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Pentru Intensificarea producției 
și consolidarea economico-organiza- 
torică a cooperativelor agricole, pe 
baza indicațiilor conducerii partidu
lui, a fost concretizat un ansamblu 
de măsuri menit să asigure ca, în- 
tr-o perioadă scurtă, aceste unități 
să. obțină rezultate mai bune in 
creșterea producției, a veniturilor 
țărănimii cooperatiste. Pe lingă mă
surile care se referă la perfecționa
rea organizării, normării și retri
buirii muncii, cooperativele agrico
le beneficiază de un substanțial 
sprijin tehnic, material și financiar 
din partea statului. Pe această bază 
se efectuează un volum sporit de 
investiții, în obiective și, acțiuni, 
care pune în valoare într-o măsură 
cît 'mai mare potențialul material 
și de muncă al acestor unități.

Sursa principală pentru realiza
rea de investiții o reprezintă acu
mulările care se constituie pe ca
lea prelevărilor în bani și în na
tură de către fiecare cooperativă a- 
gricolă, cît și creditele pe termen 
lung acordate de stat. Pentru dez
voltarea bazei tehnico-materiale. în 
TiScare-an, cooperâtiviele 'agiTcdlS au ' 
alocat sume importante la fondul 
de acumulare care reprezintă, în 
medie, 70—80 la sută din totalul 
surselor ’ de investiții.

Dezvoltînd corespunzător ramuri
le de producție și orientînd inves
tițiile spre obiective cu eficiență ri
dicată, o bună parte din coopera
tivele agricole au sporit continuu 
producția globală și netă. Ca ur
mare a alocărilor făcute pentru a- 
cumulări și ,a sprijinului primit din 
partea statului s-a mărit și diver
sificat baza tehnico-materială de 
producție care, în perioada 1966— 
1968, se concretizează prin crește
rea proprietății obștești cu 17 
sută și a fondurilor fixe cu 24 
sută. Datorită bunei gospodăriri 
orientări a mijloacelor materiale 
bănești, numeroase cooperative 
gricole au reușit să repartizeze
fondul de acumulare sume mai 
mari decît limitele de 18—25 la sută 
prevăzute de statut și, în același 
timp, să acorde, sume sporite pen
tru retribuirea muncii.

Dezvoltarea bazei tehnteo-mate- 
riale a cooperativelor agricole este 
in mod substanțial înlesnită și da
torită sprijinului financiar al sta- ■ • ■ - - ■ ■■■ ■ — ’ pe

a- 
au 
de

,___  __ to
talul cheltuielilor de investiții fiind 
de peste 30 la sută.

Esențial este că atît fondurile 
proprii, cît și creditele acordate de 
stat să fie utilizate cu eficiență ma
ximă. In ultima perioadă, structura 
investițiilor în cooperativele agrico
le a cunoscut modificări esențiale.

fondurile proprii și creditele acor
date de stat fiind orientate spre rea
lizarea de obiective și acțiuni de 
investiții importante și eficiente, 
care să creeze condiții pentru ex
ploatarea în mod intensiv a resur
selor materiale, pentru creșterea 
productivității muncii și a gradului 
de rentabilitate a producției. în anii 
1966—1969, prin investiții masive 
s-au amenajat pentru irigații în 
sisteme mari și locale peste 310 000 
ha, s-au înființat plantații vițicole 
pe circa 52 000 ha și livezi pe 33 000 
ha. De asemenea, s-au executat ori 
sint în curs de terminare construc
ții de sere tip industrial pe aproa
pe 200 ha și solarii pe 1-700 ha. O 
mare însemnătate au investițiile 
destinate dezvoltării bazei tehnico- 
materiale pentru creșterea animale
lor.

Folosind cu eficiență fondurile 
proprii și creditele acordate de 
stat, orientînd investițiile spre o- 
biective care să aducă venituri mari 
și imediate, numeroase cooperative 
agricole au obținut sporuri însem
nate de producție-marfă și de ve
nituri bănești. Cooperativa agricolă 
din Bucov, județul Prahova, a ob
ținut în sere de tip industrial o 
producție medie de 76 000 kg toma
te timpurii la hectar, realizînd un 
venit net la hectar de aproape 
300 000 lei. Exemple similare oferă 
cooperativele agricole Salonta
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Județul Bihor, Otopenl — Bucu
rești, Cărpiniș, județul Timiș, și al
tele care, depășind producțiile me
dii planificate la hectar cu 10—25 
tone, din valorificarea legumelor 
cultivate în sere au obținut venituri 
nete de 250—350 000 lei.

Cu toate realizările obținute în 
ceea ce privește utilizarea rațio
nală a investițiilor, eforturile fi
nanciare mari făcute n-au fost în
soțite, întotdeauna, de o creștere 
corespunzătoare a producției și a 
veniturilor. La această situație au 
contribuit o serie de cauze. în u- 
nele cooperative agricole, planurile 
anuale de investiții nu au fost în
tocmite cu suficient spirit de răs
pundere, prevăzîndu-se . realizarea 
unor obiective neeficiente sau chiar 
inutile. O analiză efectuată în 
cursul anului trecut a scos în evi
dență că in cooperativele agricole 
existau utilaje și mașini pes_te ne
cesar sau fără întrebuințare în va
loare de circa 80 milioane lei.

Pentru evitarea dispersării fon
durilor proprii și. împrumutate. Și 
înlăturarea tendinței.. de a șe exe-. 
cuta un număr mare de obiective 
mici, o mare însemnătate are pro
movarea acțiunilor intercooperatis- 
te. In acest fel se pot evita situa-, 
ții de felul celor constatate la coo
perativele agricole Curtuișeni și 
Buduslău clin județul Bihor, unde 
fondurile de investiții au fost „mă- 
runțite" pe 35 și, respectiv, 26 o- 
biective Cazuri similare s-au sem
nalat la cooperativele agricole 
Ineu, Aștileu și altele din același 
județ.

Ridicarea eficienței economice a 
investițiilor este condiționată și de

La 12 februarie 1970, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Miroslav 
Sulek, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de

ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
Cehoslovace în Republica Socialis
tă România.

In pagina a V-a, cuvîntă- 
rile rostite.
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tulul. în anul trecut, creditele 
termen lung pentru investiții 
cordate cooperativelor agricole^ 
fost de trei ori mai mari fată 
anul 1965, ponderea acestora în

Dezvoltarea industrială a 
societății moderne este tot 
mai' mult însoțita de _ fe
nomenul poluării mediului 
înconjurător. combaterea 
sa prin reducerea concen
trațiilor de nocivități de
venind o problemă de 
stringentă actualitate.

Necesitatea unor acțiuni 
susținute în această direc
ție începe să se resimtă și 
în unele localități din țara 
noastră. Cu cît ne bucu
răm mai mult de o dezvol
tare industrială bine ra- 
mîficată pe întreg terito
riul. țării, cu atît ne îngri- :—»_>—... efor-

unor 
locale

jȘ.rează insuficiența 
tțilui — din partea 
ministere, organe? 
de stat și- conduceri de în
treprinderi — pentru pre
venirea impuriticării aeru
lui. Presa, radioul, tele
viziunea au semnalat în 
repetate rînduri deficiențe 
șl neglijențe în acest sens. 
Se știe ce eforturi mate
riale, ce atenție acordă sta
tul nostru sănătății oame
nilor. Se cheltuiesc sute 
de milioane anual pentru 
protecția la locul de mun
că, pentru profilaxia diferi
telor maladii. Intr-un ase
menea context, care reflec
tă eforturile și preocupă
rile susținute pentru asi
gurarea unor cît mai bune 
condiții de muncă, situația/ 
pare bizară. Unele cadre e- 
conomice subestimează, ne
glijează această problemă 
și dintr-un spirit de econo
mie greșit înțeleasă pro
voacă daune. Și-a pus 
măcar cineva pentru c 
clipă întrebarea ce pagube 
provoacă poluarea, de pil
dă. agriculturii, ce chel
tuieli suplimentare sînt o- 
bligate »ă suporte munici-

(Continuare în nag. a IlI-a) Constantin STOICIU
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Intreprinderea 
canică din Roman a 
expediat beneficiari
lor cea de-a 8 000-a 
mașină. Aceasta este o 
mașină de frezat ar
ticole din lemn, mase 
plastice și metale u- 
șoare. Datorită multi
plelor posibilități de 
utilizare, mașina este 
deosebit de solicitată, 
atît de beneficiarii in
terni, cît și Ia export.

Uzină din Roman a

asimilat și 
pînă acum, 56 
puri de mașini-unelte, 
începînd cu cele ce 
executau o singură, o- 
perație și pînă la a- 
gregatele complexe, 
care .efectuează 18 o- 
perațiuni, precum și. 
mașini care efectuează 
simultan 4—5 opera
țiuni. Creșterea gradu
lui de tehnicitate a în
treprinderii poate fi 
ilustrată și de faptul

produs, 
de ti-

cy aici a intrat nu de 
mult în producție o 
nouă secție de meca
nică ușoară, cu o ca
pacitate de 3 000. tone 
mașini-unelte pe an. 
Aici se lucrează după 
o tehnologie stabilită 
de specialiștii uzinei, 
datorită căreia, Intr-un 
spațiu redus și cu un 
efort minim, pot fi 
produse peste 10 000 
de repere.

(Agerpres)

Literatura și viața nu pot fi des
părțite Dar a descrie, a cerceta o 
lume, o realitate, amănunțit sau nu, 
din interior sau de. pe margini.- a zu
grăvi deci această lume fără , a ști 
pentru ce anume o faci, în virtutea 
căror comandamente ai făcut-o, ar fi 
o operație superfluă, lipsită evident 
de sentimentul nobil al creației. Justi
ficarea lumii nu trebuie căutată în 
pagina de literatură. Pe cînd justifi
carea literaturii, a creației artistice, 
în genere, se află fără nici o îndoială 
în realitate. în viață Sensul mișcării 
este limpede — de la viață la creația 
literară

In geneza unei opere, mediul, epoca, 
oamenii timpului, contorsionările 
vieții au un rol covîrșitor; Chiar 
dacă acestea nu devin, și nici nu au 
cum să devină — șansa exprimării 
globale a lumii fiind o tendință 
mereu mai apropiată, dar niciodată 
de împlinire — în totalitatea lor

palitățile pentru întreține
rea curățeniei, cît costă a- 
sistența medicală, absen
țele din producție, conse
cință directă a vicierii at
mosferei ?

