroase piese de 
arheologie care au făcut, dintot- 
deauna, faima muzeului nostru. 
Una dintre cele mai bine puse la 
punct secții ale muzeului e aceea 
a Unirii organizată în clădirea is
torică în care a avut loc actul de 
la 1918".

„Ne-am gîndit, spune muzeogra
ful ALEXANDRU ALDEA, la îm
bogățirea secției de artă pbpulară 
cu obiecte din toate zonele țării 
pentru a sluji ideea unității de cu
get a poporului român care, mai 
ales aici, la Alba Iulia. ni se pare 
semnificativă. Am achiziționat, în 
acest scop, o serie de obiecte tare 
urmează să fie transportate".

Muzeul din Alba Iulia a avut în

1969 mii de vizitatori din țară și 
străinătate. Aici au loc, pentru șco
lile din oraș, lecțiile de istorie 
cărora muzeul poate să le ofere 
materialul ilustrativ.

Pe lîngâ munca de cercetare ști
ințifică și de ghidaj, lucrătorii mu
zeului au redactat pentru presă și 
radio diferite articole de populari
zare, Au fost prezentate o serie de 
conferințe („Formarea poporului 
român". „Muzeul Alba Iulia — 
realizări și perspective", „9 Mai — 
ziua Independenței Naționale". „A- 
dunarea Națională de la l decem
brie 1918", „Lapidariul Muzeului 
Alba Iulia" etc.), dar ceea ce tre
buie spus este că acestea s-au 
desfășurat mai ales în orașul Alba 
Iulia căci nu s-au avut. tn ve
dere și localitățile din jur. Și 
In privința întrunirilor științifice

s-a făcut încă destul de puțin. în 
1969 s-a ținut o consfătuire cu co
lectivele științifice ale muzeelor 
din județul Alba. Dar aici se pot 
introduce dezbateri de interes mult 
•mai larg care să-i confere muzeu
lui dimensiunea națională a exis
tenței sale.

Nu numai muzeele din Alba Iu
lia, ci și cele din întregul județ se 
remarcă prin bogăția și valoarea 
patrimoniului lor. La Sebeș se află 
colecția de artă plastică Sava Hen- 
ția și tot aici s-ar putea organiza 
expunerea colecției de etnografie 
Franz Binder, din care jumătate a- 
parține muzeului Brukenthal. Sînt 
de asemenea, de menționat, muzeele 
din Blaj sau cel de la Aiud — mu
zeu orășenesc care funcționează în 
incinta unui liceu. Dintre muzeele 
sătești amintim pe cel de la Lupșa, 
de mare valoare, sau Muzeul et
nografic comunal din Rimetea care 
ar putea fi reprofilat în sensul re
flectării artei populare de pe în
treaga vale a Trascăului. Un foar
te interesant punct muzeal s-ar 
putea iniția la Laz, unde Maria 
Poenaru. ultima descendentă a unei 
vechi familii de zugravi pe sticlă, 
și-a oferit colecția pentru un mu
zeu sătesc.

în condițiile existenței unui ase
menea bogății muzeale nu putem 
decît să consemnăm ca pozitiv e- 
fortul de a se întreține un rodnic

dialog muzeu-public. Numai un 
contact direct al maselor cu patri
moniul muzeal poate asigura rea
lizarea funcției vitale a muzeului, 
o educație istorico-artistică cît 
mai complexă ; numai astfel mu
zeul poate deveni o chemare con
tinuă și o lecție pentru cei care-i 
trec pragul. Iată acum numărul de 
vizitatori ai muzeelor din județul 
Alba (statistica comitetului jude
țean pentru cultură și artă) : Mu
zeul regional Alba Iulia — 48 361 ; 
Muzeul orășenesc de istorie Aiud 
— 7 785 : Muzeul mixt Sebeș — 
10 080 ; Muzeul din Blaj — 6 945, 
Muzeul etnografic comunal Rime
tea — 2 647; Muzeul comunal Lup
șa — 12 271 ! încă o cifră care me
rită reținută pentru Lupșa; zile de 
vizitare pe anul trecut 364, în care 
descifrăm pasiunea directorului 
său, Pamfil Albu.

Muzeele din județul Alba adă
postind mărturiile materiale a două 
milenii de civilizație și istorie ale 
acestui pămînt se constituie ca o 
carte pururi deschisă în care, coe
rent și convingător, se rostește în
demnul fierbinte la dragostea față 
de patrie. Din acest punct de ve
dere orice plus de interes pe care 
muzeul reușește să-l trezească este 
un act nu numai legitim dar și 
necesar.

Constantin IONESCU
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De o popularitate deosebită se 
bucură in județul Alba sărbăto
rile folclorice in aer liber, iniția
te de organele județene de cul
tură și artă, U.T.C. și sindicat. 
Prețuind tradiția tirgului de fete 
de pe Muntele Găina, anual are 
loc in luna mai, tot in Munții 
Apuseni, la Negrileasa, sărbătoa
rea populară de mare amploare, 
„Chemarea narciselor". Formații 
artistice de amatori, un numeros 
public, își dau intilnire la Ne
grileasa, intr-o imensă poiană a- 
coperită cu narcise. La începu
tul lunii august, în cealaltă par
te a județului, pe valea Sebe
șului, la Oașa, intr-un decor pi
toresc, are loc sărbătoarea mun
citorilor forestieri. De fiecare 
dată, cîntecul și jocul, voia bună 
însoțesc aceste momente folclo
rice, care au intrat deja in tra
diția locului, ca un prilej de cu
noaștere, de întrecere a forma
țiilor artistice de amatori. Cu 
mai multă inițiativă s-ar putea 
organiza și în lunile de iarnă 
manifestări în stare să concureze 
prin ecoul lor pe cele amintite 
mai sus.

„Zilele culturii

blăjene"
Comitetul județean pentru 

cultură și artă Alba a luat ini
țiativa de a organiza în orașul 
Blaj, între 3—15 mai a.c„ „Zi
lele culturii blăjene", manifes
tare culturală care 
pune să se constituie 
magiu adus orașului, 
rol, în îmbogățirea 
cultural și 
cunoscut.

„Zilele 
semnificînd 
diții, vor

istoric al

își pro- 
într-un o- 
al cărui 
tezaurului 
țării este

culturii
nașterea unei

fi dedicate poeziei, 
teatrului și muzicii, școlilor, pre
sei. cărții și tiparului.

blăjene", 
tra-

Meșteri populari
Pe vățle Ampoiului și Arieșu- 

lui, Sebeșului, Mureșului și Tîr- 
navelor, meșteșugul popular a 
reprezentat dintotdeauna o înde
letnicire de seamă a locuitori
lor. Cioplitul în lemn, pictura pe 
sticlă, cusătura populară și cera
mica au fost ridicate de mîini 
talentate la condiția artei. Dar 
de mai mulți ani, vigoarea aces
tor centre este în continuă slă
bire. Bătrînul Nicolae Cernut, 
din Șugag, încearcă de unul sin
gur să adune în jurul său copii 
pentru a le dărui ceva din mă
iestria mîinilor sale. La Săsciori 
și Laz, renumele creatorilor locali 
(specializați în ceramică și pic
tură pe sticlă) tinde să nu mai 
aibă corespondent real, tn acest 
timp, Casa creației populare a 
județului Alba, care trebuia să 
îndrume și să sprijine munca 
artiștilor populari, duce de doi 
ani o activitate anonimă, con
fecționând planuri de muncă. 
Cînd va fi această in
stituție de cultură o gazdă bună 
pentru meșterii populari ?

De 15 ani...
’. 15
oraș

In urmă cu mai bine de 
ani, locuitorii actualului < 
Zlatna au hotărît ca prin forțe 
proprii să construiască un că
min cultural. Intenție lăudabi
lă ! După ce s-au strîns fondu
rile necesare, a început con
strucția. Cînd lucrările au a- 
iuns la acoperiș, s-a constatat 
că s-a muncit în zadar. Deoarece 
nu s-a cerut avizul organelor de 
specialitate, nu s-a respectat nici 
o normă tehnică in proiectare și 
construcție. Din această cauză, 
clădirea nu poate fi acoperită. 
Astfel, de 15 ani, lucrările au 
rămas la streașină. Zidurile, a- 
semenea unui punct turistic, a- 
trag numeroși curioși. Ele vor
besc despre lipsa de interes și 
gospodărire care guvernează 
destinele muncii culturale în a- 
cest oraș.

Debut
la Ocna Mureș
La Ocna Mureș a luat ființă 

primul ansamblu folcloric din 
iudețul Alba. Alcătuit prin unirea 
forțelor artistice ale casei de 
cultură, și cluburilor din acest 
oraș, formația denumită „An
samblul uiorean de cîntece și 
dansuri" a prezentat zilele tre
cute primul spectacol in fața pu
blicului local. In programul de 
viitor figurează un turneu prin 
orașele din județ. Asemenea 
formații artistice se vor inghega 
și in alte orașe din județul Alba.
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COMUNIȘTII RIDICAU POPORUL

...Dacă imaginea a ceea ce au re
prezentat acum un sfert de veac a- 
ceste două vechi uzine bucureștene
— atît „Steaua Roșie" (fostă „Wolff 
et Co“). cît, mai ales, „Vulcan” — e 
greu s-o mai intuiești sub ansamblul 
impresionant al aspectelor noului 
(pretutindeni te împresoară tehnica 
modernă, iar produsele realizate azi 
sînt la un nivel care nici nu putea fi 
năzuit atunci), în schimb am regăsit, 
în cuvintele simple ale unor oameni 
ce au făurit entuziast și anonim is
toria, pulsul și vibrația acelei epoci
— redate cu o intensitate a trăirilor 
de-a dreptul emoționantă. Ascultîn- 
du-i, mi-am zis : numai momentele 
intr-adevăr cruciale din viața unui 
popor, numai clipele de incandescen
ță a speranței, acele clipe miraculos 
dilatate, ce captează parcă suflarea 
fierbinte a întregii națiuni — deoa
rece e în joc însuși destinul ei isto
ric — se pot impregna cu atîta forță 
în conștiințe.

— Prin ce erau oare atît de intere- 
sanți oamenii acelui timp ? — i-am 
întrebat, în toiul convorbirii, pe in
terlocutori.

— Nu noi eram interesanți, tova
rășe — mi-a răspuns unul dintre ei, 
cazangiul Grigore Băducu, de la 
„Vulcan” (cu o vechime de 40 de ani 
în uzină) — epoca era grozav de inte
resantă.

Amintirile se deapănă simplu, fi
resc, de parcă faptele s-ar fi petre
cut ieri. Și, totuși, au trecut de-a- 
tunci 25 de ani — nu un sfert de veao 
oarecare, ci unul dintre cele mai bo
gate în evenimente și înfăptuiri din 
istoria patriei ! (Transcriindu-le, îmi 
voi îngădui să le punctez, din cînd în 
cînd, cu referiri din presa vremii, 
care vor sugera fundalul istoric și 
atmosfera în care se desfășurau, rele- 
vînd semnificațiile generale ale unor 
momente, firesc, localizate).

— Lunile ianuarie și februarie ale 
anului 1945 — povestea maistrul 
Gheorghe Arsene, de la montaj, care 
lucrează la „Vulcan” din 1928 — au 
fost, aș spune, luni hotărîtoare nu 
numai pentru întreaga țară, dar și 
pentru noi, cei din uzină. De ce ? 
Pentru că în aceste luni tot ce ne-au 
spus comuniștii încă din primele zile 
de după 23 August — că stă în pu
terile noastre, ale clasei muncitoare, 
să zdrobim reacțiunea, să unim în 
jurul nostru întreg poporul și să des
chidem un nou drum țării — ni s-a 
înrădăcinat atît de adine în con
știință, incit simțeam că altă cale, altă 
perspectivă nu există și nu poate 
exista. La început, numărul comu
niștilor din uzină nu era mare : erau 
însă oameni unul și unul. Mulți din
tre ei se căliseră în anii luptei ile
gale, înfruntaseră teroarea, închiso
rile, lagărele, cîștigaseră experi
ență revoluționară. încă din zorii 
zilei de 23 August, o nouă jertfă i 
un muncitor, Tiucă, despre care 
abia pe urmă am aflat că era 
comunist, s-a dus să se înroleze în 
gărzile patriotice și, pe drum, a 
fost ucis de o rafală de mitralieră a 
unei unități hitleriste. Instinctiv la 
început și apoi din ce în ce mai 
conștient, oamenii au început să-i 
urmeze pe comuniști, să dea curs lo
zincilor lor de luptă pentru că ve
deau, simțeau în ei oameni inimoși, 
înflăcărați, care nu se cruțau, punînd 
mai presus de orice interesele cla
sei muncitoare, ale poporului. Mi-a- 
duc aminte că în acea vreme comu
niștii de la noi din fabrică își țineau 
ședințele de celulă intr-un subsol de 
la sculărie. Ei bine, spre acel sub
sol ne erau ațintite privirile. Știam 
că de acolo nu pot veni decît che
mări izvorîte din nevoile și cerin
țele noastre cele mai arzătoare, care 
erau, de fapt, nevoile și cerințele 
arzătoare ale țării. Ceea ce m-a im
presionat și n-am să uit niciodată 
era că, deși acțiunile la care ne che
mau nu sufereau amînare, comuniș
tii găseau totdeauna timp să ne ex
plice, în cuvinte simple, de ce tre
buie să participăm la ele, să le asi
gurăm succesul. Pot spune că, în ace
le săptămîni și zile de luptă, autori
tatea politică și forța de înrîurire a 
partidului au căpătat temelii de 
granit.

— în ce constau acțiunile pe care 
le organizau comuniștii ?

— 'E greu să-ți amintești de toa
te — reia muncitorul turnător Con
stantin Gică, mai tînăr decît ceilalți 
(lucrează aici ,,numai” din 1938, în 
1944 abia își terminase ucenicia). 
Fapt este că n-a existat aproape nici 
un eveniment din acea perioadă de 
luptă aprigă pentru cucerirea pute
rii la care „Vulcanul” să nu fie pre
zent. Datorită influenței crescînde 
a comuniștilor, uzina se contopea cu 
țara. Tot ceea ce se petrecea în afa
ra zidurilor, în viața politică, avea 
ecou imediat și la noi, și invers. Mai 
întîi, spre furia patronilor, ne-am or
ganizat sindicatul. Primul comitet de 
întreprindere l-am instalat încă din 
primele zile ale lui septembrie 1944.

Sprijinit de masa muncitorilor, co
mitetul sindical a pus pe primul plan 
al revendicărilor — și asta e carac
teristic pentru spiritul patriotic ce 
anima muncitorimea din țara noas
tră — organizarea producției prin 
readucerea în întreprindere a ma
șinilor și utilajelor ce fuseseră eva
cuate, în vara lui 1944, la Săliște. Pa
tronii s-au împotrivit de la început 
acestei măsuri ; a fost primul lor 
act de sabotaj, deoarece nu voiau 
să ne dea de lucru, intenționînd ast
fel — cum spuneau ei — „să ne pună 
cu botul pe labe”. Nu le-a mers ; am 
format o delegație care s-a dus la 
C.F.R. și a obținut o garnitură spe
cială de vagoane. Cînd a sosit trenul 
cu strungurile și piesele aduse de la 
Săliște, mi-aduc aminte că, urmînd 
îndemnul și pilda pe care ne-o dă
deau comuniștii, ne-am suflecat mî- 
necile și, după cele opt ore de muncă 
în fabrică, ne-am dus să descărcăm 
vagoanele. Am lucrat toată noaptea, 
pînă cînd le-am descărcat și le-am 
instalat în ..ateliere. Deși mîncam.

drul altei convorbiri, electricianul 
Marin Chițu, de la „Steaua Roșie" 
— ci și frontul. Căci lozinca pe care 
o lansase partidul : „Totul pentru 
front, totul pentru victorie" 
devenise și la noi. la „Wolff”, ca în 
toate întreprinderile, o realitate co
tidiană. In vreme ce pe timpul lui 
Antonescu căutam să sabotăm pe 
toate căile producția de război, a- 
cum ne dăruiam cu trup și suflet a- 
cestei producții, căci pentru întîia 
oară aveam sentimentul că războiul 
la care participa eroic armata noas
tră, umăr la umăr cu armata sovie
tică, pentru zdrobirea hitlerismului, 
era cu adevărat războiul nostru, al 
tuturor. Fabricam cutii de branduri, 
încărcătoare de mitralieră, poduri 
mobile, etuve, bucătării de campa
nie — pentru armata română, ca ‘și 
pentru unități ale armatei sovietice.

Paginile presei din acel timp sînt 
mărturia elocventă a acestei osmoze 
intre front și țară. în comunicatele 
de război ale comandamentului ar
matei romăne se vorbea lapidar. în

granițele patriei, oamenii de aici, din 
aceste uzine bucureștene, îi simțeau 
pe obraji clocotul și vîlvătăile, în 
auz rafalele și exploziile, se simțeau 
ei înșiși ostași — cu armele mun
cii — animați de voința de a apro
pia ziua biruinței totale asupra fas
cismului.

— Fasciști mai erau însă și în fa
brică — își amintește controlorul de 
calitate Toma Procop, tot de la 
„Steaua Roșie”. Legionari sau agenți 
ai siguranței antonesciene care ne 
terorizaseră, ne schingiuiseră în 
timpul dictaturii și care încercau să 
mențină și mai departe atmosfera 
din vremea cînd tăiau și spînzurau 
în voie. Nu întîmplător aceiași in
divizi erau cozile de topor ale pa
tronilor, oamenii de casă ai fraților 
Wolff, ai lui Drăgănescu, Pîrvules- 
cu, Farcaș și ai celorlalți membri ai 
consiliului de administrație. Mi-aduc 
aminte că una din primele acțiuni 
ale comitetului sindical și ale ute- 
ciștilor a fost izgonirea din incinta 
fabricii a legionarilor Au fugit cît

cum se spune, pe sponci, munceam 
pe rupte, uneori intram în uzină lu
nea și nu mai plecam acasă pînă pe 
miercuri-joi...

Ziarele timpului conțin comuni
cate laconice ale primăriei : rația de 
pîine neagră se reduce de la 300 la 
200 de grame, două zile pe săptămî- 
nă populația va primi, pe cartele, 
în loc de pîine, mălai. Iar acțiuni 
de genul celor amintite de tovară
șul Constantin Gică erau pe atunci 
atît de frecvente îneît coloane întregi 
ale „Scînteii" și „României libere” 
nu mai pridideau să Ie consemneze.

— Nu numai țara era prezentă în 
fabrică — reia această idee, în ca

acele zile de la începutul lui fe
bruarie 1945, despre eroismul infan
teriștilor și artileriștilor noștri în 
marea bătălie pentru eliberarea Bu
dapestei, despre faptele de vitejie 
ale vînătorilor de munte în defi- 
leurile înghețate ale munților Tatra. 
Reveneau des în comunicatele de 
front nume de localități din Unga
ria și Cehoslovacia — eliberate prin 
lupta vitejească a ostașilor români 

■ înfrățiți cu ostașii sovietici — ca 
Nagyveszveres, Sajohaza. Andrasi, 
Otrokocz, Lokoshaza, masivul Iavo- 
rina, Gorni Tisovnic. Panov Lag. 
Bistra. Detva, Urbanovo. Deși fron
tul ajunsese la sute de kilometri de

i-au ținut călcîiele, „însoțiți” de 
huiduielile muncitorilor.

Scene ca aceasta se petreceau a- 
proape zilnic în întreprinderi și In
stituții i oamenii, treziți la conștiin
ța și gustul libertății, se răfuiau cu 
fantomele (încă vii și amenințătoare) 
ale trecutului.

Toate acestea erau frinturi din u- - 
riașa încleștare a maselor, a între
gului popor, cu reacțiunea coalizată 
în cele două partide burghezo-mo- 
șierești și strînșă sub pulpana pala
tului. Patronat de rege și de parti
dele reacționare, șeful guvernului, 
generalul Rădescu, fost aghiotant al 
reginei, fost comandant al jandar

meriei, caracterizat printr-o ură a- 
proape fizică față de mase, ca și 
printr-o proverbială lipsă de scrupu
le, nu-și ascundea intențiile de a 
înăbuși în sînge lupta poporului pen
tru instaurarea unui regim democra
tic. în cîteva rînduri el se adresase 
maselor cu acest îndemn care suna, 
totodată, a amenințare i „Ocupa- 
ți-vă mai puțin de politică !“.

— Dar noi, fie că voia sau nu Ră
descu și toată clica lui, ne ocupam 
tot mai activ de politică — ne spu
ne tehnicianul Constantin Grigoraș 
de la „Steaua Roșie”. Partidul ne 
învăța că politică în România fără 
noi, muncitorii, nu se mai poate 
face. Tocmai apăruse „Programul de 
guvernare al Frontului Național-De- 
mocrat", prin care comuniștii che
mau masele să-și înmănuncheze for
țele pentru sprijinirea efortului ar
matei în războiul antifascist, pentru 
democratizarea reală a societății ro
mânești, pentru refacerea economică 
a țării pustiite de război și înfăptui
rea unor adînci prefaceri sociale, în 
primul rînd a reformei agrare. Toate 
aceste revendicări erau ale noastre, 
ne angajau pe noi toți, ca și pe fie
care în parte. Pentru înfăptuirea lor 
începeam să ne simțim răspunzători. 
De aceea, sute de muncitori din fa
brică luau parte la marile în
truniri, mitinguri, demonstrații care 
cereau instaurarea unui guvern 
F.N.D. îmi amintesc că pe a- 
tunci aveam în fabrică un camion 
cam hodorogit pe care îl numi
sem „mașina de șoc”. Cînd pri
meam un telefon de la sectorul de 
partid sau de la sindicate : „Veniți 
repede în cutare loc, reacționarii în
cearcă să devasteze un sediu” sau 
„Bande de huligani se dedau la acte 
sălbatice pe străzi”, ne și urcam în 
camion 50 sau 100 de inși, cîți era 
nevoie, și porneam spre locul res
pectiv. Nimeni nu pregeta, știam că 
bătălia se dă pe viață și pe moarte, 
că fiecare provocare e un atentat Ia 
ceea ce cucerisem pînă acum și o 
amenințare împotriva a ceea ce a- 
veam de gînd să cucerim. îmi amin
tesc de riposta hotărîtă pe care am 
dat-o bandelor de huligani care, insti
gate de Rădescu la întrunirea provo
catoare de la ARO, din II februa
rie, se revărsaseră pe străzi crezînd 
că-și pot face de cap. Le-am demon
strat că strada nu le mai aparține, 
că orașul nu le mai aparține și că. în 
curind, nici țara n-o să le mai apar
țină.

Tălăzuirea maselor pe străzile ora
șelor se amplifica, dobîndea propor
țiile unei adevărate’ erupții vulca
nice. Creștea lava indignării popu
lare. a voinței de a înstăpîni un gu
vern care să fie exponentul intere
selor celor ce muncesc. Intre sutele 
de mii de demonstranți care umpleau 
străzile Capitalei în acele zile puteai 
vedea grupuri masive purtînd em
blemele sindicatelor de la „Vulcan" 
și „Wolff". Lozincile i „Vrem guvern 
F.N.D.”, „Jos Rădescu I". „Vrem pă- 
mînt pentru, țărani”, „Să stîrpim 
pentru totdeauna fascismul și reac
țiunea 1” căpătau, dincolo de cadența 
scandărilor, un sens limpede : po
porul nu mai era o idee abstractă, 
ci devenea realitatea concretă a stră
zii angrenate în clocotul bătăliilor 
hotărîtoare.

— Poate că atunci am simțit pentru 
întîia oară — ne spune electricianul 
Iulius Berger, de la „Vulcan" (care 
lucrează la întreținerea instalațiilor 
uzinei de aproape 40 de ani) — că 
fiecare în parte reprezentăm ceva, 
dar că toți laolaltă sîntem totul. Că 
forțele noastre unite sîr.t mult mai 
mult decît. să spunem, suma lor arit
metică ; ne înmulțeam forțele unul 
prin celălalt, ca într-o ridicare la 
putere...

Intr-adevăr, sensul realității Isto
rice a acelei perioade acesta era t 
clasa muncitoare, întreg poporul cu
noșteau, la propriu și la figurat, o au
tentică ridicare la putere.

...In clipele cînd interlocutorii evo
cau lozincile ce străjuiau pe atunci 
grupurile de participanți la marile 
demonstrații pentru instaurarea gu
vernului democratic, mi-a fulgerat 
brusc prin fața privirilor Imaginea 
noilor însemne cu care au defilat co
lectivele acestor uzine la marile ma
nifestații populare din ultimii ani : 
spectaculoase grafice de realizări, 
imagini ale uriașelor instalații chi
mice și de construcții cu care „Vul
canul” și „Steaua Roșie" înzestrează 
azi economia României socialiste

O lozincă străjuiește însă coloanele 
de-a lungul sfertului de veac. Ca o 
coordonată definitorie a istoriei 
noastre contemporane : „TRAIASCA 
PARTIDUL COMUNIST ROMAN !”

Căci între chemările din acele 
zile și graficele de azi e o profundă 
relație de continuitate : primăvara 
timpurie de atunci se împlinește fi
resc în marile rodiri de azi

Victor BÎRLADEANU

AL. ANDRIȚOIU
A

înfiorată vatră
Îngemănînd destine, aceste cronici vii 
ce le vorbim pe stradă sau le cîntăm spre seară, 
pămîntule, tu, poate, mai înțelept le știi, 
cînd încununi o eră și veșnicești o țară.

Spre orice colț al lumii, plec din Bihorul meu, 
îmi port în suflet munții spre orice colț al firii, 
Bihorul mi-este alfa, prin dînsul eu sînt eu, 
și spun poeme țării și pace omenirii.

M-au învestit străbunii cu ram de finic, vin 
dintru clasicitatea latină ca o carte 
cu sufletul în file, republican la cin, 
menit să ducă timpul valahic mai departe^

Mă-mbie cu lumină un comunist soroc 
și cresc ca o columnă cu lupte spiralate 
și cu o zi fierbinte, de aur, la mijloc 
de-unde-n sus columna se-nscrie-n libertate.

Poet român, deci, du-te, cîntînd, spre viitor ! 
Fă-ți datoria simplă 
pînă ce, spre sfîrșite, 
apune-vei ca luna pe

pe-nfiorata-ți vatră, 
întors tot la Bihor 
munții tăi de piatră l

ION BÂNUȚÂ

soare

.i’;

Lîngă Jiu, și lîngă 
s-a născut Brâncuși

vatră
din piatră.

II
I

Prinse lumea în eșarpe 
în culorile de șarpe.

Prinse-n marmura tăcerii 
în culorile durerii, 
în Columna din granituri, 
într-un stîlp de infinituri 
tot sărutul dintre ere 
răstignit în necădere-

Prinse-n piatră de ardoare 
patima din El, din soare.

FRANZ UEBHARD

La ceas de 
sărbătoare

Copiii noștri au în ochi lumina pură 
A soarelui. îndrăgostiții sînt mereu 
Purtați de bucurii pe punți de curcubeu 
Iar teascurile roadelor nu au, în timp, măsură.

Cel ce muncește-i frate cu el însuși, demn, 
Cum frate-i cu tot omul, cu truda ziua-ntreagă j 
El nu disperă-n greutăți și nu-și reneagă 
Nici suferinți, nici bucurii, la toate-avînd un semn.

Au, nu cumva, din dunga de colină mă ajunge 
Un miel sau glasul Mioriței — inimă din mine 
Îneît cel mai curat izvor, îmi vine
Să-l caut, să li-1 dărui, cum oglindit se fringe. —

Eu slava mi-o înalț la ploi pe cîmpuri roditoare 
Și slavă cînt acestui cor de munți și rîuri 
Poporului de la furnal și de la grînar 
Și patriei întregi la ceas de sărbătoare.

în românește de Ion Crînguleanu

MIHAI NEGULESCU

Jara mea de dor
Pe scoarță de copac de s-ar înscrie 
numele tău — copacul s-ar urni 
din rădăcini, înaltă bucurie, 
vibrînd de rod stelar în plină zi.

Pe frunți de lan de ți-ai iăsa-n amiază 
de aur calm privirile, te-ai minuna 
cum ciocîrliile te desenează, 
cum spicul soarelui sărută umbra ta.

Pe coama rîului de-ar fi să-ți bată 
imaginea, ar fulgera undiri 
și-ar reveni din 
catarge elansînd

val, împrospătată, 
sub cer, subțiri.

Pe frunți 
pe cetini, 
cu nervi 
și-n braț

ca pasărea din slavăde om,
liniște de vei clădi
și mușchi te contopești întreagă 
de om în gemeni rapsodii.

Tu — țară, tu — răsfrîngere în milioane 
de inimi, într-un ev clocotitor-..
Catarg prin timp, tu, steagul din coloane, 
o, proră înaltă, țara mea de dor.

EMIL GIURGIUCA

Identitate
Se-aprinde marmora înfiorată 
Cînd o
Cetățile
Noaptea

atinge raza mea de soare, 
își umplu-nmirezmată 
cu piscuri și cu aer tare.

f
mea e de pădure afundă.Tăcerea

De pe altarele reverberate 
Plecata față mi-o ridic de undă 
Și mîinile de jarul alb muiate.

Ard ca o torță de brad, ard ca vara 
în ceară neagră strînsă de albine 
Și-mi duc înaltă pretutindeni țara, 
Orașe, rîuri ltiminînd cu mine.

/

I
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Pe un sol întunecat și u- 
med, brăzdat de rîuri le
neșe, prosperă o vegetație 
exuberantă, de un verde cu 
infinite nuanțe : plantații 
de mango, banane, manda
rine, portocale și mai ales 
trestie de zahăr. Cu rădăci
nile împlîntate în bălți nă
moloase, trestia, nelipsită 
de-a lungul întregului lito
ral din nord-estul Braziliei, 
pleznește parcă de sevă, de 
dulceață, de parfum...