Cazurile concrete din in
dustria cirhentului, din si
derurgie. din industria 
lemnului sau cea chimico- 
metalurgică — relatate în

un deceniu și jumătate, în 
ciuda nenumăratelor in
tervenții ale forurilor Io-, 
cale în orașul Turda 
concentrațiile de praf în 
jurul fabricilor de ciment 
au continuat să crească t 
de la 500 tone pe kilo
metrul pătrat, la o dis
tanță de 200 m de fabrică, 
în anul 1950, s-a ajuns la

tanțe- de 1—2 km de fa
brică, concentrațiile le de
pășesc de cîteva ori pe 
cele admise.

Referindu-se la implica
țiile pe plan sociăl-sanitar, 
dr Tiberiu Mureșan. șeful 
laboratorului de epidemio
logie din Turda, arăta că 
în acest municipiu inci- 

' dența afecțiunilor căilor

Cine poartă răspunderea 
pentru puritatea aerului

decursul timpului — nu 
lasă nici un fel de dubii cu 
privire la seriozitatea și 
amploarea problemei. S-au 
făcut unele eforturi apre
ciabile pentru înlăturarea 
nocivităților, atît pe linia 
asimilării unor instalații 
speciale de captare a pra
fului, cît și a modernizării . ,. , î jn

s-a
tehnologiilor Totuși, 
cele mai multe situații, 

, făcut încă puțin
Așa, de pildă, timp de

peste 7 000 tone pe kmp 
în 1966, pentru ca de a- 
tunci, ca urmare a înzes
trării unor coșuri cu e- 
lectrofiltre, curba poluării 
să scadă, menținîndu-se 
totuși la peste 5000 tone 
praf de ciment pe 
metrul pătrat Ce înseam
nă aceasta ? O concen
trație de praf în aer care 
depășește de 25 de ori pe 

normele 
la dis-

deDășește de 25 
cea admisă de 
sanitare I Chiar

kilo-

respiratorii și oculare este 
de cîteva ori mai mare de- 
cît la Cluj

Ce s-a întreprins la Tur
da, pentru combaterea a- 
cestui fenomen ?

- în 1960. cînd Ministe
rul Industriei Construcții
lor a cerut avizul pentru 
construirea noilor cuptoare 
— ne-a informat dr Mu- 
reșap - Inspectoratul sa
nitar de stat Turda și cel

al fostei regiuni Cluj au 
refuzat să-l dea, ținîhd 
seama de cantitățile de 
praf ce se eliminau încă la 
acea dată din cuptoare. 
Avizul a fost însă dat de 

i către Ministerul Sănătății, 
un an mai tîrziu, condițio-, 
nat de captarea prafului 
prin electrofilțre. O dată 
avizul obținut, ’ producăto
rii nu f-au mai . respectat 
în întregime : instalațiile 
s-au realizat numai după 
multe tărăgănări și nu la 
capacitatea necesară. Nu
meroasele procese verbale.- 
de contravenție la legile 
sanitare și sancțiunile bă
nești aplicate (asupra a- 
cestui aspect vom reveni) 
s-au dovedit ineficiente.

Intr-adevăr; de fiecare 
dată, măsurile luate la. Tur
da au fost incomplete, so
luțiile tehnice adoptate, 
doar parțial corespunză
toare, la toate acestea a- 
dăugîndu-se frecvent și 
nerespectarea tehnologiilor 
de producție obligatorii 
Deseori, noaptea, cînd cup
toarele rămîn fără o ști- . 
praveghere tehnică califi
cată și pe deolin respon
sabilă. electrofiltrele sînt 
oorite. iar p'oaia de praf 
se așterne din olin peste 
oraș Dar această negli
jență. cu consecințe atît 
de grave, rămîne nesanc- 
ționâtă Situațiile nu diferă 
cit mult în celelalte locali
tăți cu fabrici de ciment 

La Hunedoara, tn micro- 
raioanele „2" și .,4". con
centrațiile de praf depă-

Al. PLAIESU 
Al. MUREȘAN

componente ale operei. în schimb, 
acestea și numai acestea rodesc în
trebările la care creatorul va încerca 
o viață întreagă, pe măsura puterilor 
și talentului său, să dea răspunsul cel 
mai potrivit Ceea ce înseamnă, și 
nimic nu împiedică asta, că arta este 
un fel specific de a trăi. Cu atît mai 
mult literatura. Puterea de penetra
ție a cuvîntului scris se va păstra — 
așa cum s-a întîmplat și pînă acum 
— și în timpurile viitoare. Și asta 
datorită evidenței și permanenței 
„obiectului" descris i omul și lumea 
sa. Umană pînă în cele mai ascunse 
articulații, literatura și-a văzut re
cunoscut dreptul la veșnicie, alături 
de om, de viața lui.

Pentru scriitor nevoia de ceilalți, 
nevoia recunoașterii celorlalți, con
știința apartenenței la o colectivitate, 
la tot ceea, ce ține de existența aces
tei colectivități, nu are cum- fi înlă
turată nu are cum fi înlocuită de 
altceva. Zădărnicia cercetării, son
dării pernetue a propriilor slăbiciuni 
și suișuri, ignorînd fața generoasă a 
lumii, a realității face din autor 
un scriitor al nimănui. Ignorarea iz
voarelor creației, a vieții, îndepărta- 
rea prea grabnică și suavă de ceea 
ce lumea pretinde în virtutea accep
tării condiției de creator implică 
vrînd-nevrînd o atitudine. De altfel, 
în sine însăși botărîrea scrisului și 
înfăptuirea lui presupun o atitudine 
față de ceva, un eveniment, o situa
ție, fie față chiar și de propria per
soană. Iar atitudinea se înscrie fi
resc. organic în sfera atît de cuprin
zătoare a eticului Este aici, în acest 
stadiu incipient al creației, mai cu- 
rînd o intuiție etică ce se cere, spre 
a se desăvîrși, trecută în intenționa
litate etică De la sine înțeles că 
intenționalitatea etică nu este, ace
lași lucru cu expresia stîngace a mo
ralismului acel deget ridicat mustră
tor în dreptul .ochilor .celorla’ți O li
teratură didacticistă incapabilă de a 
ridica la supremă condiție omul și 
fantele sale și a-i conferi astfel sem
nificație estetică, are mai degrabă 
șansa îndepărtării de adevărul simplu 
si generos al vieții. Literatura are un 
țel și trebuie considerată. în mod fi
resc, si după efectele ei în rîndul 
acelora în care pătrunde ; mai mult, 
cred că în primul rînd de aici tre
buie pornit, de la difuziunea litera

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a II-a)

Edilii Oradei au du
rat această fabrică în 
zonă industria^ a ora
șului, la porțile patriei, 
pe șoseaua * care intră 
în România. Șoseaua 
e flancată de o conste
lație de întreprinderi 1 
Alumina, Centrala e- 
lectrică de termofica- 
re,' Fabrica .de zahăr, 
toate foarte 
Dar cea mai 
din toate este 
fabrică, de 
poate chiar de aceea 
botezată „Alfa" — pri
ma literă din alfabetul 
elin — pentru a se 
deosebi de cealaltă fa
brică, 
care se cheamă „Biho
rul". Și, parcă fidele 
vîrstei lor, „Alfa" pro
duce mobilă ultra
modernă, mai mult în 

cînd 
mult 

baroc.

punct de plecare al 
destinului lemnului bi
horean stau codrii 
Munților Apuseni. Co
drii mirifici în care 
Miron Pompiliu, fol
clorist reputat, desco
perise o doină de toa
tă frumusețea, de la 
prototipul căreia Emi- 
nescu, prietenul lui 
Pompiliu, a creat poe-

Reportaj de <
Al. ANDRIȚOIU

stil cubist, pe 
„Bihorul" mai 
mobilă în stil ........ 
în stilul Renașterii'sau 
Empire, cu faimă în 
țară și peste hotare.

Dar 'destinul lemnu
lui bihorean, meta
morfozele lui moderne 
nu se mărginesc la 
cele două fabrici de 
mai sus O a treia, la 
Bucea, s-a specializat 
în scaune în a căror 
grație am deslușit u- 
neori linia de liră a 
Biedermeier-ului ; în 
vreme ce în orașul Dr. 
Petru Groza s-a matu
rizat o fabrică de bi
nale, iar la Ioaniș — 
una de cherestea și 

S ambalaje. In fine, pe 
\ biroul directorului ge- 
\ neral al ■ Combinatului 
( de industrializare a 
c lemnului, Vladimir O- 
? ros, am văzut gata a- 
? probate scriptele care 
> constituiau actpl de 
S naștere al unei noi fa- 
\ brici de mobilă la Be- 
C iuș.
C Jur-împrejurul aces- 
C tor întreprinderi și

zia „Ce te legeni co
drule".

Acești codri lirici și 
baladești sînt bogați 
în esențe de preț. Din 
labirintul lor foșnitor 
se desprind trei dru
muri pentru trei des
tinații de căpetenie.. 
Un drum duce din co
drii Poienei, de la iz
vorul Crișului Negru, 
spre orașul Dr. Petru 
Groza și spre viitoarea 
fabrică de mobilă de 
la Beiuș. Din platou-, 
rile mioritice ale Pa- 
deșului, lemnul coboa
ră, prin Sudrigiu, că
tre fabrica din Ioaniș. 
în fine, din codrii Re- 
meților, prin Tileagd, 
vine lemnul la Oradea 
și Bucea Această tri
nitate dh drumuri mă- 
face să mă gîndesc. 
simbolic, la cele trei 
Crișuri.