Deapăn secvențe proaspe
te ale acestui peisaj, impri
mate pe retină doar în ur
mă cu cîteva ore. Și iată- 
mă acum avansînd anevoie 
pe un drum croit printre 
arbori pitici, cu frunze mai 
mult cenușii decît verzi, ra
re și prinse în vîrful ramu
rilor, parcă sleite, gata să 
cadă. Pămîntul, mutilat de 
crăpături, se macină la cea 
mai mică adiere a vîntului. 
Nici o pasăre, nici o scamă 
de nor, nici o floare, nici 
o pată de culoare care să 
trădeze viața., Totul e găl
bui, castaniu, cenușiu. Cac
tuși cu brațele contorsiona
te imploră apă unui cer de 
unde vine numai dogoare. 
Tulpini spinoase urcă din
tre ei Inlănțuindu-i ca șer
pii. Este „caatinga" — pădu
rea albă — cum i-a rămas 
numele de la indienii băș
tinași din pricina lipsei de 
umbre. Trec peste un pătul 
de pietre dedesubtul căruia 
se vede că a dispărut un 
rîu, apoi, după alte cîteva 
albii asemănătoare mă în
cearcă impresia că, pentru 
moment, prin partea locului 
nu există rîuri „în funcțiu
ne". Din loc în loc — cîte 
o căsuță de lut solitară și 
tăcută, prevăzută invariabil 
cu streașină, cu jgheaburi și 
hîrdaie pentru colectarea 
apei ce se scurge de pe a- 
coperiș. Cînd plouă, firește. 
Dar plouă rar pe aici. E 
zona cea mai avidă de pre
cipitații din întreaga Brazi- 
Iie, faimosul „poligon al se
cetei", un fel de Sahară sud- 
americană căreia îi lipsesc 
doar dunele de nisip pen
tru a fi o reproducere veri
tabilă. Nord-estul privile- 

,. giat în precipitații înseam
nă doar o fîșie de-a lungul 
litoralului, niciodată mai 
largă de 80 kilometri. De la 
ea spre interiorul țării, pe o 
suprafață de circa 700 000 
kilometri pătrați, încluzînd 
integral două state brazili
ene și parțial cinci, se în
tinde zona torturată de pîr- 
jol. După indicatoarele plu
viometrice, s-ar putea spu
ne că aici plouă rezonabil. 
Dar e vorba de ploi scurte, 
violente, devastatoare, care 
spală solul, uneori inundă 
un municipiu fără să-1 atin
gă pe cel vecin, ploi ce dis
par imediat, 6upte de pă
mînt și evaporate la 60 de 
grade, cît arată termome
trul Ia soare. Mai grav e că 
aceste ploi sînt comprimate 
pe intervalul a două luni, 
celelalte zece fiind înfioră
tor de uscate. Asta în anii 
buni. Dacă la termenul aș
teptat nu sosește ploaia, în
seamnă una din trei varian
te ale secetei : locală, regio
nală' sau generală. O dată 
la trei ani, solul primește 
rația „normală" de apă. A-

tunci „caatinga1', în toată 
întinderea ei, înverzește in . 
grabă, parcă de teamă să nu 
piardă momentul. Cu o re
gularitate obsedantă, din 
cinci în cinci ani se produ
ce cîte o secetă gravă, în- 
tr-un răstimp dublu inter
vine una foarte gravă, iar 
la două decenii una catas-

umbra unei pălării de pale, 
fabricație proprie, fără îndo
ială, balansîndu-și în ritmul 
mersului sapa de pe umăr. 
Cînd opresc în dreptul Iui, 
face o mișcare de retragere. 
Fizionomia îi trădează ui
mire amestecată cu teamă. 
Ezită cînd îi ofer o țigară. 
Mai lntîi îmi investighea-

de ploaie șl sezonul secetos 
de abia a parcurs un sfert 
din traiectoria sa funestă. 
Drama o ilustrează cîmpul 
ars dimprejur, cele două 
vite costelive.

Dar Hilario nu se plînge 
de soartă. Se consideră 
chiar privilegiat față de 
alții, căci are

0 SAHARA DE LA CARE OAMENIICAATINGA" BRAZILIANA 
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trofală, care durează ani in 
șir. Ultima de acest gen, 
între 1952 și 1954, a provo
cat, între altele, exodul a 
60 000 de familii spre Ama
zonia inferioară.

...Pe drumul pustiu, un 
om pășește copleșit de soare. 
Desculț, cu cămașa lipită 
de transpirație, pantalonii 
răspeticiți și prinși cu o 
curea bătută în ținte — u- 
nicul lucru arătos de pe el. 
Pășește adus de spate, sub

I»

Destăinuiri despre Blaiberg

De pretutindeni

De curînd — văduva Iui Blaiberg, omul carea 
supraviețuit cel mai mult cu o inimă grefată, a fă
cut o serie de destăinuiri inedite cu privire la 
starea sănătății soțului ei după operație — 
se arată în cotidianul englez „Times". Din cele 595 
de zile pe care le-a trăit cu noua sa inimă, 
248 le-a petrecut la spital, iar din cele petrecute 
acasă 95 a stat la pat. în tot acest răstimp — a- 
rată d-na Blaiberg — el a ascuns opiniei publice 
suferințele sale pentru a contribui, prin exemplul 
său, la încurajarea progresului In domeniul chi
rurgiei cardiace.

Convins că grefa de inimă reprezintă pentru 
medicină un imens pas înainte, el a primit regu
lat ziariști povestindu-Ie despre noua sa viață și 
ciocnind cu ei un păhărel de vin. O asemenea „a- 
pariție în public" însemna însă pentru el un mare 
efort de voință. în astfel de ocazii, pentru salva- 
'rea aparențelor, el lua între 32 și 100 de pilule 
diferite pe zi. Cu aceeași perseverență extraordi
nară, Blaiberg s-a pregătit și pentru senzaționa
lele sale apariții în public, înfățișîndu-se ca îno
tător sau jucător de tenis. Pentru a putea înota, 
a urmat însă în prealabil un tratament special de 
opt ore și jumătate, iar după partida de tenis a 
ajuns din nou la spital „pentru un control perio
dic" care a durat— patru luni.

După decesul său, survenit la 17 august anul 
trecut, medicii care au efectuat autopsia au decla
rat că mușchii săi erau atît de slăbiți și sistemul 
osos atît de măcinat încît s-au mirat cum de a 
putut măcar să se miște.

ză Înfățișarea cu ochii săi 
pitiți sub sprîncenele groa
se și colbuite, căutînd parcă 
să-mi ghicească intențiile, 
să mă clasifice : amic sau 
dimpotrivă ? Cineva cu ma
șină și încălțat cu pantofi 
presupune, pesemne, preca
uții. Merge spre casă „aici 
aproape", cam la zece ki
lometri. îl conving în cele 
din urmă să urce în mașină 
și încă mai greu se lasă an
trenat la vorbă. La început 
nu-mi răspunde decît „sim, 
senhor" sau „nao, senhor" 
(da, domnule, nu, domnule). 
Din fraze ezitante și elipti
ce se conturează totuși o 
modestă fișă biografică. ÎI 
cheamă Hilario Alves, are 
41 de ani și patru copii în 
viață. Patru i-au murit de 
mici, fiindcă „nu au avut 
zile". Depinde de un „coro
nei" (mare latifundiar), de 
la care a primit un hectar 
de pămînt pentru a-1 lucra 
pentru sine. în schimb, lu
crează gratuit pe moșia 
stăpînului patru zile pe săp- 
tămînă, adică 208 pe an.

La poalele unei coline 
stîncoase, în apropierea u- 
nui cătun semiabandonat 
din timpul ultimei secete, 
se ivește „locuința" lui Hi
lario : o căsuță din chirpici, 
acoperită cu un fel de ola
ne făcute în gospodărie. în 
colț, sub streașină, ne
lipsitul hîrdău de colecta
re a apei. De două luni nu 
a mai căzut o picătură

pil marl care II ajută la 
muncă și, pe deasupra, se 
mîndrește cu o performan- 
ță unică nu numai pentru 
familie, ci pentru tot nea
mul lui i unul din copii a 
învățat carte, este electri
cian Ia o firmă din Recife 
și scrisorile trimise de el 
sînt păstrate la., cel măi de 
cinste loc, după icoana de 
deasupra ferestrei, pentru a 
fi citite la ocazii de cine 
știe să dezlege cuvintele 
frumos caligrafiate.

Sociologul și publicistul 
brazilian Euclides da Cunha 
scria mai de mult despre 
locuitorii nord-estului arid 
(„sertanejos" — cum li se 
mai spune) că sînt, înainte 
de toate, ființe tari. Nimic 
nu ilustrează mai bine tă
ria unui „sertanejo" decît 
felul cum se comportă față 
de secetă. O înfruntă mobi- 
lizîndu-și toate resursele 
fizice și morale. Cu mijloa
ce modeste, izvorîte din 
propriile observații și din 
ale moși-strămoșilor, a în
cercat să cunoască capri
ciile flagelului, pentru a-1 
suporta și a supraviețui. Se 
înarmează și începe lupta 
cu un optimism mișcător. 
Cu două sau trei luni Îna
inte de solstițiul uscat dre
ge și întărește pereții ba
rajelor (așa-numitele „acu- 
des“ — stăvilare pe cursul 
rîurilor, între care cel mai 
mare din tot nord-estul 
poartă, printF-o coincidență,

numele subsemnatului). Iri
ga fîșii înguste de pămînt 
arabil la marginea rîurilor. 
Acestea sînt pregătiri în 
vederea plantațiilor ușoare 
de după primele ploi. în oc
tombrie trec repezite ulti
mele ploi, fără să lase 
urme. Tufele de arbuști 
par niște scrumiere, cu 
combustie mocnită, fără 
flacără. Se înfierbîntă pă- 
mîntul și coboară treptat 
nivelul apei în hîrdaiele de 
rezervă. Cu aviditatea bu- 
retelui, atmosfera suge 
transpirația de pe frunte, 
de pe corp, iar îmbrăcămin
tea de piele își pierde 
elasticitatea, devine rigidă 
ca armura unui cavaler 
medieval. Vitele nu mai 
au ce paște, pe zi ce 
trece le sleiesc puterile, 
mugetele lor devin tot mai 
slabe. înainte de ceasul 
morții sînt sacrificate, alte
ori mor singure, undeva, 
în ..caatinga". „Sertanejo" 
caută înfrigurat apa. înar
mat cu tîrnăcop și lopată, 
el sapă insistent pentru a 
o găsi în straturile inferi
oare. Uneori dă de ea după 
o caznă colosală. Alteori 
munca îi este în zadar.

Cercetările de laborator 
au stabilit în ultimii ani că 
flora nativă a „poligonului 
secetei" e mai bogată în 
resurse alimentare decît se 
credea. Asta explică extra
ordinara rezistență a lo
cuitorilor. Zona expusă ca
taclismelor secetei dispune 
de o floră care înmagazi
nează apa și o utilizează în 
modul cel mai rațional po
sibil. Sînt rădăcini, semin
țe, fructe cu înfățișare stra
nie, pe care brazilienii din 
alte părți ale țării nu le 
cunosc și nu își imaginea
ză că ar putea servi ca a- 
limente. Este făina de ma- 
cambira, sînt semințele de 
mucuna, făina din rădăci
nile de mucuna, coco-ca- 
tole, făina de parreira bra
va, xiquexique, rădăcina 
de umbuzeiro și altele. De 
regulă ele sînt consumate 
de animale. Nu au un gust 
din cele mai alese și unele 
din aceste plante, cu tot 
conținutul lor de proteină, 

pro- 
umaa 

Dar
se e-

,pct uancju rfî“ 
curge la ele. Mai grav e 
faptul că nici aceste mij
loace extreme de alimen
tație nu ajung cînd seceta 
se prelungește prea mult, 
în asemenea cazuri sînt 
solicitate cele mai ascunse 
resorturi ale rezistenței lo
calnicilor. Căci, în același 
timp, vitele sînt atacate 
de lilieci și șerpi, cu atît 
mai numeroși cu cît soa
rele frige mai tare. Noap
tea, „sucuarana" (o specie 
de jaguar) vicleană și fe
roce, înșfacă viței și capre, 
încă un inamic pentru în
cercatul „sertanejo". îl 
înfruntă tn maniera pro
prie celor cu inima tare i 
într-o mînă cu furcoiul și 
în cealaltă cu „facao" (un 
cuțitoi de lungimea unei 
lănci) îl irită, îl provoacă

săruri sau vitamine, 
voacă organismului 
perturbări digestive, 
cînd restul resurselor 
puizează, „sertanejo"

și, la momentul oportun, 
primește asaltul fiarei, stră- 
pungînd-o dintr-o lovitură. 
Sau, dacă nu-i reușește... 
„sucuarana" pleacă sătulă. 
Ultimele capitole ale dra
mei t se văd vite spectrale,
vii nimeni nu știe cum, 
abia umblînd, altele căzute 
sub arbori, altele moarte 
de cîteva zile, dar intacte | 
corbii înșiși le refuză, fi
indcă nu reușeso să spargă 
cu ciocul pieile pietrifica
te parcă. In fine, cete de 
„retirantes" (cei ce se retrag) 
exodul disperaților, în drum 
spre coastă, spre munții 
îndepărtați, spre orice locuri 
cu apă și mîncarei pe unde 
trec ei, rămîn ici-colo sem
ne de popas final i cruci 
solitare. Cei mai mulți se 
salvează, ajungînd tn lo
calități urbane, unde devin 
un pericol public. Perio
dic, ziarele informează 
despre grupuri de disperați 
care atacă magazine. Trec 
lunile, se termină flagelul 
și, de regulă, fugarii se în
torc, măcinați de dorul lo
cului de naștere, din nou 
nutrind speranțe.

Nord-estul este socotit 
„călcîiul lui Achile" al Bra
ziliei. Indicii de subnutri
ție, mortalitatea, bolile și 
analfabetismul ating re
corduri cu greu egalate de 
alte zone. Și în cadrul a- 
cestui nord-est, poligonul 
secetei este el însuși un 
„călcîi al lui Achile". 
Dar stările de lucruri de 
aci nu derivă în primul 
rînd din secetă. Calamita
tea asta vine doar să agra
veze o situație provocată de 
cauze sociale. Este paupe- 
rismul generalizat, de- 
curgînd din productivitatea 
minimă care nu-i permit® 
unui „sertanejo" să aibă o 
rezervă pentru a înfrunta 
perioadele dificile. Chiar 
cînd plouă, productivitatea 
e foarte scăzută, cîștigul — 
minim, așa încît pentru 
localnici mizeria e un fe
nomen permanent. Ea poa
te fi mai mare sau mai 
puțin pronunțată, în func
ție de anotimp, dar rămîne 
ca atare. Această stare de 
lucruri e determinată de 
structura agrară a regiunii, 
caracterizată prin domina
ția latifundiilor. Relațiile 
semifeudale fac ca efortu
rile țăranilor (60 la sută din 
populație) să sporească a- 
verea moșierului, care se 
preocupă, mai ales, de po
sibilitățile de export decît 
de foamea țăranului depen
dent de el. In ultimii ani., 
nord-estul cunoaște cel mai 
înalt ritm de dezvoltare in
dustrială dintre toate zo
nele Braziliei, dar agricul
tura continuă să rămînă în 
chingile aceluiași regim de 
proprietate care îi frînea- 
ză de sute de ani progre
sul. înseși oficialitățile de 
la Institutul brazilian de 
reformă agrară recunosc că 
nord-estul va trebui să fi
gureze pe lista priorităților 
în ce privește reformulări- 
le din sectorul agrar, atît 
din rațiuni de productivita
te, cît și pentru a preveni 
tensiunii® sociale.

Accelerator de particule 
de dimensiuni reduse

Fizicieni sovietici au realizat un accelerator de 
particule de dimensiunile unei mese de scris, 
transportabil, cu importante aplicații industriale. 
Cu ajutorul acestei instalații se pot durcisa me
talele, poate fi sporită de zeci de ori rezistența 
materialelor izolante, sînt accelerate reacțiile chi
mice și pot fi sterilizate diferite produse.

Aparatul se conectează la rețeaua de alimen
tare cu electricitate obișnuită a orașelor, de 220 
de volți, și, fără ajutorul vreunui transformator, 
preface 95 Ia sută din curentul folosit într-un 
flux de radiații cu o putere de 1,5 milioane elec- 
tronvolți. Totodată, el este ușor manevrabil, even
tualele înlocuiri de piese se fac ușor, iar durata 
sa de funcționare este practic nelimitată. \

Femeile fumează mai mult ?

S-a constatat că în ultimii zece ani în rînduriie 
populației feminine din S.U.A. s-au dublat cazu
rile de cancer al gurii. Acest fenomen — afirmă 
savanții — este în directă legătură cu creșterea 
numărului de., fumătoare. Dacă acum 10 ani, nu
mai 28 la sută din femeile americane fumau, în 
1969 procentajul a crescut Ia 40 la sută. în rîndu- 
riie bărbaților procentajul a scăzut în aceeași pe
rioadă de Ia 59 Ia sută la 40 Ia sută.

„Grow your own vegetables" („Cul- 
tivați-vă singuri legumele11). Cu acest 
cuvînt de ordine începe anuarul te
lefonic din Ceylon — care este în 
cea mai mare oarte, cel din Colombo, 
capitala țării. în fața unei vile ele
gante din Colombo 7 — un cartier co
chet — se află un grajd pentru vaci. 
De altfel, orașul și satul se întrepă
trund | drumul care duce de la aero
port spre capitală — lung de apro
ximativ 40 kilometri — începe ca o 
stradă ce traversează un sat intermi
nabil și apoi se extinde progresiv 
pentru a se transforma într-un vast 
oraș ce mărginește coasta și se în
tinde de-a lungul șoselelor care duc 
spre interiorul fermecătoarei insule, 
comparată adesea cu un „paradis".

în această capitală modestă nu 
există un adevărat centru și nici clă
dirile de prestigiu atît de costisitoare 
pentru bugetele anumitor țări să
race.

„«Un oraș sandwich» — afirmă o 
oficialitate locală i un cartier bo
gat, Colombo 7, — felie de jambon 
între felia din nord, proletară, și 
felia din sud, zonă a clasei mijlocii". 
Cu excepția unor cazuri particulare, 
ce-i drept destul de numeroase, să
răcia în ansamblu nu atinge nivelul 
mizeriei sordide, iar bogăția nu pare 
fabuloasă Lume elegantă, femei 
înveșmîntate în sari-uri din țesături 
importate clandestin din India (co
merțul exterior este reglementat în 
mod cît se poate de sever), poți în- 
tîlni doar la recepțiile lipsite de 
fast care sînt organizate de regulă 
în cîteva hoteluri de talie mijlocie.

Pentru ca marile bogății ale insu
lei să fi putut fi valorificate, ar fi 
trebuit ca istoria țării să creeze con
diții propice. Dar statuia în marmură 
a unei femei evocă un trecut destul 
de recent i regina Victoria. în frun
tea unui Imperiu care prin băncile 
sale, prin companiile de import — 
export a impus Ceylonului o econo
mie colonială Plantațiile erau bri
tanice și mai sînt încă într-o mare 
măsură. Necesitățile reale ale ceylo- 
nezilor au fost trecute pe planul al 
doilea, iar hrana de bază a popu
lației provenea din alte regiuni ale 
imperiului. De la festin, locuitorilor 
Insulei le rămîneau doar resturile.

Rochiile erau negre, 
negre erau șalurile

Liberdade

Formalitățile de Intrare tn țară, efec
tuate la gurile lui Rio Guadiana, care, pe 
o distanță de 50 kilometri, formează fron
tiera sudică dintre Spania și Portugalia, 
nu durează nici cinci minute. Pontonul, 
care circulă la fiecare jumătate de oră, 
nu are o capacitate prea mare. Pe plat
forma lui au loc doar două autovehicule, 
iar acestea, datorită lipsei de spațiu, sînt 
împresurate de pasageri i mai ales femei 
portugheze în rochii negre, purtînd, peste 
ele, șaluri de asemenea negre, care, în ca
drul micii circulații -de frontieră, se în
torc la Vila Real de Santo Antonio. Am 
depășit mijlocul rîului de culoare gălbuie, 
care se varsă în apele albastre-verzui ale 
golfului Cadiz, și iată-ne în Portugalia — 
o „țară a superlativelor" i cu cea mai 
îndelungată dictatură, cea trial ridicată 
mortalitate infantilă, țara vest-europeană 
cu cel mai mare număr de analfabeți, cu 
cele mai mici salarii pentru muncitori, cu 
cele mai scăzute impozite pentru monopo
lurile străine și, raportat la numărul to
tal al populației, cu cel mai mare număr 
de deținuți politici.

„Portugalia este un rai" — am fost asi
gurat în repetate rînduri, ultimul ce mi-a 
spus-o fiind vameșul de la punctul de 
frontieră. Se impune însă întrebarea i 
pentru cine ? Oare pentru cei pe care 
i-am întîlnit la Faro, oraș situat pe coasta 
sudică a țării ? Sub razele soarelui arză
tor de amiază am întîlnit acolo trei băieți 
care aveau cel mult 12 ani, în haine de 
lucru și șepci pe cap, stînd 
aruncată de zidul unei fabrici 
de pește.

îi întreb despre viața lor.
Primul i
— Tatăl meu lucrează numai 

verii. Noi trebuie 
restul anului.

Al doilea i
— Tatăl meu nu 

acasă o mamă și 
ele e bolnavă de tuberculoză. c

A1 treilea dă doar din umeri. Și acest 
gest e un răspuns.

La Porto băieți de vîrsta lor manipu
lează butoaie, la Matozinhos — curăță 
pești care urmează să fie conservați, la 
Alentejo — supraveghează cirezile mari
lor latifundiari, la Lisabona și în celelalte 
cîteva mari orașe a'I'e țării lucrează în

la umbra 
de făină

In timpul
să trăim totuși și In

mai este In viață. Am 
două surori. Una din

Pe malul mării, soții de pescari scrutînd zările

Iată de unde necesitatea de a cultiva 
propria ceapă aici, pe insulă...

Amprenta britanică nu a fost declt 
a treia în ordine succesivă. Primii 
europeni trainic instalați Ia Colombo 
au fost portughezii, dar trecerea lor 
n-a prea lăsat urme materiale, căci 
ulterior olandezii au distrus complet 
orașul.

Anglia „a făurif un Colombo în

vorbesc cel mai adesea engleza, obi
cei care se pierde la generațiile mai 
tinere. Iar dacă orașul este locuit de 
numeroși ceylonezi de origină tamilă, 
acest lucru se datorează britanicilor, 
în nordul insulei, îndeosebi la Jaf
fna, capitala tamileză a țării, colo
nialiștii au instalat școli engleze ț ele 
și-au trimis promoțiile de elevi în

de definit
Jacques DECORNOY

publicist francez

fectată de acest flagel din ce In ce 
mai amenințător. Cîți sînt oare aceia 
care, avînd adesea studii superioare, 
nu găsesc o muncă corespunzătoare 
calificării sau care nu găsesc nici un 
fel de muncă ? Universitatea din ca
pitala țării, ca de altfel și cea din 
Kandy, oraș situat în centrul insulei, 
este înt.r-o mare efervescență. Acest 
proces se produce pe calea clasică : 
revendicările debutează prin critici 
care se transformă în reflecții pri- 
vind-wiitorul incert. Același lucru se 
petrece cu anumite elemente ale cla
sei muncitoare. încă la sfîrșitul lunii 
octombrie în timpul unui congres al 
sindicatelor au fost răspîndite afișe 
care denunțau faptul că anumite sin
dicate foarte puternice dăduseră par
tidului conservator, aflat la putere, 
„asigurări de fidelitate"... Tot în acea 
perioadă, în timpul unei greve care 
a avut loc la societatea de stat pen
tru pescuit, inginerii și-au părăsit a- 
liatul lor „obișnuit" — foarte ofi
ciala direcțiune — pentru a se alia 
cu masa și a prelua conducerea în
treprinderii. „La noi se petrec lu
cruri foarte interesante" — comenta 
evenimentele de mai sus un ceylonez.

Mulțimea șomerilor, chiar cu di
plomă de absolvenți de facultate, a- 
saltează marele port al capitalei și 
acceptă fără să stea pe gînduri chiar 
și munca de docher, oferindu-și ser
viciile în calitate de ghizi, samsari 
sau hamali. în cartierul Pettah — o- 
raș în oraș — mișună mulțimea ne
gustorilor. a vtnzătorilor de legume 

leca-
tr-o manieră, am putea spune, cari
caturală. Un Colombo, capitală a 
ceaiului, total deosebit de Singapore, 
oraș al cauciucului bulevardelor 
largi ale imperialismului militar . și 
financiar Și totuși imperiul a mo
delat capitala Ceylonului, conferin- 
du-i nenumărate trăsături ale pro
priului său chip tn autobuzele vop
site In roșu, cu etaj, se înghesuie o 
populație muncitoare care părăsește 
din ce în ce mai mult orașul, unde 
viața e scumpă, pentru a se muta în 
căsuțe modeste, la periferie. Avioa
nele de aci urmează mai mult ruta 
spre Londra decît spre alte capitale 
europene. Elitele de după dobîndirea 
independenței, care dețin puterea po
litică sau visează să o dobîndească.

capitala Ceylonului unde au ocupat 
funcțiile administrative.

Generațiile care le-au urmat re
simt astăzi din ce în ce mai acut 
lipsa locurilor de muncă, urmare fi
rească a unei economii coloniale, dez
voltate unilateral. în interesul metro
polei In timpul șederii mele la Co
lombo 200 de tineri au sosit în ca
pitală. după un marș de 150 km Pă- 
trunzînd cu forța în clădirea Minis
terului Muncii, ei au cerut de lucru 
Demonstrația atrăgea atenția autori- 

. taților — deja avertizate — asu
pra problemei șomajului Trebuie 
spus că la Colombo nu a fost publi
cată nici o statistică, dar este abso
lut sigur că în special capitala, mai 
mult decît restul țării, este grav a-

sau fructe, a pescarilor care-și 
pitează tonii chiar pe trotuar, a negu
țătorilor de condimente, a țăranilor 
care-și mînă căruțele trase de bivol, 
a oamenilor fără ocupație care joacă 
zaruri Ia marginea asfaltului, precum 
și, am spune noi. a răufăcătorilor 
(este vorba de o țară cu un înalt 
procent de criminalitate) oameni care 
au avut cîndva o plantație de ceai 
dar care au devenit ulterior adevă
rate epave urbane.

Astfel trăiește Colombo, cu ames
tecul său, sau juxtapunerea a două 
rase și a trei istorii coloniale 600 000 
de locuitori îl populează sau, dacă 
adăugăm și satele periferiei, un mi
lion de oameni. Dar Colombo este un 
oraș greu de definit, de rezumat, de 
prezentat In cîteva Imagini.

magazine, depozite, restaurante și atelier* 
meșteșugărești, sînt muncitori auxiliari în 
fabrici. Formal, munca copiilor este in
terzisă și tn Portugalia. Numai cei ce au 
depășit vîrsta de 14 ani pot fi angajați. 
Dar cine ține seamă de aceste prevederi?

Durata obligatorie a ' învățămîntuluî 
este de patru ani. La zece ani, sînt pre
gătiți să intre în viața profesională și 
pot învăța, după cum se spune aici, totul, 
„începînd de la mătură" i cum să aducă 
șefului o ceașcă de cafea de la cafeneaua 
cea mai apropiată, cum, atunci cînd se
maforul e pe roșu, să ofere celor aflați 
In automobile ziare prin fereastra deschi 
să a autovehiculului, cum să ducă pe 
scări coșuri grele cu un consum minim 
de energie | își pot însuși, din fragedă 
vîrstă, arta de a coase saci și a împleti 
coșuri.

La școala medie, copiii se pot înscrie, 
de regulă, Ia vîrsta de 12 ani. Despre cei 
care, tn vîrstă de 10 ani, încep să con
tribuie cu modestul lor cîștig la bugetul 
familiei este de remarcat că timpul lor 
de muncă nu e mai scurt decît al celor 
adulți, doar retribuția este mai mică. In 
realitate, in fiecare an numai unui nu
măr restrîns de „copii din popor" 11 se 
oferă posibilitate de a se înscrie în una 
din cele 8 (!) școli medii de stat din țară.

Trei pătrimi din cele 9 milioane de por
tughezi trăiesc la țară și lucrează în agri
cultură. în partea sudică a țării, pămîntul 
este roditor. Șirul muntos care se întinde 
de-a lungul litoralului oprește vînturile 
puternice ce suflă de pe întinderile Ocea
nului Atlantic. Se pot obține mai multe 
recolte pe an. Dar întreg acest pămînt 
aparține unui pumn de moșieri.

Cînd Intîlnești un țăran cu căruța sa 
pe două roți, bogat împodobită cu ciucuri 
și coarde multicolore, mergînd pe dru
murile sudice, iar alături de el pe soția 
sa într-o rochie neagră, țintnd în mîini o 
uriașă umbrelă, de asemenea neagră, cu 
care se apără împotriva razelor fierbinți 
ale soarelui, ai putea crede că ai în fața 
ochilor un tablou cu adevărat Idilic.

Lucrurile nu stau însă așa. tn Portuga
lia de sud și centrală, marii latifundiari 
mențin țărănimea în sărăcie, în nordul 
țării proprietarii mai mici de pămînt nu 
admit ca țăranii să cîștige mai mult de
cît un minim necesar traiului. „Casai", 
„pereche" — astfel sînt denumite ogoa
rele micilor țărani, care nu depășesc două 
hectare. Ei nu primesc nici un ajutor din 
partea statului. Trebuie să se descurce 
singuri și, se pare, că nici în viitorul 
apropiat nu se pot aștepta la o schimbare 
a situației. Moșierului însă i se oferă di
ferite posibilități să-și sporească venitu
rile. O firmă americană, cu numele „Lit
ton", care are sucursale în peste o sută 
de țări și care se ocupă de afaceri mer
gînd de la mașini de cusut pînă la ho
teluri, oferă spre vînzare studii de spe
cialitate în care se arată cum, într-un 
timp scurt, latifundiarii portughezi pot 
deveni și mai bogați. Intr-unui din aceste 
studii se arată că, în regiunea Alentejo, 
cultivarea de roșii pe o suprafață de cel 
puțin 6 000 de hectare. în condițiile cînd 
în apropiere există o fabrică de conserve, 
poate spori într-un timp foarte scurt ve
niturile.

Cei pentru care „Litton" și-a elaborat 
propunerile își petrec doar o parte a anu
lui pe latifundiile lor. In restul timpului, 
în funcție de sezon, îi poți întîlni fie la 
Lisabona, fie la Estoril.

In sfîrșit — Lisabona. Orașul cu cela 
mai mari poduri suspendate din Europa, 
în jurul cărora se grupează cocioabe mi
zere.

„Avenida da Liberdade" — un bulevard 
plantat cu palmieri, pe care se ridică ele
gantul hotel „Americana" In spatele a- 
cestei impozante clădiri poți întîlni însă 
femei care caută ceva comestibil în lăzile 
de gunoi. „Bulevardul libertății" La capă
tul lui. nu departe de tot atît de elegantul 
hotel „Riz", se ridică o clădire în stil me
dieval — una din cele mai mari închisori 
din țară Aici se află, de asemenea, cartie
rul general al poliției secrete (fosta 
P.I.D.E.) Lisabona — orașul alb așezat 
pe șapte coline. In cartierele din apropie
rea unităților industriale, pe zidurile ca
selor și ale fabricilor, am maî putut des
cifra lozinci împotriva dictaturii, deși au
toritățile au avut grijă să le acopere cu 
var.

Am rugat-o pe însoțitoarea mea, Maria- 
Joseline, studentă, să mă ducă într-un 
local unde se cîntă fado — o melodie 
populară melancolică, astăzi amestecată 
cu elemente de șlagăr. Acolo, Maria-Jo- 
seline mi-a relatat : „Cînd am protestat 
împotriva condițiilor insuportabile de 
lucru la universitatea noastră, ziarele au 
scris că facem propagandă pentru așa- 
numita „dragoste liberă" — spuse ea zîm- 
bind. Dar, de pildă, despre ceva mai con
cret — despre Clubul celor sus-puși — in
stalat într-o vilă luxoasă, unde mi
litari și industriași bogați se amuzau 
cu fete minore, ziarele n-au suflat o 
vorbă. La fel ele nu scriu că, zi de zi, sol
dați portughezi cad în războiul pe care-1 
duce Portugalia împotriva' mișcărilor de 
eliberare din Angola, Mozambic și 
Guineea".