...Dar această scurtă 
incursiuni lirică e 
curmată de directorul 
general al combinatu
lui. Vladimir Oros, 
care, băștinaș fiind, 
îmi explică cu mîndrie 
importanța acestor în
treprinderi pentru oa-

menii locului. Cu ani 
în urmă, șantierele de 
pe Crișuri amestecau 
și ele oameni veniți 
de prin toată țara, iar 
fluctuația de cadre în
curca adesea socote
lile șantierelor. Fru
musețea este că astăzi 
de destinul 
lui bihorean 
gați, trup și suflet, ' 
băștinașii. Mulți din- ' 
tre ei. din tată în 1 
fiu, prin generații i 
mult încercate, nu i 
și-au lepădat din mîini , 
uneltele tradiționale , 
decît atunci cînd me
canizarea le-a moder-. 
nizat îndeletnicirea. 1 
Familia Pliscu din 1 
Poiana nici nu-și mai 1 
aduce aminte de cite i 
generații au fost și i 
au rămas destoinici > 
tăietori de pădure. 
Meseria lor s-a înnobi
lat însă. Astăzi, 
vechile familii 
crescut cadre de 
tă specializare, 
s-au 
ceașcă
Inginerul Florian Ban 
directorul Tabricii din 
Ioaniș. este de felul 
său dintr-o 
vecină, iar
Cornel .ludea, directo- ( 
rul fabricii de binale ț 
din orașul Dr. Petru j 
Groza, este moț de la 1 
Arieșeni. Localnic și ' 
el, directorul Iuliu ’ 
Bradaci, atunci cînd ’ 

■ inspectează mașinile < 
ce retează lemnele pă- i 
durii, le spune tandru 
„albinele mele" - 4 
lemnele fiind, așadar. , 
pentru el, un nectar al j 
economiei noastre.

Explicabilă tandrețe. ’ 
întrucît vecinătatea < 
codrilor a făcut. încă < 
din timpuri străvechi, <

din 
au 

înal- 
care 

întors să mun- 
la vetrele lor

(Continuare 
în pag. a V-a)

CORESPONDENȚA DIN ALGER DE LA C. BENGA

In ultima perioadă s-a înregistrat 
o intensă activitate diplomatică in 
spațiul maghrebian. Intre Algeria și 
Tunisia pe de o parte, intre Algeria 
și Libia pe de altă parte, au fost în
cheiate importante tratate și acor
duri care încununează un efort per
severent, izvorît din dorința conducă
torilor statelor și popoarelor din a- 
ceastă regiune de a intensifica cola
borarea pe multiple planuri, de a da 
un nou conținut relațiilor lor tradi
ționale.

Este cunoscut că țările maghrebie- 
ne au de înfruntat numeroase pro
bleme de ordin economic și social, 
ca urmare a grelei moșteniri a tre
cutului. Depășirea acestor greutăți, 
întărirea independenței economice și 
politice presupun valorificarea judici
oasă a resurselor umane și materiale 
de care dispun țările respective. Fi
rește, un rol deosebit de important 
îl joacă extinderea conlucrării din
tre aceste state, legate intre ele prin 
poziția geografică, afinitățile de lim
bă și cultură, convergența interese
lor economice. Relațiile intermaghre- 
biene au fost multă vreme umbrite 
de conflicte și animozități, consecin
ță directă a politicii de învrăibire 
duse de cercurile colonialiste. Un e- 
xemplu îl constituie relațiile dintre 
Algeria și Maroc Tratatul alaero- 
marocan de fraternitate, 
bună vecinătate, semnat 
urmă cu un an insistă 
osebit asupra necesității 
rii problemelor de orice 
in relațiile intermaghrebiene pe ca
lea tratativelor

Sint numeroase exemplele din ul
tima vreme ca-e relevă existența u- 
nor multiple posibilități pentru ex
tinderea și intensificarea co'aborării, 
constituind totodată o dovadă eloc-

Telegrame

cooperare si 
la If ran e in 
în mod de- 
reolementă- 
natură ivite

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, 
Jozef Cvrankiewicz, a trimis o telegramă de condoleanțe în legătură cu ■ 
catastrofa aeriană din Munții Apuseni.

In răspunsul său, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România. Ion Gheorghe Maurer, a exprimat, în numele gu
vernului, al său personal și al familiilor celor dispăruți, mulțumiri 
profunde pentru mesajul de condoleanțe transmis.

ventă că prin eforturi comune, eu 
răbdare și perseverență, pot fi de
pășite orice greutăți. Presa alge
riană a apreciat ca deosebit de fruc
tuoasă recenta vizită efectuată la 
Tunis de Abdelaziz Bouteflika, mi
nistrul algerian al afacerilor externe, 
și tratativele purtate cu omologul 
său tunisian, Habib Bourguiba jr. Cel 
mai important document semnat cu 
acest prilej este tratatul de fraterni
tate, bună vecinătate și cooperare si
milar cu cel încheiat cu Marocul. A- 
cesta pune capăt unui vechi 
litigiu de frontieră și subliniază, in 
mod solemn intangibilitateă frontie
rei existente in momentul proclamă
rii independenței Algeriei. Pe alt 
plan cele două părți au pus la punct 
un sistem de cooperare lărgită in 
domeniul hidrocarburilor și al gazu
lui metan. întreaga producție de țiței 
algerian din zăcământul El Borma va 
fi transportată prin conducta tuni
siană, al cărei punct terminus se află 
î'n portul La Skihrra, iar debitul va 
atinge 1 000 000 de tone anual.

Și intre Algeria și Libia a fost 
semnat, cu prilejul recentei vizite a 
lui Abdelaziz Bouteflika la Tripoli, un 
important, acord de cooperare in do-' 
meniul hidrocarburilor. Acesta stipu
lează că Algeria și Libia să-și con
juge eforturile pentru a face față o- 
f.ensivel trusturilor petroliere inter
naționale și să colaboreze strîns în 
vederea . salvgardării intereselor lor 
naționale. A fost constituită o comi
sie mixtă algero-libiană pentru a 
examina promovarea și concretizarea 
mijloacelor și metodelor de natură 
să stimuleze cooperarea dintre cele 
două țări în domeniile prospectării^ 
forării, exploatării transporturilor și 
comercializării hidrocarburilor. Se 
așteaptă crearea, în curind, a unor 
societăți mixte algero-libiene. Tra
tatului de cooperare, fraternitate și 
bună vecinătate, semnat anterior în
tre cele două țări, i-au fost adăuga
te cîteva clauze suplimentare, refe
ritoare in special la neadeziunea la 
pacte militare și lichidarea bazelor 
militare străine de pe teritoriul lor. 
In fine. Marocul a procedat, la rîndul 
său, la normalizarea relațiilor cu' 
Mauritania.

Țările maghrebiene oferă astfel 
dovezi ale unei politici a bu
nei vecinătăți, ale unei con
lucrări rodnice în această regiune a 
lumii, expresie a dezideratului lor 
de transformare a Maditeranei intr-o 
zonă a păcii și colaborării.

l, 1
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VERS
Revedere 
mult 
așteptată

O cetățeană din Iași, în vîrstă 
de 59 de ani, Eufrosina Floru, 
(strada Ipsilanti 19)', a adresat 
organelor de resort o scrisoare 
prin care-și exprima rugămin
tea de a-și găsi fiul de care s-a 
despărțit în anul 1949. Datele 
pe care le cunoștea despre el 
erau neconcludente. Cu toate a- 
cestea, verificările și cercetările 
efectuate de serviciul evidența 
populației din cadrul Inspectora
tului miliției municipiului Bucu
rești au fost încununate de suc
ces. Recent, solicitantei i s-a 
comunicat că fiul său Mihai 
Băltărețu, în vîrstă de 29 de ani* 
locuiește în Vișeul de Sus (str. 
Florilor 1), este căsătorit și 
doi copii. Urmează ca fiul 
mama să se revadă după 21 
ani.

are 
si 

de

Dar admi
nistratorii 
piețelor ?

într-una din zilele trecute, .. 
piața „Obor" din Capitală, cir
cumscripția 5 de miliție a or
ganizat o acțiune de depistare 
a comercianților ambulanți care 
nu posedă autorizații legale. 
Numai în sase ore au fost' de
pistate 98 de persoane care fă
ceau comerț fără a avea acest 
drept. Așa cum prevăd . legile 
în Vigoare, aceștia au fost a- 
mendați contravențional. Rămî- 
ne totuși o întrebare : de ce sa- 
lariații consiliilor populare că
rora, prin atribuțiile de servi
ciu Ie revine datoria suprave
gherii activității în piețele ora
șului, permit unor astfel de in
divizi accesul la tarabele din 
piețe ? Pe ei nu-i controlează 
nimeni ? Precum 
suri se găsesc. Și 
Aproape o sută 1

în

se vede, lip- 
nu una, două.

Bani. falsi »
pentru 
zile negre

lanoș Roho din Ghimeș-Fă- 
get (Bacău) era un priceput tur
nător. De la o vreme însă, i-a 
venit ideea să lucreze și pe 
cont propriu. Și pentru ca 
munca să-i fie mai „rentabilă" 
s-a apucat să falsifice bani. 
Din decembrie 1969 și pînă in 
ziua în care a fost prins de or
ganele miliției, a falsificat nu
meroase monede de trei lei. 
Pentru ca să ie poată introduce 
în circulație, a recurs la un pro
cedeu original : mergea la bise
rici și mînăstiri, cumpăra de 
un leu luminări, restul primin- 
du-1 în bani veritabili. Se vede 
însă treaba că vreun sfînt a 
fost nemulțumit de luminările 
cumpărate pe bani falși și l-a 
dat în vileag. Așa se face că 
acum falsificatorul va avea oca
zia să cunoască în fața instan
ței... reversul monedei.

Victimele 
alcoolului
IPe șoseaua Cetate-Craioya, în 

punctul numit „Podul Calicești
lor", s-a răsturnat autoturismul

I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

iui , »-ci i cibtui licit, auuutui

. cu numărul de circulație 1 Dj. 
2859. La volan se afla Florea 
Buzdugeanu (din Craiova, Calea 
București 195) care, beat fiind, 
conducea mașina cu viteză ex- 

Consecințele au 
Un pasager 

iar un altul

fost 
de- 
fost

cesivă. 
tragice.
cedat, 
rănit. în aceste împrejurări, 
conducătorul auto a procedat 
cu nesăbuință. El a părăsit lo
cul accidentului și, întîlnindu-se 
cu un lucrător de miliție, i-a de
clarat acestuia că i s-a rupt 
cureaua de la vcr.t:’-1— 
merge să și-o repare.
du-i-se suspect, milițianul l-a o- 
prit. înapoindu-se împreună spre 
locul faptei, s-a descoperit în
treg adevărul. încă o dovadă a 
urmărilor nefaste pe care le are 
urcarea nu a omului, ci a alcoo
lului la volan.

a 
a 

împrejurări,

ventilator și
Părîn-

de audiențe!
Era conductor de bilete în sta

ția C.F.R. Adjud. înainte de a- 
pleca în cursă, Zaharia Fulger 
a declarat că avea asupra 
10140 lei (fapt consemnat 
parafă, de autoritățile gării,

sa 
sub 

r_____ ,__ ____________ _ . în
carnetul de activitate al conduc
torului) — bani ne care urma să-t 
avanseze pentru, cumpărarea u-
nel case. în stația Doaga, cefe
ristul vede pe un Individ fu
gind cu servieta lui. Ce era să 
facă ? A sărit din tren, alergînd 
după hoț. Acesta a aruncat ser
vieta, dispărînd. Intre timp tre
nul a plecat, conductorul rămî- 
nînd pe peron. Reîntors însă la 
Adjud, 1 se desface contractul de 
muncă, pe motiv că părăsise tre
nul, în timpul serviciului. Jude
cind contestația, comitetul sindi
cal, prin comisia sa de resort, ad
mite contestația conductorului 
și susține cererea acestuia de a 
fi reprimit în serviciu, date fiind 
împrejurările (șl circumstanțele) 
în care părăsise trenul. Iată însă 
că au trecut doi ani șl omul n-a 
fost reprimit încă în serviciu. 
Ne-a arătat nu mai puțin de 49 
de bilete de audiențe toate ră
mase
ceea 

' rului

fără efect. Supunem de a- 
acest caz atenției ministe- 
de resort

Rubricâ redactată de
Gheorghe POPESCU
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondențilorCU • .■
„Scînteii

Soții Paraschiva și 
Mircea Ionescu din 
Capitală dețin, de mai 
bine de șase luni, două 
suprafețe locative, la 
două adrese diferite — 
una în strada Luminii 
tir. 1, alta în strada 
Arh. Săvulescu nr. 14 ; 
prima, în calitate de 
proprietari — cea de-a 
doua, în calitate de... 
chiriași. Situația lor 
stîrnește, în egală mă
sură, nedumerire - și 
indignare; nedumeri
re, pentru că nu este 
vorba de posedarea i- 
licită a unor bunuri 
mobile oarecare, a u- 
nor obiecte de buzu
nar, ușor de tăinuit, ci 
de coșcogea camerele, 
de niște imobile vizi
bile — pentru cine 
vrea să vadă — și la 
miezul nopții i indig
nare, pentru că prin 
mutarea definitivă a 
soților Ionescu în pro
pria lor casă s-ar in
tra în legalitate, pe de 
o parte, iar pe de altă 
parte s-ar putea crea 
posibilitatea rezolvării 
problemei locative a 
unei familii îndreptă
țite să primească un 
plus de spațiu locativ 
Dar să luăm lucrurile 
de la capăt.

Ani la rînd, cel doi 
soți și fiul lor Aure) 
au locuit în str. Arh. 
Săvulescu, proprieta
tea lor din str. Lu
minii fiind în întregi
me ocupată de chiriași. 
Iată însă că, prin ple
carea unor locatari, o 
parte din imobilul so
ților Ionescu devine 
disponibilă. în acest 
moment, proprietarii 
înțeleg să se folosească 
din plin de dispozițiile 
normelor în vigoare, 
solicitînd spațiul pen
tru fiul lor. Foarte bi
ne I E dreptul lor și 
unde-i lege nu-i toc
meală.

în iulie, anul trecut, 
tînărul inginer Aurel 
Ionescu pleacă într-o 
excursie peste hotare 
și... plecat rămîne I

Chestiunile ridicate 
de această faptă anti
patriotică sînt prea 
multe și prea gra
ve pentru a le dis
cuta acum, în cadrul 
acestui articol dedicat^ 
unei alte probleme.' 
Condamnînd fapta lui 
Aurel Ionescu, să 
mergem mai departe. 
Ce se întîmplă cu fos
ta lui locuință ? Pro- 
fitînd (!) de situația

— Dar cine locuiește 
aici ?

— Fiul nostru.
Totuși, pînă unde 

poate merge un om 
cu minciuna ?

— Acum e în străi
nătate ; l-a trimis în
treprinderea la speci
alizare, continuă in
terlocutoarea. '

— Sînteți sigură ? 
întrebăm.

— Se poate ?!

justificare pentru cea 
de-a doua locuință : e 
a lor, stau în ea, dar 
„vedeți, scrie și pe 
buletin, noi nu domi- 
ciliem acolo" !

Inițial, am fost ten
tați să credem că or
ganul de resort — ser- 

. viciul de spațiu loca
tiv’ al sectorului 3 — 
nu știe nimic de toată 
povestea, că numai da
torită acestui fapt pro-

diență la șeful servi
ciului — ne spune A- 
lexandru Simionescu, 
autorul sesizărilor. 
Mi s-a spus să aștept 
problema o să se re
zolve.

Intr-adevăr, pe una 
din cereri, șeful ser
viciului, Constantin 
Bușcu, a scris : „De 
controlat și de luat 
măsurile ce se impun". 
Iar măsurile...?

LOCUmjS - două
TEMEI LEGAL - nici unul

creată de fiu, Paras
chiva și Mircea Iones
cu se mută în casă. Ei, 
părinții, ieri cunoscă
tori ai legii, au uitat 
astăzi că aceasta are 
undeva și un para
graf în care se pre
vede că cetățenii nu 
pot avea două domi
cilii.

I-am căutat pe soții 
lonsseu în postura lor 
de chiriași, la adresa 
menționată în actele 
de identitate (str. Arh 
Săvulescu 14). Nu i-am 
găsit. O dată, de două 
ori... Voiam să aflăm 
„pe viu" unde locuiesc 
ei cu adevărat. După 
al treilea eșec, ne-am 
deplasat în strada Lu
minii.

— A, nu, să nu cre
deți că locuim aici, ne 
întîmpină, cu ștergăto- 
rul de vase în mîini 
Paraschiva Ionescu.' •

Ferit-a sfîntu’, cum 
să ne închipuim una 
oa asta ?

anchetă

ossssasssoBESsssassaa

socială

$

N-am vrut s-o mai... 
jignim cu insistențele 
noastre.

(Pentru cei care ar 
avea vreun dubiu în 
privința „specializării" 
la care, chipurile, ar 
fi Aurel Ionescu, re
dăm un pasaj din fișa 
personală păstrată la 
ultimul său loc de 
muncă > „Angajat Ia 
21. XI. 1966 Desfăcut 
contractul de muncă 
la 22. VIII. 1969". Mo
tivul ? „Plecat din 
țară". Citatul este ex
tras din același docu
ment).

L-am căutat pe Mir
cea Ionescu la locul 
său de muncă — barul 
de zi din Piața Amzei. 
Aceleași afirmații, a- 
ceeași „logică", aceeași

prietarii refuză să se 
mute... în chiar pro
prietatea lor. Eroare I 
Prin două cereri suc
cesive, una adresată 
Consiliului popular al 
sectorului 3 (numărul 
5357/69), alta serviciu
lui de spațiu locativ 
(numărul 8906/1969) 
un cetățean arată de 
la A la Z cum . stau 
lucrurile, solicitînd, în 
același timp, exercita
rea dreptului său de 
extindere în suprafa
ța eliberată prin vii
toarea și prezumtiva 
mutare a soților Iones- 
ou în casa lor din stra
da Luminii. (De fapt, 
o mutare pur scripti
că, pentru că în reali
tate ea s-a făcut).

— Am fost și în au-

— Omenește, cetă 
țeanul are dreptate — 
ne declară Lucian 
Hedea, inspectorul în
sărcinat cu soluționa
rea problemei.

(Cum să nu aibă 
dreptate I Din lipsă 
de' spațiu, soră Și tra
te, în vîrstă de 17 și 
respectiv 27 de ani, lo
cuiesc într-o singură 
cameră, în vreme ce 
alături, o cameră și 
un hol sînt transfor
mate in depozit de 
mobilă de către soții 
Ionescu I Acest amă
nunt ne lămurește și,. 
mai bine cam ce tei 
de oameni sînt acești 
proprietari-chiriași).

— Dacă omenește 
cineva are dreptate, 
cum anume altfel nu 
are dreptate ?

— Adică noi nu-i 
putem obliga pe soții 
Ionescu să se mute în 
locuința lor. Ei au 
dreptul să opteze pen- I 
tru una din locuințe. 1

— Și le-ați cerut să 
opteze ?

Stupoare 1 Lucian 
Hedea ne invocă fap
tul că, la o adică, el 
nu știe dacă 'dincolo, 
în strada Luminii, 
spațiul este sau nu li
ber, pentru că nu știe 
dacă Aurel Ionescu 
s-a întors - sau nu în 
tară.

— Ați solicitat In a- 
oest sens relații ?

— Nu I (Și acum, 
stimați cititori, aten
ție 1). Strada Luminii 
,e află în sectorul 2. 
Nu aparține de noi.