în apropiere de Piaza do Comercio, pe 
malul fluviului Tejo, unde pornește pon
tonul spre Cecilhas și unde se află auto
gara, am văzut un număr surprinzător de 
mare de soldați, în uniforme de camuflaj 
cafenii-verzui, care urmează a fi trimiși 
în Africa. Recruții foloseau timpul rămas 
pînă la plecare pentru a-și lua rămas bun 
de Ia familiile lor, pentru că, în Portu
galia, stagiul militar este de patru ani. 
Drept consolare ei pot trimite gratuit ru
delor lor ananas și banane din Angola. 
In „provinciile de peste mări" — după 
cum sînt numite aici coloniile portugheze 
din Africa, acești soldați sînt chemați, 
potrivit afirmațiilor oficialităților, să 
„apere civilizația11. în general, și cea a 
Occidentului, în special. Această apărare 
înghite circa jumătate din bugetul de stat 
al Portugaliei, fără să mai punem la so
coteală ajutorul financiar și militar din 
partea țărilor N.A.T.O. Și, ca atare, bici- 
cliștii trebuie să plătească o taxă pentru 
folosirea acestui mijloc de locomoție, iar 
cerșetorii — un impozit asupra „venitu
lui" lor.
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SOLEMNITATEA ÎNMÎNĂRII
f.

CONGRESUL AL XIX-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ

UNOR DISTINCȚII
La Consiliul de Stat a avut loc 

vineri dimineața solemnitatea înmî- 
nării unor ordine ale Republicii So
cialiste România.

Distincțiile au fost înmînate de to
varășul Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat. Ion Popescu-Pu- 
țuri, membru al C.C. al P.C.R., direc
torul Institutului de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., Nestor Ignat, președintele 
Uniunii Ziariștilor, Mihai Martinescu, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, și Constantin 
Răchitan, secretar al Comitetului ju- 
dețean-Ilfov al P.C.R.

Pentru activitate îndelungată In 
mișcarea muncitorească și merite 
deosebite în construirea socialismu-

lui, cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 
de ani, a fost conferit ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România", clasa 
a II-a, tovarășului Ion Felea, publi
cist.

Printr-un alt decret al Consiliului 
de Stat, pentru merite deosebite în 
muncă, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 50 de ani, s-a conferit „Ordinul 
Muncii" clasa a Il-a tovarășului Ion 
V. Cristea. directorul Șantierului na
val Oltenița

După înmînarea ordinelor, tovară
șul Emil Bodnaraș, în numele Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român și al Consiliului de Stat, 
în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, a felicitat pe cei 
decorați, urîndu-le ani mulți, ferici
re și noi succese în activitate.

Cei decorați au mulțumit călduros 
pentru distincțiile acordate.

Tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C al P.C.R., a primit, la 6 
februarie, delegația de activiști ai 
P.C. din Cehoslovacia, condusă de 
tovarășul Lumir Hanak, adjunct al 
șefului Secției Internaționale a C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească, a participat tovarășul Vasile 
Vlad șeful Secției Relațiilor Ex
terne a C C. al P.C.R.

A fost de față Anton Kamenicky 
însărcinat cu afaceri a.l. al R. S. 
Cehoslovace la București.

Semnarea Protocolului privind
schimbul de mărfuri pe anul 1970

I

intre România și Tunisia

5

(Agerpres)

MR, APRO1IM.

dimineața, s-au încheiat tn 
lucrările celei de-a IlI-a se- 
Comisiei mixte ministeriale 

româno-tunisiene de cooperare eco
nomică.

în cadrul sesiunii a fost analizat 
stadiul cooperării economice și teh
nice și al schimburilor curente de 
mărfuri dintre cele două țări. Cu a- 
cest prilej s-au discutat, totodată, noi 
posibilități de dezvoltare a cooperă
rii economice și tehnice dintre Ro
mânia și Tunisia în afară de obiec
tivele de cooperare convenite deja 
prin contracte, părțile au constatat 
că există posibilități concrete de lăr
gire a cadrului de cooperare, în care 
scop documentele semnate prevăd 
măsuri corespunzătoare.

Vineri 
Capitală 
siuni a

se prevede o sporire cu circa 
sută a schimburilor față de 
1969

Lista de exporturi românești 
Tunisia cuprinde tractoare,

20 la 
anul

între 3 și 5 februarie la Oradea 
g-au întîlnit vicepreședintele Consi
liului de Miniștri, tosif Banc, preșe
dintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală de colaborare 
economică româno-ungară, și vice- 
prc-edintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc Ungar, Apro 
Antal, președintele părții ungare în 
comisie.

Președinții celor două părți din co
misia mixtă au avut un schimb util 
de păreri în legătură cu dezvoltarea 
în continuare a colaborării și coope
rării economice și tehnico-științifice 
dintre cele două țări.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

*

în cursul șederii sale Ia Oradea, 
tovarășul Apro Antal, însoțit de am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Budapesta, Dumitru Tur- 
cuș, de ambasadorul Republicii Popu
lare Ungare la București, Martin 
Ferenc, și de persoane oficiale locale, 
a vizitat unele obiective economice 
din județul Bihor.

(Agerpres)

Cronica zilei

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Vineri, 6 februarie a.c., Corneliu 
Mănescu. ministrul afacerilor exter
ne, a primit în audiență pe Pieter 
Veecken Putman Cramer, în legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Olandei în Republica So
cialistă România.

SOSIREA NOULUI AMBASADOR 
AL R.S. CEHOSLOVACE 

LA BUCUREȘTI
Vineri după-amiază a sosit în Ca

pitală nou) ambasador extraordinar 
ș. plenipotențiar a) Republicii So
cialiste Cehoslovace în Republica So
cialistă România, Miroslav Sulek.

* >
Vineri seara s-au înapoiat de la 

Cairo, unde au luat parte la Confe
rința Internațională a parlamentari
lor referitoare la situația din Orien
tul Apropiat, deputății Ion Mărgi- 
neanu, secretar al Marii Adunări 
Naționale, redactor-șef al ziarului 
„România Liberă", Ștefan Bîrlea, vi
cepreședinte al Comisiei pentru în- 
vățămînt, știință și cultură, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, prof, 
univ. Mihai) Ghelmegeanu, vicepre
ședinte al Comisiei juridice, vice
președinte al Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și Africa.

Cu prilejul celei de-a 22-a aniver
sări a creării Armatei Populare Co
reene, atașatul militar aero și naval 
al Republicii Populare Democrate 
Coreene la București. Cie Ghil Riong, 
a organizat, vineri seara, în saloa
nele ambasadei o gală de film, ur
mată de o recepție.

Au participat tovarășii general
colonel Marin Nicolescu, adjunct a) 
ministrului forțelor armate, Mihai 
Marin, adjunct .al ministrului afa
cerilor externe, generali și ofițeri 
superiori, oameni de artă și cultură, 
reprezentanți ai presei.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

PLECAREA DELEGAȚIEI 
ECONOMICE DIN SALVADOR

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala delegația economică din Salva
dor, condusă de ambasadorul Carlos 
Cordero d’Aubuisson, care a făcut o 
vizită în țara noastră

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de funcțio
nari superiori din Ministerul Comer- 

Exterior și Ministerul Indus- 
Construcțiilor de Mașini.

*
ziua de 4 februarie a.c., avionul 
efectua cursa internă pe ruta

țului 
triei

tn aceeași zi, s-au semnat docu
mentele sesiunii și Protocolul privind 
schimbul de mărfuri pe anul 1970 
Intre România și Tunisia, prin care

către 
, , mașini

agricole, echipament minier, camioa
ne și alte mijloace de transport, pro
duse chimice și bunuri de consum 
Tunisia va livra României fosfați, 
minereu de fier, concentrate neferoa
se, citrice și alte produse tradiționale 
de export.

Din partea română documentele au 
fost semnate de Ion Mineu, adjunct 
al ministrului minelor, iar din partea 
tunisiană de Brahim Hayder, amba
sadorul acestei țări la București.

Au fost de față Bujor Almășan, 
ministrul minelor, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, precum și membrii celor două 
delegații.

PARIS. Corespondentul Agerpres, 
Al. Gheorghiu, transmite : După cum 
s-a anunțat, în ședința de joi după- 
amiază a celui de-al XIX-lea Congres 
al P.C.F. a luat cuvîntul conducătorul 
delegației P.C.R., tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Dragi tovarăși,

(Agerpres)

Manifestări consacrate

centenarului iui V. I. Lenin
în cinstea sărbătoririi centenarului 

nașterii lui Vladimir Ilici Lenin, vi
neri a avut loc la sediul Tehnic-Clu- 
bului din Capitală un simpozion.

Cu acest prilej, despre viața și acti
vitatea lui Lenin și despre aplicarea 
cu succes de către Partidul Comunist 
Român a teoriilor leniniste a vorbit 
conf. univ. Constantin Mocanu. A 
luat apoi cuvîntul Iuri Tomșin, con
silier al Ambasadei Uniunii Sovieti
ce la București, care a subliniat im
portanța și actualitatea ideilor leni
niste.

în continuare a 
program de scurt 
te evenimentului.

fost vizionat un 
metraje consacra-

La Casa de cultură a sectorului 2 
din Capitală s-a desfășurat în ace
eași zi o seară omagială Vladimir 
Ilici tenin. După prezentarea perso
nalității sale, a urmat un recital de 
versuri în interpretarea unui colec
tiv de actori de la Teatrul „C. t. Not- 
tara' tn continuare, formația de 
canto a Casei de cultură a sectoru
lui 2 a susținut un program de mu
zică cultă rusă.

Asistența a urmărit 
de diafilme cu aspecte 
Lenin.

apoi o serie 
din viața lui

(Agerpres)

Festivitatea minării premiului II

in întrecerea patriotica

municipiului Tg. Mureș

Organizația județeană

II. I. C. Prahova —

fruntașă în întrecerea

patriotică
Ieri, in sala Teatrului de Stat din 

Ploiești a avut loc festivitatea de 
înminare a drapelului C.C. al U.T.C. 
șt a diplomei de onoare organizației 
județene U.T.C.-Prahova, care in în
trecerea desfășurată anul trecut pri
vind acțiunile de muncă patriotică s-a 
situat pe locul l. La festivitate au 
participat tovarășii Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, ing. Ilie 
Cîșu. prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Prahova, cadre di
dactice. conducători de instituții și 
uzine, numeroși tineri fruntași din 
județ. Luînd cuvîntul, primul secre
tar al C.C. al U.T.C. a feli
citat călduros pe tinerii prahoveni 
care au reușit pentru a 4-a oară con
secutiv să obțină locul 1 pe țară in 
acțiunile de muncă patriotică. Va
loarea diverselor lucrări realizate de 
tinerii prahoveni în acțiuni ale mun
cii patriotice se ridică la suma de 
110 milioane lei.

S-a dat apoi citire unei chemări la 
întrecere a organizației județene 
U.T.C. Prahova adresată celorlalte 
organizații din (ară, prin care tinerii 
prahoveni se angajează ca în 1970 să 
inițieze acțiuni de muncă patriotică 
cu rezultate și mai bune.

LOTO

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 6 FEBRUARIE 1970

EXTRAGEREA I : 27 43 73 74 75
55 70 56 69

Fond de premii: 917.909 lei.
EXTRAGEREA a II-a : 83 26 14 

52 63 40 41
Fond de premii: 883.013 lei.

în 
care 
București—Oradea s-a prăbușit la 
trecerea peste Munții Apuseni, lo- 
vindu-se de o înălțime din apropie
rea Vîrfului Vlădeasa în urma aces
tui accident 15' pasageri și echipa
jul avionului și-au găsit moartea. Un 
singur pasager a rămas în viață.

A fost constituită o comisie de an
chetă, care cercetează cauzele acci
dentului.

(Agerpres)

Vineri după-amiază, la Tg Mureș 
a avut loc o adunare festivă, în ca
drul căreia a fost decernat premiul 
II pe țară acestei localități cu pes
te 50 000 de locuitori, pentru rezul
tatele obținute în întrecerea patriotică 
desfășurată în cursul anului trecut.

Numeroși participant! la adunare 
— deputați, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă, membri ai co
mitetelor de cetățeni și ai asocia
țiilor de locatari - și-au exprimat 
satisfacția pentru distincția acorda
tă, hotărîrea de a munci în conti
nuare pentru ca orașul lor să devină 
tot mai frumos, mai bine gospodă
rit tn cadrul adunării s-au acordat 
insigne de fruntași unui număr de 
145 de locuitori ai municipiului

în încheiere, participanții la adu
nare au adoptat textul unei1 telegrame

adresate Comitetului Centrai al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care, expri- 
mîndu-și recunoștința pentru grija 
manifestată de partid șt de stat față 
de continua înflorire a orașelor țării, 
s-au angajat ca în cadrul întrecerii 
patriotice pe anul în curs să des
fășoare o activitate menită să men
țină municipiul Tg. Mureș printre 
localitățile fruntașe ale țării

w
De asemenea, cetățenii municipiu

lui Tîrgoviște (oraș sub- 50 000 de 
locuitori) au avut ieri satisfacția ca 
municipiul lor să obțină premiul I 
și d.iploma de oraș fruntaș pe țară 
în întrecerea patriotică ce s-a des
fășurat anul trecut

Delegația noastră vă adresează, dv., 
delegați la cel de al XIX-lea Congres 
al Partidului Comunist Francez, tu
turor comuniștilor francezi, clasei 
muncitoare și oamenilor muncii din 
Franța, salutul cald și cele mai bune 
urări din partea. Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a co
muniștilor și a întregului nostru po
por.

Membrii partidului nostru, oamenii 
muncii din România socialistă urmă
resc cu mult interes și cu sentimente 
de profundă solidaritate internaționa
listă activitatea și lupta Partidului Co
munist Francez. Continuator al unor 
îndelungate tradiții revoluționare, în 
care se află încrustată minunata moș
tenire de eroism și ideal a comunar
zilor, Partidul Comunist Francez, în 
decursul existenței sale de o jumătate 
de secol, și-a pus activitatea în slujba 
intereselor fundamentale ale clasei 
muncitoare, ale națiunii franceze, a 
cauzei democrației și progresului, pă
cii și socialismului. Militînd pentru 
aceste țeluri, desfășurînd eforturi pen
tru unirea forțelor muncitorești, de
mocratice și socialiste, Partidul Co
munist Francez se bucură de sprijinul 
a milioane de oameni ai muncii, con
stituie o forță de bază a vieții politice 
franceze.

Crescute organic pe fondul vechilot 
legături de simpatie, afinitate și 
tenie dintre popoarele român și 
cez — între clasa muncitoare, 
mișcările revoluționare din țările 
tre s-au dezvoltat relații strînse, 
cate de numeroase momente de suges
tivă solidaritate internaționalistă, așa 
cum au ilustrat-o anii luptei contra 
fascismului, pentru libertatea Româ
niei și a Franței. îmi este plăcut să 
evoc relațiile de prietenie și colabo
rare tovărășească între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Francez, la a căror edificare și-au a- 
dus contribuția schimburile de delega
ții, întîlnirile dintre reprezentanții con
ducerilor partidelor noastre și, în mod 
deosebit, dintre secretarii generali ai 
celor două partide — tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Waldeck Rochet, 
căruia îi dorim din toată inima grab
nică însănătoșire. Avem convingerea 
că aceste relații se vor dezvolta în 
continuare, în interesul comun al par
tidelor și popoarelor noastre, al miș
cării comuniste internaționale, al cau
zei generale a socialismului.