Stranie mentalitate f 
dacă ar fi să ne luăm 
după L. Hedea, soții 
Ionescu pot avea nu 
numai două, ci oricîte 
locuințe — totul e să nu 
le aibă în același sec
tor I Această teorie a 
„legalității pe felii" — 
generată de o miopie 
birocratică — îl îm
piedică pe tnspectorul 
de spațiu să vadă că 
întreaga situație este 
de fapt ilicită și ine
chitabilă | că, în esen
ță, se perpetuează o 
ilegalitate în niște con
diții (vezi fapta fiului) 
care, oricum, n-ar tre
bui să asigure... privi
legiul a două locuințe I

Legislația noastră 
locativă permite pro
prietarilor să ceară, 
în condițiile legii, in
trarea în imobilele lor. 
Aceasta nu- înseamnă 
însă, sub nici o for
mă, că legea recoman
dă... păstrarea vechii 
locuințe. Această ope
rație poartă un nu
me scurt și sonor i a- 
buz. Și ca la fiecare 
aouz, este menirea ce-, 
lor in drept să inter
vină. Orice fisură în 
aplicarea legii înseam
nă, în ultimă Instanță, 
încurajarea tendințe
lor egoiste ale unor 
Inși aflați în conflict 
cu legile și etica socie
tății noastre.

Titus ANDREI

Exemplu înălțător. 
de dăruire pentru 

cauza clasei muncitoare

Tn croazieră alpinâ I Foto i Gh. Vințîiă

LA SEMNALELE ZIARULUI
Pe circuitele 

electrificării rurale
Centrala industrială de transport și 

distribuție a energiei electrice din 
M.E.E., referindu-se la articolul intitu
lat „Curent continuu pe circuitele elec
trificării rurale", ne scrie că în scopul 
sprijinirii populației sătești 'pentru asi
gurarea fondurilor necesare efectuării 
lucrărilor de electrificare, a fost inițiat 
un act normativ, în care s-a prevăzut po
sibilitatea acordării de credite pe termen 
lung (5 ani) consiliilor populare comunale, 
„în legătură cu propunerea ca rețelele de 
joasă tensiune să se execute cu stîlpi de 
lemn — pentru reducerea .costurilor și, 
respectiv, a efortului din partea populației 
— menționăm că o hotărîre a Consiliului 
de Miniștri (H C.M. 299/1958) și Instruc
țiunile respective de aplicare prevăd po
sibilitatea ca aceste materiale să fie 
procurate pe plan local, prin grija con
siliilor populare județene și, respectiv, a 
consjliilor populare comunale. De aseme
nea — se mai arată în răspuns — prin 
comasarea unor sate în cadoul noilor ve
tre ce se stabilesc, populația nu pierde 
dreptul la cota bugetară de pînă la 20 
la sută, cu care statul sprijină realizarea 
rețelelor electrice, întrucît aceasta se 
calculează la valoarea proiectului de exe
cuție, care cuprinde toate lucrările pînă 
la terminarea electrificării".

Un răspuns formal
■ >

în „Scînteia" -din 14 Ianuarie a.c. s-a 
publicat articolul „Pseudodificultățile 
începutului de drum", care evidenția 
neajunsurile activității unor comisii de 
judecată din județul Buzău. în răspunsul 
primit din partea Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația Locală 
se subliniază că, în majoritatea cazuri
lor, aprecierile critice din articol (ca și 
cînd redacția și cititorii n-ar f! știut I) se 
referă la comisiile de judecată din C.A.P 
După prezentarea acestei descoperiri se 
spune „Deși comitetele executive ale 
consiliilor populare județene, asociația ju
dețeană a juriștilor și celelalte organizații 
județene (?) au întreprins mai multe ac
țiuni de îndrumare a comisiilor de jude
cată, este necesar ca în viitor aportul aces
tora. în acest domeniu, să fie sporit, în sen
sul ca prin juriști și alte cadre de specia
litate să dea mai mult, ajutor comisiilor 
de judecată în rezolvarea cu competență 
și cu respectarea prevederilor legale ă 
pricinilor ce le sînt adresate". De acord 
cu o astfel de concluzie Numai că această 
necesitate se desprindea din concluziile 
articolului publicat. Nu putem, de
sigur. să nu apreciem confirmarea pă
rerilor ziarului Dar am fi dorit să știm 
ce măsuri ar trebui întreprinse. sau 
cele care urmează să se întreprindă de 
către C.S.E.A.L. De aici concluzia că răs

punsul primit din partea oficiului pentru 
sesizări și reclamații al C.S.E.A.L are 
un caracter formal Cititorii sînt îndrep
tățiți să aștepte un răspuns competent din 
partea acelora care se ocupă în mod con
cret de problematica tratată și care sînt 
investiți cu răspunderea necesară pentru 
soluționarea unor neajunsuri de felul ce
lor semnalate în articolul publicat.

Uniunea arhitecților 

sprijină acțiunea 
de repartizare 

mai judicioasă 
a specialiștilor 

pe tot cuprinsul țării

în articolul „Piloni lipsă în edificiul, 
arhitecturii județene", -apărut în nr 8299 
al ziarului nostru, prof arh Nicolae 
Bădescu, vicepreședinte al C.S.E.A.L,. 
răspunzînd unor întrebări privind înca
drarea cu arhitecți a direcțiilor județene 
de sistematizare, arhitectură și construcții 
considera că. în acțiunea de repartizare 
mai judicioasă a specialiștilor în teritoriu 
ar trebui antrenată și Uniunea arhitec- 
ților Recent am primit răspunsul acestei 
instituții

„Uniunea arhitecților consideră că este 
de o deosebită importanță prezența' arhi
tecților în toate punctele nevralgice ale 
dezvoltării economice și culturale ale țării 
— se spune in răspunsul semnat de arh. 
Cornel Bălan, secretar al Uniunii în ceea 
ce o privește, uniunea contribuie la spri
jinirea arhitecților care activează în di
ferite zone și centre ale țării, socotind 
că mai ales în perioada de statornicire 
și consolidare a nucleelor de creație ar- 
hitectural-urbanistică din aceste centre, 
grupurile, Ia început restrin.se, au nevoie 
de un sprijin profesional și moral sus
ținut.

Uniunea arhitecților, acționînd prin 
mijloacele sale specifice de organizație 
obștească, și-a intensificat eforturile pen
tru organizarea unor activități de spriji
nire a arhitecților din județe în acest 
sens s-a elaborat planul de măsuri ane
xat prezentei, care esle in curs de des
fășurare Considerăm că prin realizarea 
acestor activități se va acționa în direc
ția unei mai bune repartizări a cadrelor 
de arhitecți pe teritoriul țării, fa stabi
litatea și întărirea unităților cu profil 
arhitectural-urbanistic din cadrul jude
țelor"

Planu] de măsuri lâ care se referea 
scrisoarea conține prevederi intere
sante și. credem, capabile să susțină în 
mod eficient acțiunea aflată în plină des
fășurare Ne exprimăm speranța că toate 
aceste măsuri vor fi traduse în viață.

17,00 — Deschiderea emisiunii. Consultații 
pentru elevi : Matematică (clasa a XH-a) 17,20 
— Fizică (clasa a VIH-a) Tema : Electromagne
tism. 17,40 — Teleclnema pentru școlari. Pro
duși obținuți din acetllenă (Chimie — clasa a 
Xl-a) 18,00 — Lupiea copiilor. Mihaela și vizita 
zinei jucăușe — emisiune muzical-dlstractivă 
de Erika Petrușa și Tatiana Sireteanu. 18.25 — 
Metalul — de la tonă la gram (Anchetă econo
mică). 18,50 — ’Muzică populară la cererea te
lespectatorilor. 19.00 - Telejurnalul de seară. 
19,15 — Handbal masculin: România—Polonia 
(repriza’ a II-a). Transmisiune directă de la 
Sala sporturilor Floreasca. 19,45 - Mai aveți o 
întrebare ? — emisiune de cultură științifică : 
Inteligența și limbajul animalelor — invitații 
emisiunii : acad. Eugen Pora, acad. Mihai Be- 
niuc, conf. dr. Eugenia Chenzbraun, Radu Di- 
mitne — director adjunct științific al Grădinii 
zoologice. 20,45 -. Fjlrh artistic : „Cocagne" - 
o producție a studiourilor franceze. In distri
buție : Fernandel, Dora Doll, Paul Priborst, 
Leon Zitrone. Regia Maurice Cloche. 22,20 —
Telejurnalul de noapte. 22,30 - Cadran — e- 
misiune de actualitate Internațională. 23,00 — 
închiderea emisiunii

Cînd a .căzut eroic — în urmă cu 
un sfert de veac, în luptele purtate 
de armata română, cot la cot cu ar
mata sovietică, împotriva trupelor 
hitleriste — Constantin Godeanu nu 
împlinise încă vîrstă de 26 de ani. 
Inima Iui vibrase cu putere în tot 
timpul scurtei sale vieți alături de 
a celor mai buni fii ai poporului — 
pomuniștii — pentru eliberarea țării 
de sub jugul fascist, pentru înfăptu
irea idealurilor clasei muncitoare.

S-a născut în vara anului 1919, tn 
familia numeroasă a cioplitorului în 
piatră Nicolae Godeanu din comu
na Pietroasele, județul Buzău. Ai
doma celorlalți frați ai săi, ca și atî- 
tor altor tineri de la țară, Constanții) 
Godeanu a fost nevoit, din cauza 
sărăciei de acasă, să plece la oraș 
pentru a-și cîștiga existența. Sosit 
în 1934 în Capitală, a intrat la școa
la de elevi mecanici de la Atelierele 
C.F.R. Grivița. Aici, . unde își des
fășura activitatea 
un puternic și 
activ nucleu co
munist, ecoul e- 
roicelor lupte din 
ianuarie-februarie 
1933 era încă viu, 
puternic, în ini
mile muncitori
lor. Cunoscînd di
rect condițiile 
grele de muncă 
și de trai ale lu
crătorilor cefe
riști, tînărul elev 
s-a pătruns cu- 
rînd de nobilele idealuri ale luptei 
clasei muncitoare și s-a înrolat — 
trup și suflet — în lupta pentru în
făptuirea lor. încadrat în organiza
ția U.T.C. din Ateliere, a participat 
la numeroase acțiuni de stradă pen
tru drepturi și libertăți democratice, 
la demonstrațiile de protest împotri
va politicii de fascizare a țării. A- 
ceste acțiuni l-au călit și maturizat.

, Ca semn al recunoașterii calită
ților* sale de- luptător revoluționar, 
a dîrzeniei și conștiinciozității de 
care dădea dovadă în îndeplinirea 
tuturor misiunilor încredințate, tî
nărul Godeanu a fost primit în rîn- 
durile Partidului Comunist Român. 
Era perioada în care, împotriva poli
ticii profund antipopulare a guver
nanților, de restrîngere și anulare a 
drepturilor și libertăților cetățe
nești, pentru apărarea independenței 
naționale și a integrității teritoriale 
a României, se ridica cu hotărîre 
clasa muncitoare în frunte cu parti
dul comunist. Constantin Godeanu a 
luat parte cu însuflețire la marile 
acțiuni organizate dt partid în acei 
ani

în vara anului 1940 a fosl a- 
restaf și judecat împreună cu alți 
comuniști. Condamnat la un an în
chisoare a fost internat, rind pe 
rînd. Ia Jilava, Văcărești, Caran
sebeș ‘și: 'apoi,'în lagărul de la Tir- 
gu-Jiu; Peste tot. tînărul Godeanu. 
a simțit din plin solidaritatea și 
sprijinul comuniștilor.

Victoria istorică a insurecției ar
mate din august 1944 a deschis lui 
Constantin Godeanu și tuturor tine

La comemorarea 
lui Constantin 

Godeanu

rilor de vîrstă sa calea afirmării 
plenare a idealurilor pentru care 
milita. în lunile tumultuoase care au 
urmat el s-a angajat cu toată ener
gia și elanul tineresc în viitoarea 
luptei revoluționare conduse ' de 
partid Atașamentul său profund 
față de cauza clasei muncitoare,.ho- 
tărîrea sa nestrămutată de a lupta 
pentru victoria socialismului se des
prind cu pregnanță din paginile scri
sorilor adresate în acel timp părin
ților săi, cărora le scria, de pildă i 
„In momentul in care un om intră 
în luptă, trebuie să meargă pină la 
capăt; trebuie să lase interesele per
sonale și să lupte pentru interesele 
celor multi care au încredere in el... 
Eu, o dată ce am plecat de acasă si 
am intrat in rîndurile muncitorilor, 
sînt fiul lor".

Printre primii tineri care, răspu.n- 
zînd chemării însuflețitoare a parti
dului comunist, s-au încadrat volun

tari în lupta îm
potriva nitleris- 
mului s-a v numă
rat și Constantin 
Godeanu, cooptat 
între timp în Co
mitetul Central 
al U.T.C. în frun
tea grupului de 
voluntari din Ca
pitală el s-a în
dreptat către 
front. Aici, Go
deanu a desfășu
rat o vie activita
te agitatorică 

printre ostași, vorbindu-le cu înflă
cărare despre țelurile înălțătoare ale 
luptei pentru infrîngerea definitivă 
a hitlerismului, pentru grăbirea în
cheierii războiului și trecerea la 
n3u.rîca. pașnică de reconstrucție a 
țării din temelii, de făurire a socia
lismului pe pămîntul României.

In zilele fierbinți ale lui februa
rie 1945, cînd în țară masele largi 
populare desfășurau apriga bătălii 
de stradă pentru cucerirea puterii, 
divizia „Tudor Vladimirescu", din 
care făcea parte Constantin Go
deanu, acționa alături de trupele so
vietice și celelalte unități româ
nești pentru eliberarea Cehoslova
ciei. în munții Javorina, hltleriștii 
opuneau o dîrză rezistență, se agă
țau de fiecare înălțime, de fiecare 
petic de teren. La asaltul pentru cu
cerirea cotei 568, grupa condusă de 
caporalul Constantin Godeanu a să
vârșit înalte acte de; bravură ostă
șească. Atunci — in ziua de 14 fe
bruarie 1945 — tînărul utecisl a fost 
lovit de un proiectil care i-a curmat 
viața. Pentru vitejia sa, pentru neîn- 
fricarea cu care-și condusese tova
rășii la luptă. Constantin Godeanu a 
fost decorat și avansat post-mortem 
la gradul de sublocotenent.

Viața și activitatea sa revoluțio
nară, jertfa sa eroică au înscris nu
mele lui Constantin Godeanu, alături 

, de ni. multor altor fii credincioși ai 
clasei muncitoare, ai poporului român, 
la loc de cinste în istoria luptelor 
pentru eliberarea patriei, pentru so
cialism.

Silviu ACHIM

9;

9:

o Cînd se arată cucuveaua 
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19 
FLAMURA — 9: 11.30; 15,30;
20,30.
• Prea mic pentru un război atît de 
mare: CENTRAL - 9: 11: 13; 15; 17; 
19; 21.
• Reconstituirea: LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
o Ce s-a întîmplat cu Baby Jane 7: 
CAPITOL - 9,45; 12,30
• Călugărița: CAPITOL
19,45.
• Stăpîn pe situație: BUCUREȘTI - 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, REPU
BLICA - 9: 11.30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• My fair lady: FAVORIT - 10; 
15,30; 19,30.
• Anchetatorul din umbră: FESTI
VAL -...................."* ----- "
TOMIS 
20,15.
• Cine 
Sorge ?: 
tinuare :

8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
— 9—15 în continuare; 18;

ești dumneata, domnule 
LUMINA — 9,30—17 în con- 

20.

o Program pentru copii: DOINA 
9; 10.
• Intr-o seară, un tren...: DOINA
11.30, 13,45; 16; 18,15; 20,30.
O Tarzan, omul junglei: TIMPURI 
NOI — 9—15 în continuare.
o Program rte scurt metraje, pre
miate la diferite festivaluri: TIM
PURI NOI — 17—21 în continuare.
• Simpaticul domn R: EXCELSIOR
- 9, 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45, FE
ROVIAR - 8,30; 11; 13.30; 16; 18.30; 21. 
A Profesioniștii 
12; 15,30, 18;,.20,30, zm 
în continuare ; 18,15;
«* Omul care valora 
FRAȚIREA ----------
15,15; 17,45;
0 Blow-up:
20.30.
O Băieții în
- 8,30—20,30
o Taina leului:
20.30,
O Cînd tu nu 
(sala Union) —
O Bătălia pentru Roma: LIRA —
15.30, 19, VITAN — 15,30; 19.
• La nord prin nord-vest: GIU-
LEȘTI - 15,30; 19.
• Păcatul dragostei: VICTORIA
8,45; 11; 13,30, 16; 18,30; 20,45,
REASCA - 9; 11,15; 13,30; 16;
20.30, MIORIȚA — 10; 12, 
17,30: 20.

GRI VITA - 9,30;
‘ ARTA - 9—15,45 

20,30.
miliarde: IN- 
POPOARE -INTRE

20. 
BUZESTI

haine <le
continuare.
BUCEG1 - 16; 18.15;

în
piele: DACIA

ești: CINEMATECA 
10; 12; 14.

Roma:

• Valea păpușilor: COTROCENI -
15.30. 18.
• Calabuch: COTROCENI — 20,30.
• Urmărirea: MELODIA — 8,30; 11;
13,30; 16: 18,30; 21. AURORA - 9.30; 
12, 15; 17,30; 20.
• Dragă Brigitte: VOLGA — 9,30—16 
în continuare; 18,15; 20.30.
• Via Maia: GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 16, 18,15; 20.30. MODERN -
9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Winnetou în Valea Morții: MOȘI
LOR - 15.30; 18. DRUMUL SĂRII — 
15; 17.30, 20.
• Marșul asupra Romei: MOȘILOR
- 20,30.
O Corabia nebunilor: POPULAR —
15.30. 19.
o Beru și comisarul
MUNCA

15.30: 18: Antonio

teatre
C Filarmonica de stat „George E- 
nescu" da Ateneul Român): Concert 
simfonic — 20. Dirijor: Emil Simon. 
Solist: Regis Pasquier (Franța).
• Opera Română: Mireasa vîndută 
— premieră — 19,30.

0 Teatrul de operetă: My fair lady
- 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia). Coana Chirița — 
19,30; (sala Studio): Părinții teribili
— 19,30.
0 Teatrul de comedie: Opinia pu
blică - 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu): Un 
tramvai numit dorință - 20.
0 Teatru’ „C. I. Nottara- (sala Ma- 
gheru): Cînd luna e albastră —
19,30; (sala Studio): Ce scurtă e 
vara — 20.
• Teatrul Mic: Prețul — 20.
0 Teatrul Giuleștl : Comedie cu ol
teni — 19,30 ; (la Sala Palatului) : 
Omul care a văzut moartea — 19,30. 
e Teatrul „Ion Creangă": Mușche
tarii... Măgăriei Sale ! — 16.
0 Teatru) „Țăndărică" (sala din Ca
lea victoriei): Elefănțelui curios — 
17: (sala din str. Academiei): Ban-

(Urmare din pag. I)

șese, în funcție de ano
timp, între 7—25 de ori 
normele admise Că se 
poate și, altfel ” o dovedesc 
măsurile aplicate la Com
binatul siderurgic Galați, 
care asigură în oraș o at
mosferă de lucru și de trai 
corespunzătoare cerințelor.

Nu ne-am propus. în în
semnările de față, să ne 
ocupăm de consecințele fe
nomenului în discuție. E 
suficient să amintim că tot 
mai multe semnale, sosite 
din zonele poluate, averti
zează asupra înmulțirii 
unor afecțiuni, pe primul 
plan stînd cele pulmona
re ale căilor respiratorii 
și ochilor, ale pielii.

Există în legătură cu a- 
ceastă problemă o preocu
pare cît de cît serioasă la 
organele sanitare supe
rioare ?

- Aplicăm amenzi, In
tervenim, dar intervențiile 
noastre și ale organelor 
noastre teritoriale nu sînt 
tntotdeauna luate în seamă
— ni s-a Spus la Inspec
toratul general sanitar de 
stat.