Aflîndu-ne aici, pe pămînt fran
cez, dorim totodată să menționăm 
bunele raporturi de colaborare ce se 
dezvoltă pe planuri multiple între Ro
mânia și Franța, reafirmînd dorința 
de a le extinde și în viitor, în spiritul 
prieteniei popoarelor noastre, potrivit 
interesului reciproc și corespunzător 
cauzei înțelegerii internaționale.

Dragi tovarăși,

(Agerpres)

prie- 
fran- 
între 
noas-
mar-

Aflat în stadiul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, po
porul român este angajat cu întreaga 
sa energie în înfăptuirea programului

SPORT
„INTERNAȚIONALELE" DE TENIS DE MASĂ

Primele laureate:
România (feminin) și Iugoslavia (masculin)

Primii posesori al titlurilor de 
campioni internaționali ai României 
la tenis de masă i-am cunoscut 
aseară, după un adevărat maraton 
de durată (primele meciuri au în
ceput la ora 9 dimineața, ultimele 
încheindu-se către ora 21) Cîștigâ- 
toare ale titlurilor sînt, așa cum de 
altfel se pronostica, echipele Româ
niei (Ia feminin) și Iugoslaviei (la 
masculin)

Tn turneul echipelor feminine 
lupta pentru ocuparea primului loc 
în clasamentul grupelor (și deci pen
tru calificarea în finala propriu-zisă) 
a fost destul de simplă pentru echipa 
noastră (Maria Alexandru. Carmen 
Crișan), deși in grupă a avut o par
teneră redutabilă — echipa Ceho
slovaciei

Întîlnirea dintre echipele feminine 
ale României și Cehoslovaciei, chiar 
dacă n-a însemnat finala turneului, 
a avut darul să prilejuiască specta
torilor o confruntare inedită t cele 
două campioane 
nostru, senioara 
(Cehoslovacia) și 
Crișan (România) 
față la masa de __ ___ _ ___
s-a întimplat însă numai tn proba 
de dublu. Intrucît evoluția scorului 
dintre echipele respective a fost me 
reu în favoarea noastră i Maria Ale
xandru a întrecut-o cu 2—1 pe Vos- 
tova. Carmen Crișan și ea pe Kar- 
likova (în acest fel România condu
cea cu 2—0). în fine, la dublu s-au

ale continentului 
llona Vostova 

junioara Carmen 
s-au aflat față în 
ioc. Lucrul acești

LA PHILADELPHIA

• Năstase a treia victorie
® Țiriac — eliminat în turul II

întîlnit cuplurile Alexandru — Cri
șan cu Vostova — Karlikova, victo 
ria revenind din nou sportivelor 
noastre Cealaltă finalistă a competi
ției a fost echipa U.R.S.S. care,1 în 
cel mai important meci al grupei, a 
întrecut formația Iugoslaviei

Liderele celor două grupe ale tur
neului masculin - echipele U.R.SS

i - s-au impus net în 
preliminare. obținînd 

din 4 posibile, ambele

și Iugoslaviei 
meciurile
4 victorii 
avînd același setaveraj final (12—2) 
întrecerea Analiștilor, de bun nivel 
tehnic și spectacular, a subliniat 
echilibrul de forțe dintre echipierii 
respectivi După ce au condus cu 
2—0, după ce au fost egalați 
(2—2). iugoslavii au obținut punc
tul necesar succesului final prin 
tînărul Karakasevici. Acesta a fost 
de altfel principalul realizator al 
victoriei echipei sale. întrecîndu-i 
net (în numai două seturi), în parti
dele de simplu, pe ambii jucători 
sovietici - Amelio și Averin

Ultimul meci al programului a 
opus echipele feminine ale României 
și U.R.S.S Succesul a fost categoric 
de partea sportivelor noastre, care au 
cîștigat cu trei victorii la zero Iată 
rezultatele tehnice : Maria Alexan
dru — Amelina 2—0: Carmen Cri
șan — Golubkova 2—0 ; Alexandru. 
Crișan — Amelina. Golubkova 2-0

Competiția continuă. astăzi și 
mîine. tot în sala Floreasca, cu tur
neele individuale.

Tenismanul nostru Ilie Năstase 
(care în primul tur l-a învins pe 
spaniolul Gimeno cu 6—2. 8—6), a 
repurtat o frumoasă victorie în tu
rul trei al turn-ului internațional 
„open" de la Philadelphia Năstase 
a obținut calificarea în sferturile de 
finală, învingîndu-l cu 6—4. 6—4 pe 
jucătorul profesionist englez Roger 
Taylor. în corespondențele lor, co
mentatorii diferitelor agenții inter
naționale de presă relevă jocul com
plet prestat de Năstase, care a cîș- 
tigat această întîlnire datorită pre
ciziei în lovituri și tacticii superi
oare. în ambele seturi, de la scorul 
de 4—4, Năstase s-a detașat, reali- 
zînd punctele necesare victoriei în 
fazele de fileu, unde l-a dominat clar

pe jucătorul englez. (Ion Tiriac a 
£ost eliminat în turul doi de ame
ricanul Ralston, cu 7—5, 6—3)

Alte rezultate i Newcombe (Aus
tralia)—Osborne (S.U.A.) 6—3, 6—8, 
7—5 ; Buchholtz (S.U.A.)—Stolle 
(Australia) 6—4, 1—6, 6—3 | Ralston 
(S.U.A.)—Okker (Olanda) 6—1, 6—8, 
6—3 : Richey (S.U.A.)—Ashe (S.U.A.) 
6—4. 4-6. 8—6 î Graebner (S.U.A.)— 
Santana (Spania) 6—3, 4—6, 6—3 j La
ver (Australia)—Emerson (Australia) 
4—6, 6—3, 6—4 | Roche (Australia)— 
Smith (S.U.A.) 6—3. 6—2. învingăto
rii s-au calificat, de asemenea. în 
sferturile de finală Viitorul adver
sar al lui Năstase va fi Rod La
ver.

elaborat de al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român — un program 
complex de creștere rapidă a forțelor 
de producție, de întărire și moderni
zare continuă a bazei tehnico-materia- 
le a noii orînduiri, de pătrundere și 
difuzare susținută a științei în toate 
sferele de activitate, de perfecționare 
a relațiilor sociale, de dezvoltare 
a culturii și întregii creații spirituale 
— toate eforturile avînd ca obiectiv 
convergent ridicarea sistematică a ni
velului de trai al poporului.

Poporul român vede în înfăptuirea 
politicii partidului comunist — politi
că întemeiată pe aplicarea vie, crea
toare a marxism-leninismului la con
dițiile concrete și particularitățile spe
cifice ale României — cauza sa pro
prie și intimă, emanația aspirațiilor 
sale spre prosperitate și comunism; 
în aceasta stă izvorul dinamismului ce 
caracterizează construirea României 
socialiste, al adeziunii unanime, al le
găturilor de nezdruncinat și al încre
derii reciproce dintre partid și popor.

Ca un puternic generator acționea
ză conștiința faptului că eforturile 
pentru înflorirea națiunii socialiste re
prezintă în același timp o îndatorire 
internaționalistă de clasă, inalienabilă, 
că rezultatele obținute în dezvoltarea 
economiei naționale, în îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale celor ce mun
cesc, în adîncirea democrației socia
liste, în atragerea efectivă la condu
cere și afirmarea largă a inițiativei 
maselor, în promovarea principiilor de 
justiție și echitate socială, în făurirea 
unui climat fertil manifestării nestîn- 
jenite a personalității umane repre
zintă contribuții concrete, materiale, 
la evidențierea reală a superiorității 
orinduirii socialiste.

Temelia fermă și trainică a întregii 
noastre politici externe o constituie 
dezvoltarea continuă a prieteniei, a- 
lianței frățești și colaborării multila
terale cu toate statele socialiste, pe 
baza marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar. Aceasta cores
punde intereselor naționale ale Ro
mâniei, ale întăririi continue a siste
mului socialist mondial — comunitate 
de state distincte, independente și e- 
gale în drepturi, căreia îi revine mi
siunea de imensă însemnătate inter
națională de a promova raporturi in
terstatale de natură să stimuleze în
florirea liberă și deplină a fiecărei na
țiuni socialiste, raporturi radical deo
sebite de relațiile specifice imperialis
mului.

Corespunzător cerințelor colaborării 
internaționale, apropierii între popoa
re și reducerii încordării, țara noastră 
participă tot mai intens la circuitul 
și schimbul mondial de valori, își am
plifică legăturile cu toate statele, fără 
deosebire de orînduirea socială. Baza 
tuturor relațiilor externe ale României 
socialiste o constituie respectarea 
principiilor suveranității și indepen
denței naționale, egalității depline în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc — norme 
esențiale ale legalității internaționale 
pe care experiența vieții le verifică și 
le consacră, în orice condiții și în ori
ce cadru social, drept garanția unor 
raporturi de încredere, stimă și coope
rare fructuoasă.

Pornind de la faptul că cercurile 
imperialiste nu renunță la încercările 
de a promova politica lor de forță, 
dictat și dominație, că existența im
perialismului comportă și perpetuea
ză pericole pentru pacea lumii și li
bertatea popoarelor, Partidul Comu
nist Român acționează pentru întă
rirea solidarității tuturor detașamen
telor frontului mondial antiimperia- 
list, a tuturor forțelor ce militează 
pentru pace, democrație și socialism.

Pătruns de un profund spirit inter
naționalist, poporul român acordă în
tregul său ajutor material, moral și 
politic eroicului popor vietnamez în 
iupta sa dreaptă împotriva agresiunii 
imperialismului american, sprijină e- 
forturile tinerelor state pentru dezvol
tarea de sine stătătoare pe calea pro
gresului, ale popoarelor ce militează 
pentru cucerirea independenței na
ționale, pentru lichidarea definitivă a 
rușinosului sistem al colonialismului 
și neocolonialismului.

Partidul nostru se pronunță pen
tru stingerea focarelor de război și 
tensiune, pentru soluționarea proble
melor internaționale litigioase prin 
contacte și tratative, prin instrumen
te politice. în acest sens, considerăm 
că este necesar să se intensifice efor
turile pentru aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967, care oferă baza soluționării 
conflictului din Orientul Apropiat.

Ca țară europeană, România acor
dă o atenție majoră statornicirii 
nui sistem de securitate 
tul nostru, care să ducă 
relațiilor organizate pe

blocuri opuse, pe existența grupărilor 
militare și a bazelor pe teritorii străi
ne — printr-un climat de încredere 
reală, de apropiere și colaborare în
tre toate popoarele europene. Consi
derăm că este necesar să fie fructifi
cat ecoul amplu, favorabil, pe care îl 
are în cele mai largi cercuri ale opi
niei publice ideea securității europe
ne, intensificîndu-se eforturile îndrep
tate spre organizarea unei conferințe 
generale a statelor europene — cum 
au propus țările socialiste — ca pre
misă a realizării acestui deziderat, 
spre normalizarea și dezvoltarea re
lațiilor politice, economice, culturale 
dintre țările continentului. în acest 
sens, partidul nostru se pronunță pen
tru asemenea acțiuni care să dina
mizeze și să atragă în lupta pentru 
obiectivele securității masele popu
lare cele mai largi, inclusiv cele mai 
diverse pături sociale, partide poli
tice, cercuri, curente și organizații, 
indiferent de concepțiile lor filozofice, 
religioase, ideologice.

în prezent, cînd, spre îngrijorarea 
opiniei publice, cursa înarmărilor con
tinuă să se desfășoare din plin, se 
perfecționează armamentele clasice, 
cresc stocurile de arme atomice, una 
'din îndatoririle esențiale este să se 
acționeze cu toată fermitatea în direc
ția realizării de progrese pe calea ,de
zarmării generale — în mod deosebit 
a dezarmării nucleare.

Convingerea noastră este că întreaga 
evoluție a.vieții internaționale eviden
țiază ca principală concluzie creșterea 
forțelor militante pentru progres so
cial, democrație, independență națio
nală, capacitatea acestora de a face să 
triumfe linia spre destindere și cola
borare internațională, spre pace.

Tovarăși, nu peste mult timp, parti
dul nostru comunist, ca și comuniștii 
din toate țările, clasa muncitoare, în
treaga omenire progresistă va sărbători 
centenarul nașterii lui Lenin, marele 
conducător și învățător al proletaria
tului revoluționar. în mod indiscutabil, 
acest eveniment constituie pentru co
muniștii de pretutindeni un prilej de 
a-și intensifica lupta pentru triumful 
cauzei socialismului.

Cucerind mase uriașe și materiali- 
zîndu-se în victoria socialismului în 
14 țări ale lumii, în dezvoltarea parti
delor comuniste, în influența pe care 
o exercită asupra destinelor omenirii, 
marxism-leninismul și-a verificat jus
tețea și legitimitatea istorică. Capaci
tatea sa de a da răspuns problemelor 
mari pe care le ridică dezvoltarea so
cialismului, a societății contemporane 
este într-o directă legătură 
terea și utilizarea legilor 
fundamentale ale evoluției 
și cu abordarea creatoare a 
prin raportarea permanentă

'ți
pe continen- 
la înlocuirea 
scindarea în

cu cunoaș- 
generale, 

sociale, cît 
realităților, 
a teoriei la 

condițiile specifice ale practicii so
ciale, prin investigarea lor științifică, 
prin cutezanță și spirit înnoitor, con
diție ca marxismul să-și păstreze 
mereu viu, mereu proaspăt poten
țialul de gîndire revoluționară.

Noi apreciem că cel mai remarcabil 
mod de a cinsti această aniversare este 
multiplicarea eforturilor pentru reali
zarea unor progrese în direcția unității 
mișcării comuniste internaționale. Ac- 
ționînd neabătut pentru dezvoltarea 
relațiilor tovărășești cu toate partidele 
frățești, Partidul Comunist Român 
consideră că cerința fundamentală pen
tru realizarea unității în zilele noas
tre este conceperea ei în lumina reali
tăților stadiului actual de maturizare 
a partidelor comuniste, respectarea 
neabătută a normelor de relații mar- 
xist-leniniste, care cristalizează cerin
țele esențiale, ale unei colaborări tovă
rășești, liber consimțite, între egali, 
respectarea dreptului și îndatoririi 
indiscutabile a fiecărui partid de a-și 
elabora autonom propria sa politică, 
fără nici un fel de imixtiuni. Pornind 
de la premisa că grija pentru unitatea 
și coeziunea mișcării comuniste repre
zintă suprema îndatorire internaționa
listă, partidul nostru are convingerea 
că actualele dificultăți din mișcarea 
comunistă pot fi depășite prin desfă
șurarea de eforturi permanente pen
tru soluționarea deosebirilor de vederi 
pe calea discuțiilor tovărășești, princi
piale, în spiritul stimei și respectului 
reciproc, al dorinței de a situa per
manent deasupra divergențelor ceea 
ce este comun și conduce spre unitate. 

_ în încheiere, dragi tovarăși, doresc 
să exprim comuniștilor francezi urările 
de cel mai deplin succes atît în des
fășurarea lucrărilor congresului, cît și 
în activitatea pusă în slujba cauzei 
democrației și socialismului, indepen
denței naționale și păcii.

Trăiască Partidul Comunist Francez I 
Trăiască prietenia dintre popoarele 

român și francez I
Trăiască unitatea mișcării comuniste 

și muncitorești internaționale, a tuturor 
forțelor care luptă împotriva imperia
lismului, pentnj pace și democrație, 
pentru progres, pentru socialism 1

Proba individuală feminină, din 
cadrul camjjionatelor europene de 
patinaj artistic de la Leningrad, a 
fost cîștigată de Gabrielle Seyfert 
(R D Germană) cu 2 793.5 puncte, 
urmată de Beatrix Schuba (Austria), 
2 707 puncte. Zsuzsa Almasv (Ungn-

ria) 2 686,2 puncte. Beatrice Huștiu 
(România) a obținut 2 092,2 puncte.