Dacă lucrurile au ajuns 
pînă acolo incit organele 
specializate - puse să ve
gheze la sănătatea oame
nilor, să asigure aplicarea 
cu fermitate și intr-un 
spirit de maximă disci
plină a normelor sanitare
- nu pot să determine 
nici o schimbare, ba. dim
potrivă. declară că mij
loacele lor de inrîurire sînt 
toarte reduse, situația exis
tentă devine explicabilă, 
dar nu și justificabilă.

Intr-adevăr, ce instru
mente au la tndemînă fo
rurile sanitare ? Pome
neam exemplul de la Tur
da. Evident, după ce fap

tele- sînt consumate, nici 
fabrica nu va fi mutată, 
nici producția oprită Așa 
că, în acest moment, se 
intervine .cu sancțiuni Dar 
ce înseamnă sancțiunile ? 
Niște amenzi care, oricît 
ar fi de ridicate (și. în pa
ranteză fie spus, ele nu 
sînt chiar atît de mari), 
afectează tot economia sta
tului. a întreprinderilor, 
fiind suportate din bu

murdărești curtea vecinu
lui, poți fi sancționat ime
diat, dar dacă acoperi cu 
praf sute ori mii de lo
cuințe, spații verzi, degra
dezi terenuri agricole etc., 
ești în drept să invoci ab
sența cadrului legal I

Trebuie să spunem că 
ara absolut firesc ca pri
mul care să insiste pen
tru a se pune ordine în a- 
cest domeniu, să determine

17; (sala clin str. Academiei): 
diții din Kardemomme —
• Teatrul satlrlc-muzical „v. ra- 
nașe" (sala Savoy): Varietăți — 19,30; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174): 
Nicuță... la Tănase - 19,30.
O Teatrul de revistă șl comedie „Ion 
Vasilescu": Manevrele — 19,30.
o Ansamblul artistic al Uniuni! Ge
nerale a Sindicatelor: Ritm ’70 — 20.
• Circul de stat: Mirajele, circului 
— 19.30.

tire a sănătății omului tn 
țara noastră, reglementări
le care stau la baza acti
vității organelor sanitare 
și împuternicesc Ministerul 
Sănătății, inspectoratele 
sanitare să ia în dife
rite împrejurări măsuri 
de rigoare, nu sînt o 
bază suficientă pentru a 
acționa ? Ce au făcut or
ganele sanitare pentru a 
valorifica cadrul legal exis

PURITATEA
AERULUI

getul acestora din urmă, 
fără sâ le deranjeze totuși 
prea- mult Pentru că — și 
e regretabil că raționa
mentul viciat ai unor con
duceri de întreprinderi 
se bucură de oblăduirea 
forurilor tutelare — la ze
cile de milioane de lei be
neficiu, pe care le dau ma
rile întreprinderi, două-trei 
mii- de lei sînt floare la 
ureche In fapt, nimeni nu 
suportă culpa din propriul 
buzunar.

Evident, principala con
diție pentru îndreptarea 
lucrurilor este asigurarea 
cadrului legal corespunză
tor în cursul anchetei ni 
s-a demonstrat, cu toată 
seriozitatea, că. nu exis
tă un cadru legal care să 
stabilească precis gradul 
de poluare admisibil. Dacă

I

o reglementare legală, să 
fi fost Ministerul Sănă
tății Este adevărat că a- 
eest minister a emis, în 
1955, un ordin propriu 
(9064/156). care prevede ni
velul maxim de noxe ad
mis Dar acest ordin nu 
poate să oblige, desigur, 
decît organele sale tn sub
ordine.

Aflăm că este în pregăti
re o hotărîre la nivel gu
vernamental care va oferi 
luptei împotriva poluării 
aerului o bază solidă, efi
cientă Sperăm să apară cît 
mai curînd și sâ conțină 
prevederi cît mai drastice.

E drept, lipsește încă a- 
cea lege consacrată exclu
siv soluționării complete a 
aspectelor acestei proble- 
me.„Dar legislația de ocro

tent în vederea îndeplinirii 
misiunii lor fundamenta
le . apărarea sănătății oa
menilor, indiferent de unde 
ar veni amenințarea ?

Există, elaborate fiind de 
către mai toate consiliile 
populare, decizii care o- 
bligă pe cetățeni la res
pectarea normelor de igie
nă ; există. în locurile și 
localurile publice. nume
roase afișe și panouri în- 
demnînd Ia păstrarea cu
rățeniei — și unele, și al
tele făcînd adevărată operă 
de educație civică Cum 
este atunci de admis ca 
aspecte cu adevărat grave 
să fie neglijate ? Iată de 
ce, pînă la definitivarea 
noii reglementări, este cu 
atît mai important ca pre
vederile recentei hotărîri 
(H.C.M 2506) privind sta
bilirea și sancționarea cort-

17. 
.,C. Tă

iș, ; 
174)

travențiilor la normele le
gale de igienă să fie a- 
plicate cu rigurozitate șl 
exigență de către organe
le sanitare.

Ne-au interesat și uneia 
măsuri preconizate în .cîte- 
va sectoare economice eu 

'privire la înlăturarea noci
vităților „în planul cinci
nal 1970—1975 — ne-a spus 
ing. Sergiu Almăjan, direc
tor general în Ministerul 
industriei Materialelor de 
Construcții — la noile și- 
marile obiective industria
le de la Cîmpulung și Bi
hor. cuptoarele de clinker 
sint prevăzute cu instalații 
moderne de desprjîfuire. 
Pentru liniile de ciment e- 
xistente. programul nostru 
prevede îmbunătățirea e- 
lectrofiltrelor în funcțiune 
Ia fabricile din Turda și 
Tg. Jiu și dotarea cu ase
menea instalații a„ unor 
cuptoare din Fieni și Med
gidia . "

în siderurgie, lucrurile se 
află, deocamdată, în stadiul 
de studiu O analiză inițiată 
de Ministerul Sănătății șî 
CîfLC.S., a avut loc recent 
la Hunedoara, soldîndu-se, 
pentru moment, doar cu... 
propuneri. Asemenea ana
lize au mai avut loc și> la 
Baia Mare, și în alte cen
tre.

Tinînd seama de dina
mismul dezvoltării noas
tre industriale și. concomi
tent, de necesitatea asigu
rării unor condiții normale 
în zonele de locuit din 
orașe, se impune stringent 
introducerea unui regim 
de severă și exigentă res
pectare a normelor sani
tare și de igienă colectivă, 
tn strînsă legătură cu des
fășurarea tuturor activită
ților productive.

restrin.se
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Atlt la Uzina de utilaj 
petrolier din Tîrgoviște, 
cit și la uzina „1, Mai “'din 
Ploiești s-au aplicat nume
roase studii de organizare 
superioară. a producției și 
a muncii. Totuși, se pier
de mult timp de lucru. Po
trivit evidențelor, la uzina 
din Tîrgoviște pierderile 
de timp au diminuat, în 
luna ianuarie1 a.c., capaci
tatea productivă a între
prinderii cu circa 40 000 
ore-om. Cauzele ? „Multi
ple — ne-a răspuns tov. 
Ion Gătejoiu, secretarul co
mitetului de partid al uzi
nei. Aprovizionarea neco
respunzătoare a locurilor 
de muncă, calitatea slabă 
a reparațiilor, exploatarea 
și întreținerea defectuoasă 
a utilajelor, lipsa forței de 
muncă".

Am întrebat, mai întîi, în 
secțiile UZINEI DE UTI
LAJ PETROLIER DIN 

’TÎRGOVIȘTE, pe mai 
mulți ingineri și maiștri, 
cum văd ei rezolvarea pro
blemei aprovizionării cu 
materiale, materii prime și 
scule. Răspunsul ? Așeza
rea aprovizionării pe baze 
raționale, încadrarea aces
tui important compartiment 
al întreprinderii cu oameni 
de specialitate, capabili să 
facă față ritmului produc
ției și sarcinilor complexe 
ce revin colectivului uzinei. 
Tntrucît a fost adusă în dis
cuție și problema lipsei de 
muncitori calificați, am 
căutat să vedem cum sînt 
utilizate cadrele existente 
din specialitățile așa-zis 
deficitare.

— In uzina noastră, ne 
spunea strungarul Nicolae 
Cucuteanu, reglorii nu pot 
fi acuzați că întîrzie sau 
absentează de la lucru. Și, 
totuși, această categorie de 
lucrători ar putea aduce o 
contribuție reală la mai 
buna utilizare a fondului 
de timp productiv al între
prinderii. Oamenii pe care 
reglorii îi îndrumau cu ani 
în urmă, nu numai că as
tăzi îi echivalează în, pre
gătire, ,dar uneori chiar îi 
depășesc. Cred că și reglo
rii (5—6 în fiecare secție) 
pot fi puși să lucreze la 
mașini.

Asemănător se petrec lu
crurile și în cazul contro
lorilor de calitate. Numărul 
lor este dublu față de cel [ 
al reglorilor, cu toate că 
mașinile moderne execută 
cu precizie un mare număr 
de operații și' fac inutilă 
intervenția controlorilor. 
Oare unii dintre ei nu ar 
fi mai folositori dacă ar 
munci efectiv la- mașini ?

In mod negativ influen
țează asupragradutarde- 
folosire a timpului de' lu- 
cru și absențele nemotiva
te. La secția I, mecanică 
prelucrare, . s-au înregistrat 
în luna ianuarie a.c. 90 zile- 
om absențe nemotivate. 
Secretarul comitetului de 
partid, Ion Gătejoiu, ne 
spunea că s-au între

prins unele acțiuni pen
tru lichidarea pierderi
lor de timp de lucru. Este 
vorba de emisiunile stației 
de radioamplificare, intitu
late „Cu microfonul prin
tre mașini", de dezba
terile colective pe tema 
„Minutul acuză". Un pa
nou sugestiv, denumit 
„Rozătorii", satirizează, 
prin articole, desene și 
caricaturi, pe cei care, 
asemenea rozătoarelor, „de
vorează" din timptil de lu

volumul producției obținu
te )într-un schimb. Se vede 
treaba. însă, că semnalele 
critice nu prea au fost au
zite.