După două exerciții obligatorii, tn 
proba masculină conduce Ondrej 
Nepela (Cehoslovacia), secondat de 
francezul Patrick Pera, la 2 puncte.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL. - In preliminariile tur

neului internațional de fotbal pen
tru juniori - U.E 8 A . la Lisabona 
s-au întîlnit echipele Portugaliei și 
Spaniei Gazdei? .iu obținut o cate
gorică victorie cu 4- 0 (1—0)

BASCHET. - La Novi Sad. in 
meci retur pentru sferturile de fi
nală ale „Cupei campionilor euro
peni" la baschet (feminin), echipa lo
cală Vojvodina a învins cu 69—60 
(33—31) echipa Wisla Cracovia.

★

• în sferturile de finală (grupa B) 
ale „Cupei campionilor europeni" la 
baschet masculin, la Moscova echi
pa ȚSKA a învins cu 83—60 (42—29) 
pe Ignis Varese (Italia).

ATLETISM. — Cu prilejul unui 
concurs de atletism desfășurat pe te
ren acoperit la Oklahoma, america
nul Earl Harris a parcurs distanța 
de 60 yarzi (54.86 m) în 5” 9/10. A- 
nul trecut el a realizat pe 100 yarzi 
timpul de 9” 3/10.

Vineri au continuat lucrările celui 
de-al XIX-lea Congres al P.C. Francez, 
în ședința de dimineață a luat cuvîn
tul Etienne Fajon, membru al Bi
roului Politic, director al ziarului 
„L’Humanite", care a prezentat ra
portul privind „Discutarea și adop
tarea tezelor partidului" Tezele C.C. 
al P.C.F., care precizează politica 
partidului, obiectivele și sarcinile sale 
pentru perioada viitoare, au fost su
puse în prealabil unei dezbateri în 
masa membrilor de partid.

în cursul zilei de vineri au luat 
cuvîntul delegați reprezentînd diferi
te federații ale partidului, care, s-au 
referit atît la raportul Comitetului 
Central privind „Lupta contra mono
polurilor și regruparea forțelor de
mocratice și muncitorești, pentru o

★

democrație avansată și socialism”, 
prezentat de Georges Marchais, cît 
și la raportul prezentat de Etienne 
Fajon.

In ultima parte a ședinței de după- 
amiază, șefii unor delegații invitate la 
congres au adus saluturile partidelor 
lor. Raymond Guyot, membru al Bi
roului Politic, a mulțumit în numele 
Prezidiului Congresului, tuturor dele
gațiilor prezente la congres pentru 
saluturile frățești aduse și le-a asigu
rat că P.C.F. va face totul pentru 
dezvoltarea relațiilor cu partidele și 
mișcările pe care ele le reprezintă.

După o scurtă pauză, congresul s-a 
întrunit în ședință de noapte pentru 
a continua discuțiile asupra celor două 
rapoarte.



viața internațională

R. F. a Germaniei. Manifestare a unor membri ai organizației „Ac
țiunea împotriva armelor chimice" desfășurată în fața unui cartier 
al forțelor S.U.A. din apropiere de Hanau. Demonstranții au difuzat 
manifeste în care protestează împotriva depozitării armelor chimice 

americane pe teritoriul Germaniei occidentale

Cu prilejul celei

de-a 65-a aniversări

W. Gomulka 
decorat cu

Ordinul Lenin

La Consiliul
ministerial al C. E. E.

REZULTATE POZITIVE
DOAR PE JUMĂTATE

BRUXELLES 6 
«ervatorii politici 
aprecierea că rezultatele convorbiri
lor de joi ale miniștrilor de externe 
ai țărilor membre ale C.E.E., reuniți 
la Bruxelles, într-o sesiune de două 
zile, pot fi considerare ca pozitive 
doar pe jumătate. In problema adop
tării unei poziții comune, în even
tualitatea începerii de negocieri cu 
Marea Britanie, s-a ajuns la un a- 
cord de principiu, pregătiri ulteri
oare urmînd a fi făcute pînă în luna 
iunie. Nu același lucru a fost reali
zat în chestiunea atitudinii „celor 
șase" față de problema încheierii 
unui acord comercial cu țările asia
tice, privind tranzacțiile cu produse 
textile din bumbac.

Principalul punct de pe ordinea de 
zf rezervat pentru vineri l-au con
stituit împuternicirile speciale ce ar 
urma să le primească Parlamentul 
european de la Strasbourg. în timpul 
ședinței de dimineață, discuțiile s-au 
purtat în jurul unei propuneri bel
giene, care conține ideea posibilității 
amendării de către Parlamentul eu
ropean a hotărîrilor Consiliului mi
nisterial al C.E.E., obligîndu-1 să re
examineze problemele respective. 
Propunerea a fost respinsă de către 
ceilalți parteneri, pe motiv că apli
carea ei ar duce implicit la anularea 
unor acorduri guvernamentale, rea
lizate după lungi și anevoioase nego
cieri.

Puncte de vedere divergente conti
nuă să se manifeste și asupra unei 
alte propuneri belgiene, prin care se 
cere lărgirea drepturilor bugetare 
ale Parlamentului european.

(Agerpres). — Ob- 
sînt de acord în

r

unui nou guvern 
de centni-stînga

ROMA 6 — Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite : Ul
tima etapă obligatorie a fazei inițiale 
a încercărilor de formare a unui gu
vern cu participarea directă a celor 
patru partide de centru-stînga din 
Italia s-a încheiat. In cadrul plena
rei C.C. al P.S.I., Direcțiunea parti
dului a fost autorizată să inițieze 
tratative cu direcțiunile partidelor 
deînocrat-creștin, socialist-unitar și 
republican „pentru a vedea dacă e- 
xistă condițiile politice generale și 
cele referitoare la program, spre a se 
constitui un guvern cvadripartit". 
Hotărîrea definitivă a P.S.I. privind 
participarea la un guvern cvadripar
tit va fi adoptată de Comitetul său 
Central după aceste tratative.

Etapa următoare ar fi demisia ac
tualului guvern democrat-creștin, 
prezidat de Mariano Rumor, care se 
așteaptă să intervină de la o zi la 
alta.

In cercurile de presă Italiene se 
exprimă ideea că acceptarea de că
tre C.C. al P.S.I. a tratativelor cva- 
dripartite nu înseamnă „o deblocare 
a situației, chiar dacă se deschide o 
nouă fază".

Mexicul se pronunță 
pentru interzicerea 

tuturor experiențelor 
nucleare

- a declarat ministrul mexi
can de externe

CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager
pres). — în cadrul unei conferințe de 
presă, ministrul afacerilor externe al 
Mexicului, Antonio Carrillo Flores, 
a declarat că țara sa se pronunță 
pentru interzicerea tuturor experien
țelor nucleare, inclusiv cele subte
rane, a producerii și stocării armelor 
chimice și bacteriologice, pentru in
terzicerea folosirii teritoriilor sub
marine în vederea stocării armelor 
atomice și de distrugere în masă. El 
a arătat că Mexicul își exprimă spe
ranța că convorbirile dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. privind limitarea armelor 
strategice vor fi utile pentru pacea 
întregii omeniri.

®z-

MOSCOVA 6 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 65-a aniversări 
a zilei de naștere a tovarășului 
Wladyslaw Gomulka, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P, Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. i-a 
acordat Ordinul Lenin pentru me
rite în dezvoltarea prieteniei și co
laborării dintre U.R.S.S. și R.P. Po
lonă, pentru activitate îndelungată 
în mișcarea muncitorească.

k

încheierea

ORIENTUL APROPIAT
schimbului de păreri

® Încheierea Conferinței interparlamentare de la Cairo

• Noi incidente armate ® Cereri privind instituirea unui 

embargo asupra livrărilor de armament

CAIRO 6. — Corespondentul Ager
pres, C. Oprică, transmite : La Cai
ro s-au încheiat joi lucrările Confe
rinței interparlamentare asupra O- 
rientului Apropiat, reunind circa 
200 de parlamentari din 55 de țări. 
Din România au participat deputății 
Ion Mărgineanu, Ștefan Bîrlea și 
Mihail Ghelmegeanu. Participanțil 
la dezbateri și-au exprimat o- 
piniile privind modalitățile de găsire 
a unei soluții juste și echitabile a 
crizei din Orientul Apropiat, subli
niind în acest sens importanța rezo
luției Consiliului de Securitate de la 
22 noiembrie 1967.

*

CAIRO. — Președintele Gamal Ab
del Nasser a semnat decretul privitor 
la crearea primului Tribunal Suprem 
din R.A.U., anunță cotidianul „Al 
Ahram". Președinte al tribunalului a 
fost numit Ibrahim Hammouda, fost 
ministru de justiție. El este asistat 
de un colegiu format din doi vice
președinți și șase membri.

Tot la Cairo, purtători de cuvînt 
ai armatei R.A.U. au declarat că e- 
fective ale aviației, marinei militare 
și ale trupelor terestre egiptene au 
lansat vineri mai multe atacuri asu
pra pozițiilor israeliene. In noaptea 
de joi spre vineri o subunitate spe
cială aeropurtată de scafandri a lan
sat un atac asupra unor nave israe
liene staționate în portul Eilath. 
Unitatea, parașutată în regiunea de
șertului Sinai, a pătruns în port pla- 
sînd încărcături cu dinamită, a că
ror explozie a scufundat un vas și 
a avariat un altul.

Totodată, o unitate de comando e- 
gipteană a traversat Canalul de Suez, 
atacînd un convoi de blindate isra
eliene într-un punct situat la 35 
kilometri sud de Port-Said. Două 
tancuri și alte cîteva vehicule mili
tare israeliene au fost distruse. A- 
ceste acțiuni ale forțelor egiptene au 
fost confirmate la Tel Aviv. Agen
ția M.E.N. relatează, pe de altă par
te, că aviația egipteană a efectuat 
în cursul zilei de vineri un raid a- 
supra pozițiilor israeliene din re
giunile El Chatt și Ayoun Moussa.

Pe de altă parte, la Amman s-a 
anunțat oficial că o formațiune de a- 
vioane israeliene a atacat cu bombe 
cu napalm și a mitraliat vineri o re
giune din valea fluviului Iordan, 
fără a provoca pierderi.

La Tel Aviv, purtători de cuvînt 
militari au anunțat, la rîndul lor,

că aviația israeliană a atacat vineri 
mai multe poziții militare egiptene 
amplasate în Valea Nilului, la Ga- 
malda și la El Kebir, la 15 km vest 
de axa Ismailia-Cairo, atacuri con
firmate la Cairo. Totodată, avioanele 
israeliene au efectuat raiduri asupra 
bateriilor de artilerie și mortiere dis
locate în sectorul de nord al Cana
lului de Suez. O ambarcațiune egip
teană de transport a fost scufundată 
de aviația israeliană, care a efectuat 
raiduri de bombardament în zona 
•Canalului de Suez.

*
NEW YORK. — Purtătorul de cu

vînt al O.N.U. a declarat că secre
tarul general al O.N.U., U Thant, „se 
pronunță, în principiu, în favoarea 
instituirii unui embargo asupra li
vrărilor de arme în actualul context 
al situației din Orientul Apropiat". 
„Criteriul unui asemenea embargo 
— a continuat purtătorul de cuvînt 
al O.N.U. — îl constituie eficacitatea 
și aplicarea lui, atît pentru armele 
furnizate de guverne, cit și pentru 
cele obținute din surse particulare".

O declarație asemănătoare a fost 
făcută și de ministrul canadian al 
afacerilor externe, Mitchell Sharp, 
care s-a pronunțat, în Camera Co
munelor, în favoarea unei încetări 
din partea tuturor țărilor a livrărilor 
de arme către statele din Orientul 
Apropiat. Răspunzînd unei interpe
lări, Sharp a declarat că atît Israelul 
cit și țările arabe trebuie să respecte 
dispozițiile încetării focului; inter
venită în urma conflictului armat din 
1967. Ministrul de externe canadian 
a adăugat că cei patru membri per
manent! ai Consiliului de Securitate, 
care se consultă în problemele Ori
entului Apropiat, ar trebui „să facă 
o nouă încercare" de a-1 ajuta pe tri
misul special al secretarului general 
al O.N.U., Gunnar Jarring, să elabo
reze un plan acceptabil de pace în 
această regiune a lumii.

★
KHARTUM. — La începutul lunii 

februarie s-a deschis la Khartum 
procesul intentat persoanelor impli
cate în complotul antiguvernamental 
dejucat de autorități în iulie anul 
trecut. Ședințele tribunalului se des
fășoară cu ușile închise. Complotiștii 
erau grupați în jurul așa-numitei or
ganizații „Frontul sudanez al elibe
rării", care, după cum a declarat pro
curorul general, întreținea legături 
cu unele ambasade străine de la 
Khartum.

VARȘOVIA 6. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite: 
Vineri s-a încheiat schimbul de pă
reri dintre guvernele Republicii Popu
lare Polone și R. F. a Germaniei. 
Delegația poloneză a fost condusă de 
Jozer Winiewicz, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, iar cea a R.F.G. 
de Georg F. Duckwitz, secretar de 
stat în Ministerul Afacerilor Externe.

Intr-un comunicat dat publicității 
la Varșovia se arată că convorbirile 
s-au desfășurat în mod deschis și au 
avut un caracter de lucru, dovedin- 
du-se utile. Părțile au căzut de acord 
să fie continuate convorbirile, tot la 
Varșovia, în cea de-a doua săptămî- 
nă a lunii martie.

Guvernul bolivian 
va elibera țara 
de dominația 

străină în toate
domeniile

(Urmare din pag. I)

clei, cînd — se afirmă — 
țara a fost orientată unila
teral ----- ------ :i—
țe“ , .. .
me". Din cifrele oficiale 
rezultă că mai mult de 80 
la sută din volumul co
merțului exterior al Gre
ciei s-a efectuat în 1969 cu 
țări avînd „economie de 
piață", îndeosebi din Eu
ropa occidentală și Ameri
ca, soldîndu-se cu sporirea 
deficitului la 890 milioane 
dolari. Creșterea cu peste 
o sută de milioane de do
lari a deficitului în 1969 
ar rezulta îndeosebi din 
relațiile ce s-au statornicit 
între Grecia și Piața co
mună. Acordul de asociere 
la C.E.E. — scria „Nea Po- 
liteia" — a fost socotit în 
mod nejustificat ca 
„corn al abundenței", 
care Grecia ar putea ieși 
dezvoltată din punct de 
vedere economic. Evoluția 
nefavorabilă a raporturilor 
cu C.E.E. n-a putut fi pre- 
întîmpinată nici prin spo
rirea simțitoare, în cursul 
anului trecut, a exporturi
lor industriale ale Greciei 
spre „cei șase", ca rezultat 
al intrării în funcțiune a 
unor capacități producă
toare de nichel și a spo
ririi producției de 
miniu 
căror 
ceput cu 
urmă. O: 
creșteri nu sînt posibile în 
fiecare an, exportul Greciei 
continuă să se bazeze pe

„spre anumite pie- 
și nu „spre _ _lu-

produsele sale agricole tra
diționale. In cursul anului 
trecut exportul acestor 
produse n-a înregistrat nici 
un spor spre Piața comună 
— se subliniază aici cu 
Insistență. Principiu] fun
damental, potrivit căruia

(Agerpres)

Un Interviu al generalului 
Ovando Candia

LA PAZ 6» (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului argentinean 
„Clarln", președintele Boliviei, gene
ralul Ovando Candia, a declarat că 
guvernul său intenționează să „elibe
reze țara de dominația străină in 
toate domeniile — economic, cultural, 
social și politic". El 
șurile luate 
acest

a amintit mă- 
__ anterior de guvern în 
sens, printre care instituirea 

monopolului de stat asupra exportu
lui zăcămintelor naturale, a contro
lului asupra sectorului particular, 
precum și stabilirea de relații diplo
matice cu țările socialiste.

Președintele bolivian a arătat că 
principalele dificultăți cărora trebuie 
să le facă față țara sa sînt de ordin 
economic și politic. El a menționat 
în această ordine de idei acțiunile 
unor grupări, care mai dețin încă o 
oarecare putere în țară și care îm
piedică efectuarea unor reforme ra
dicale în aceste domenii. Cu toate 
acestea, a adăugat Ovando Candia, 
noul regim găsește sprijin din partea 
grupărilor politice de stingă și a pă
turilor mijlocii ale populației.

un 
din

alu-
— întreprinderi a 

construcție a în- 
1 mulți ani în 

Or, cum asemenea

agențiile de presă transmit
La „Palazzo delle esposizioni" din capitala Italiei 

a avut loc, în prezența acad. prof. Constantin Daicoviciu, membru al Consi
liului de Stat, și a ambasadorului Republicii Socialiste România la Roma, Iacob 
Ionașcu, o conferință de presă consacrată apropiatei inaugurări a expoziției 
„Civilizația romană în România". Vineri seara, posturile italiene de radio au 
transmis un program de 20 de minute consacrat expoziției și un interviu . 
acordat de acad. prof. Constantin Daicoviciu. La 6 februarie, ministrul instruc
țiunii publice al Italiei, Mario Ferrari Aggradi, a primit pe acad. prof. Constan
tin Daicoviciu și pe Iacob Ionașcu, ambasadorul României la Roma. Întîlnirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Comitetul special al O.N.U. 
pentru apartheid * ad°Ptat 0 
hotărîre privind stabilirea zilei de 21 
martie drept Ziua internațională pen
tru eliminarea discriminării rasiale. 
Această zi coincide cu cea de-a 10 
aniversare a masacrului de la Sharpe- 
ville (R.S.A.), cînd autoritățile rasiste 
au ucis 69 de negri.

Un contract între R. D. 
Germană și firma japoneză 
„Showa Denko K.K." » fost 
recent semnat la Tokio. Firma va 
furniza R.D.G. documentația tehnică 
și echipamentul necesar pentru con
struirea unor uzine chimice. Contrac
tul a fost încheiat din inițiativa R. D. 
Germane, urmînd ca uzinele respec
tive să fie construite în cursul urmă
torului plan cincinal, care începe în 
1971. Valoarea contractului se ridică 
la aproximativ 150 milioane dolari, 
în același timp, la Tokio s-a anunțat 
că o misiune economică japoneză, re
prezentând întreprinderile din industria 
siderurgică, va pleca la 17 februarie 
la Berlin pentru a duce tratative în 
vederea exportării de fier și oțel japo
nez către R.D.G.

Protocolul sovieto-iugo- 
SlUV privind livrările reciproce de 
mărfuri pe anul 1970 a fost semnat 
la Belgrad. Protocolul, informează a- 
genția TASS, prevede o sporire con
siderabilă a schimburilor bilaterale în 
raport cu anul 1969.

Delegația parlamentară a 
R.P.D. Coreene, condusă de Kan 
Rian Ug, vicepreședinte al Prezidiului 
Adunării Populare Supreme, care se 
află într-o vizită oficială în Liban, a 
fost primită de Rashid Karame, pri
mul ministru al Libanului. Cu acest 
prilej a avut loc un schimb de păreri 
privind dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări.

Ministrul Carlos Rafael 
Rodriguez, membru al Se
cretariatului C.C. al P.C. 
din Cuba, 3 sos^ ’a Varșovia, anun
ță agenția P.A.P. In cursul aceleiași 
zile, la Consiliul de Miniștri al R. P. 
Polone, el a avut o convorbire cu

Massaba, într-o vizită de prietenie 
prilejuită de aniversarea forțelor ma
ritime militare etiopiene, informează 
agenția TASS.

Piotr Jaroszewicz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, în cursul că
reia au fost abordate o serie de pro
bleme privind dezvoltarea colaborării 
economice și tehnico-științifice, pre
cum și a schimburilor de mărfuri din
tre cele două țări.

Arestarea unei a patra 
persoane inculpate în asa
sinarea liderului sindical 
din S.U.A. Joseph Yablon- 
ski, care a fost găsit împușcat îm
preună cu soția și fiica sa în locuința 
lor din Clarksville (Pennsylvania), a 
fost anunțată de Biroul Federal de In
vestigații. Este vorba de Lucy Gilly, 
soția lui Paul Eugene Gilly, arestat 
deja sub aceeași învinuire.

arată — ca urmare a „li
bertății nelimitate" — a im
porturilor și a tarifelor va
male din ce în ce mai scă
zute aplicate de Grecia în 
baza acordului de asociere, 
piața, greacă este invadată 
progresiv de produse din

■I

0 demonstrație de pro
test împotriva războiului 
din Vietnam a avut loc ioi la 
Indianopolis (statul Indiana). Organi
zațiile pacifiste au inițiat această ma
nifestație cu prilejul sosirii în acest 
oraș a președintelui Nixon, care efec
tuează o călătorie în statele din estul 
mijlociu al S.U.A. Poliția a intervenit 
împrăștiind pe manifestanți.

La invitația Institutului 
pentru relațiile sovieto- 
amerîcano, la Moscova a sosit o 
delegație a asociațiilor de prietenie cu 
Uniunea Sovietică din S.U.A., con
dusă de Harry Gottlieb, activist al 
Consiliului național pentru prietenia 
americano-sovietică, anunță agenția 
TASS.

împăratul Etiopiei,
Selassie I, a
„Blestiașcii",

vizitat torpilorul sovietic 
care se află în portul

NICARAGUA
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Un acord interguvema- 
mental sovieto-polon, prfvind 
desființarea reciprocă a vizelor de că
lătorie pentru cetățenii celor două 
țări, a fost semnat la Moscova, anunță 
agenția TASS. ■'â

HONDURAS
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TEGUCIGALPA 6 (Agerpres) 
— Un purtător de cuvînt al gu
vernului hondurian a anunțat 
că, între forțele honduriene și 
salvadoriene, au avut loc lupte 
la 100 km vest de capitala Hon
durasului, Tegucigalpa, la 16 km 
în interiorul acestei țări. Cele 
mai puternice ciocniri s-au des
fășurat în zona orașului Sâbe- 
natas.

Pe de altă parte însă, Ministe
rul Apărării al Salvadorului a 
dezmințit aceste afirmații, cali- 
ficîndu-le „complet false".

ale capitalei, Papeete
In urma unor ploi torențiale, în insula Tahiti s-au înregistrat mari inundații. 

In fotografie : una din străzile principale

sele „hăituite pretutin
deni" în hățișul relațiilor 
cu „cei șase". Or, de pe 
acum — se arată în mate
riale oficiale — „punctul 
cel mai sensibil", „proble
ma economică fundamen
tală" este aceea a căilor de

GRECIA ECONOMIA IN SFERA
PREOCUPĂRILOR

E ACUTA ACTUALITATE
asocierea are menirea de a 
facilita dezvoltarea „con
tinuă și echilibrată" a re
lațiilor economice și co
merciale dintre cele două 
părți — constată într-un 
editorial „Nea Politeîa" — 
„a fost violat de cei șase 
în defavoarea Greciei, prin 
recurgerea la tactica tără
gănării soluționării proble
melor ivite", a menținerii 
„la distanță" a produselor 
în plasarea cărora Grecia 
era în primul rînd intere
sată. Și aceasta în condi
țiile cînd — după cum se

țările C.E.E. In acest fel, 
produsele grecești sînt du
blate de o „acerbă concu
rență", de data aceasta pe 
propria piață, și în așa tel 
încît ramurile respective 
departe de a se simți în
curajate de aplicarea. în 
această parte a sa. a acor
dului de asociere, sînt 
menințate, după cum se 
firmă, de „asfixiere", 
constată, în concluzie,
asocierea la piața comună 
n-a scutit Grecia de neplă
cerea de a-și vedea produ-

a- 
a- 
Se 
că

acoperire a deficitului co
mercial.

In aceste condiții se in
tensifică căutările în. direc
ția relațiilor economice 
externe în recenta sa cu- 
vîntare publică. primul 
ministru Papadopoulos a 
declarat că guvernul său 
se pronunță pentru dezvol
tarea relațiilor „reciproc 
avantajoase" cu țările ve
cine și a Insistat asupra 
Importanței pe care o a- 
cordă raporturilor cu țările 
africane. In terminologia

oficială se folosește tot 
mai frecvent noțiunea de 
„diversificare" a legături
lor economice și se vor
bește de necesitatea unor 
asemenea legături „în toa
te direcțiile", indiferent de 
„forma de organizare po
litică" a celorlalte țări.

în acest cadru este rele
gată dezvoltarea simțitoare 
a raporturilor economice și 
comerciale greco-sovietice. 
După cum se știe, U.R.S.S. 
construiește lîngă Pireu o 
termocentrală cu o putere 
de 200 mii kW, cea mai 
mare unitate energetică din 
Grecia, al cărei cost va fi 
acoperit în cea mai mare 
parte prin livrări de tutun. 
Intre cele două guverne a 
fost semnat un acord în 
baza căruia partea sovie
tică va explora, va elabo
ra proiectul și va pregăti 
în vederea exploatării im
portante zăcăminte de lignit 
în nordul Greciei. Un ele
ment calitativ nou a apă
rut în relațiile economice 
greco-sovietice în urma ho
tărîrii guvernului de 
Atena de a reduce, cu 
la sută, tarifele vamale 
însemnate contingente de 
mașini-unelte și alte pro
duse industriale, al căror 
import din U.R.S.S. 
prevăzut în acordul sem
nat la Atena, la 13 decem
brie. In urma tratativelor 
purtate în capitala Greciei 
a fost hotărîtă sporirea cu 
50 la sută a volumului co
mercial cu Iugoslavia, pe 
anul în curs (de Ia 60 de 
milioane la 90 milioane de 
dolari. în ambele sensuri).

a-

la
50 
la

este

Se relevă de asemenea că 
anul trecut a crescut vo
lumul schimburilor greco- 
românești. Este prevăzută 
sporirea schimburilor co
merciale cu Ungaria. O ex-’ 
poziție ungară a fost zi
lele acestea deschisă la 
Atena, în timp ce o dele
gație a Camerei de Comerț 
a Ungariei contactează în 
prezent cercurile de
faceri din Grecia. Tot zilele 
acestea urmează 
semnat noul acord 
cial greco-bulgar, prevă- 
zînd de asemenea 
rea schimburilor față 
anii , . ~
prima oară în perioada 
postbelică se așteaptă re
luarea relațiilor comerciale 
greco-albaneze, în urma a- 
cordului intervenit recent, 
în sfîrșit — se arată — 
guvernul grec a hotărît 
stabilirea unei reprezentan
țe comerciale permanente 
la Berlin, similară aceleia 
a R.D.G. la Atena. îndeo
sebi în scopul sporirii ex
porturilor produselor Gre
ciei în această țară.

Sursele relevă că „pre
dispoziția" autorităților spre 
diversificarea relațiilop e- 
conomice și comerciale ale 
țării fiind determinată de 
sesizarea efectelor negative 
ale unei orientări unilate
rale, de dorința de a pre- 
întîmpina o evoluție care 
să defavorizeze și mai mult 
regimul pe plan economic, 
ar oglindi în același timp 
afirmarea, ân sînul guver
nului grec, a unei concep
ții mai realiste asupra vie
ții internaționale.

să fie 
comer-
crește- 

de 
precedenți. Pentru

Efectuarea unei explozii 
nucleare subterane — cea 
de-a patra din anul acesta — la poli
gonul din statul Nevada a fost anun
țată de Comisia pentru energia ato
mică a S.U.A. Explozia a avut o pu
tere de 20 pînă la 200 de kilotone.

Declarațiile ministrului co
merțului exterior ai R. P 

Ungare

BUDAPESTA 6 (Agerpres). — Du
pă cum transmite agenția M.T.I., Joz
sef Biro, ministrul comerțului exte
rior al R.P. Ungare, a declarat în ca
drul unei conferințe de presă că va
loarea comerțului exterior al Uni 
riei a fost, la sfîrșitul anului 1969, 
47 miliarde forinți-valută, depă
șind cu 5 miliarde cifra înregistrată 
la sfîrșitul anului 1968. După o stag
nare temporară, a arătat vorbitorul, 
schimburile comerciale au sporit în 
cursul anului trecut, îndeosebi cu ță
rile capitaliste. Cea mai dinamică 
creștere s‘-a înregistrat la materiile 
prime, produsele agricole și cele ale 
industriei alimentare. Exportul de 
mărfuri în țările socialiste a sporit 
cu 11,3 la sută, iar importul cu 5,6 
la sută. Spre țările capitaliste, expor
turile au crescut cu 35 la sută, iar 
importurile din aceste țări cu 12 la 
sută. La realizarea acestor rezultate 
un mare rol l-au jucat recolta bună 
din 1969, precum și tendințele tot 
mai intense ale întreprinderilor in
dustriale de a-și lărgi exporturile.

Referindu-se Ia comerțul cu țările 
Pieței comune, vorbitorul a arătat 
că exporturile în aceste țări au cres
cut cu 30 la sută, iar importurile cu 
6 la sută. în afara acordurilor cu 
Franța și Italia, încheiate la sfîrși
tul anului trecut și valabile pe o pe
rioadă de 5 ani, a spus Jozsef Biro, 
intenționăm să încheiem acorduri si
milare și cu alte țări ale Pieței co
mune. în acest scop vor avea loc 
convorbiri în cursul anului 1970. 
De altfel, a spus ministrul ungar, 
se extinde și cooperarea cu di
verse firme din țările nesocialiste. 
Astfel, numărul acordurilor înche
iate cu firme capitaliste a crescut în 
anul trecut cu 50 la sută. La dezvol
tarea relațiilor cu aceste țări, a spus 
el, au contribuit și unii factori poli
tici, cum ar fi tendința spre asigu
rarea păcii și securității în Europa.

Vorbind despre perspectivele co
merțului exterior ungar în anul 1970, 
Jozsef Biro a subliniat în încheiere 
că Ungaria contează pe dezvoltarea 
în continuare a rezultatelor obținute 
în anul trecut și pe pregătirea unor 
acorduri pe termen lung cu țările 
socialiste.

INDIA

ă. 1

TENSIUNEA PERSISTĂ

CHANDIGARH 6 (Agerpres). — 
Starea de tensiune persistă pe teri
toriul statului Punjab, ca urmare a 
hotărîrii guvernului de la Delhi de 
a acorda statului învecinat, Haryana, 
orașul Fazilka și o- parte a regiunii 
agricole înconjurătoare, drept com
pensație pentru includerea orașului 
Chandigarh în statul Punjab. Astfel, 
la Fazilka, magazinele 'au fost în
chise vineri, întreaga activitate fiind 
paralizată, în semn de protest față 
de decizia amintită a cabinetului fe
deral. Partidul Akali Dai,’principalul 
partener din coaliția guvernamentală 
a statului Punjab, a protestat împo
triva acestui transfer, deoarece în 
regiunea respectivă este predomi
nantă limba vorbită în Punjab, deși 
populația majoritară este de origine 
hindi, ca în Haryana.
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