Cîteva zile, am intrat și 
am ieșit din diferite schim
buri o dată cu muncitorii 
de la secțiile de mecanică 
I și II, de la tratamente 
termice, de la construcții 
metalice. Ca o observație 
de ordin general : în toate 
secțiile persistă un du-te- 
vino de muncitori cu trea

k 
ficat (părerea aparține mai
strului de schimb Iancu 
Ștefan) ț al doilea nu avea 
om, fiindcă acesta era în 
concediu ; al treilea nu 
avea nici el om, era ple
cat după materiale. L-am 
întrebat pe maistrul de 
schimb : de ce muncitorul 
care stă nu lucrează la 
strungul acela liber ?

— Aveți dreptate, ne-a 
răspuns maistrul de schimb 
Iancu. Vom face această 
trecere...

TIMPUL DE LUCRU
0 PĂRTICICĂ DIN AVUȚIA

ÎNTREGII SOCIETĂȚI
CUM ÎL FOLOSIȚI?
La Uzina de
din Ploiești
salariații 480 de minute de muncă, iar absențele coboară 

și mai jos
tunnmEBaBnssnBH

utilaj petrolier din Tîrgoviște și uzina „1 Mai” 
— 8 ore de lucru nu înseamnă pentru toți

niveSul disciplinei, al activității productive

cru al colectivului. Aceste 
acțiuni sînt insuficiente și 
au efect de paliative ; nu 
s-a pus degetul pe rană, se 
mențin deficiențele organi
zatorice.

Să vedem cum stau lu
crurile la UZINA „1 
MAI" DIN PLOIEȘTI. 
Ce importanță se acordă 
folosirii complete, cît mai 
productive a timpului de 
lucru ?

— Problema are impor
tanță vitală și ne dăm sea
ma că de aceasta depinde 
succesul , muncii colectivu
lui nostru în acest an, în 
îndeplinirea planului și a 
angajamentelor — ne spunea 
tov. Grigore Dobre, secre
tarul comitetului de partid 
al uzinei.

•. -Aceleași declarații de la 
factori de răspundere din 
uzină le-am auzit și în luna 
mai, anul trecut, cînd am 
mai scris despre „fisurile" 
prin care minutele și orele 
se pierdeau în voie, ceea 
ce afecta nivelul producti
vității muncii, precum și

bă sau fără treabă. Uni! 
lucrează, alții se uită. La 
atelierul de montaj-meca- 
nică II, muncitorul Matei 
Vasile găurea o carcasă ; 
trei muncitori priveau la 
el. I-am urmărit și noi 15 
minute și tot n-au plecat 
la locurile lor de muncă.

— De ce nu lucrează toți 
oamenii ?, — l-am întrebat 
pe maistrul atelierului, 
Carol Cuteș.

— Nu avem repartizate 
suficiente lucrări — și. 
apoi, s-a defectat și maca
raua. Nu avem cu ce depla
sa piesele.

Deci, ca și mai înainte, 
se menține o programare 
defectuoasă a lucrului, iar 
unele mijloace tehnice nu 
sînt revizuite și reparate 
la timp. . ii

Ne-am oprit la un . alt 
atelier de prelucrare. Trei 
strunguri orizontale nu 
funcționau chiar în schim
bul I. Am aflat și de 
ce : unul „căzuse" de trei 
zile și era într-o reparație 
prelungită în. mod nejusti-

Nu era vorba de altceva 
decit de repartizarea unui 
om de la un loc de produc
ție la altul. Dar pentru asta 
e nevoie de spirit practic, 
organizatoric. In sectorul 
de mecanică I, frezorul Ion 
Marin aștepta de mai bine 
de 20 minute pe cineva Care 
să facă un calcul de regla
re a mașinii pentru pre
lucrarea unui pinion.

— De ce se pierde tim
pul ? Tehnologul și reglo- 
rul atelierului nu trebuiau 
să efectueze calculul dina
inte ?

— Așa este — confirmă 
șeful secției, ing. Constan
tin Petrescu. în cazul de 
față, se simte lipsa inter
venției maistrului., El "re-, 
buia să se îngrijească’ co 
totul să meargă bine.. De
sigur. nici eu nu am scu
ze...

Așadar, din nou s-a adus 
in actualitate rolul maistru
lui de schimb in organiza
rea producției și a muncii.

în uzina ploieșteană sînt 
zeci și zeci de maiștri, buni 
cunoscători ai procesului 
tehnologic, harnici și cu 
inițiativă. Dar alții dau 
un prost exemplu colectivu
lui și nu mai au nici un 
fel de autoritate la locul de 
muncă. Ce autoritate poa
te avea, bunăoară, maiștrul 
Vasile Stoica din sectorul 
111 strunguri mici, care 
în ziua de 25 I a lipsit, în 
timp ce toți muncitorii lui 
erau la lucru ? Aceste acte 
de indisciplină sînt tratate 
de foarte multe ori cu în
găduință.

I-am comunicat directo
rului uzinei, ing. Gheor- 
ghe Bobaru, concluziile in
vestigațiilor noastre, pre
cum și unele observații cu 
privire la preluarea din 
mers a schimburi'or, care 
se face in mod defectuos. 
După ce a fost de acord cu 
punctul nostru de vedere, 
am desprins din discuție o 
tendință de văicăreală ; sin
cer vorbind, nu ne aștep
tam la așa ceva din partea 
unui conducător de mare 
întreprindere, cum este u- 
zina „1 Mai", din Ploiești, 
măi ales că în luna ianua
rie a.c. indicatorii de folo
sire a timpului de lucru, a 
mașinilor și utilajelor au 
fost, uneori, mai scăzuți de
cît cei din decembrie anul 
trecut.

Toate aceste chestiuni au 
fost abordate și în recenta 
plenară a comitetului de 
partid din uzină, consacra
tă tocmai problemei folo
sirii din plin a fondului de 
timp de lucru, întăririi dis
ciplinei și ordinii în pro
ducție, pe toate treptele ie
rarhice. Din păcate, însă, 
plenara nu și-a atins în- 
trutotul scopul propus 
Referatul a dezbătut pro
blemele platonic, ca în
tr-o lecție ținută la cate
dră. Cadrele vinovate de o 
^erie de neajunsuri orga
nizatorice nu au fost vizate 
direct, pentru a nu fi .„iri
tate". Consecința : cei care 
au luat cuvîntul au „filo
zofat", căutînd să desco
pere paiul din ochiul altuia. 
Nici un inginer șef (și-uzi
na are nu mai puțin' de 
7) nu s-a înscris la cuvînt.

Nu trebuie uitat nici o 
clipă că timpul de lucru al 
fiecărei întreprinderi este 
o părticică din avuția na
țională a societății, folosi
rea lui completă și produc- 
tivă de către fiecare co
lectiv se materializează 
în valori materiale, în 
bani, influențînd creșterea 
venitului național, care e 
singura sursă de dezvoltare 
a economiei, de ridicare a 

.'Nivelului de trai. Deaceea, 
să nu lăsăm să se iroseas- 
că sub nici o formă aceas
tă sursă de avuție și bună
stare a întregului popor.

Constantin SOCI 
Constantin CAPRARU 
corespondenții „Scînteii”

Că se poate mai bine, 
nu-i greu de dovedit
DACĂ PROMISIUNEA BRAȘOVENILOR 
DE A ECONOMISI 1800 TONE DE METAL 
AR FI MAI EXACT RAPORTATĂ LA POSI
BILITĂȚILE REALE, LA PROPRIILE LOR 

PUTERI
Prin specificul fabricației, Între

prinderile din județul Brașov sînt 
mari consumatoare de metal. Este 
suficient să amintesc că în acest an 
„plinea" industriei constructoare de 
mașini brașovene — metalul necesar 
pentru fabricația de utilaje și meca
nisme — se ridică la un volum de a- 
proape 600 000 tone. în condițiile a- 
cestui mare consum de metal, este 
firească preocuparea susținută a co
lectivelor de întreprinderi axată pe 
utilizarea cu o deosebită grijă a fie
cărui kilogram din prețioasa materie 
primă, dîndu-i acesteia strălucirea 
maximă în produse suple, de Înaltă 
tehnicitate și cu performante ridica
te. '

în acest context, aș vrea să prezint 
cîteva secvențe faptice din experien
ța uzinei • „Tractorul" din Brașov, 
unde s-a economisit în anul trecut o 
cantitate de peste 600 tone metal. De 
mai mult timp, comitetul de partid, 
împreună cu comitetul de direcție, a 
întreprins măsuri eficiente menite să 
ridice performanțele tehnice și eco
nomice ale tractoarelor, mai ales 
prin proiectarea și reproiectarea u- 
nor repere, subansamble și ansamble 
Iată și un exemplu concludent. 
Studiile și experimentările efec
tuate în anul trecut au arătat că 
există posibilitatea creșterii puterii 
motorului cu care este echipat trac
torul greu de la 130 .CP la 150 CP, 
fără mărirea consumului specific de 
combustibil. Pe această cale se ob
ține o reducere a consumului specific 
de metal de la 93,5 kg pe cal putere, 
la 81 kg pe ca) putere.

Noua fabrică de lapte praf 
din Luduș — intrată in pro
ducție la sfîrșitul anului trecut 

este dotată cu utilaje de 
înaltă tehnicitate. Fotografia de 
mai jos reprezintă sala insta
lațiilor de concentrare și usca

re a laptelui
Foto i Agerpres

Apa de trandafiri din darea de seamă 
a comitetului de direcție n-a putut dilua 

spiritul critic al adunării generale
♦

Darea de seamă prezentată de ing. 
loan Alba, președintele comitetului 
de direcție al uzinei „Unio" din Satu 
Mare, la adunarea generală a sala- 
riaților, a rezervat cea mai mare parte 
a cuprinsului ei bilanțului activității 
din anul trecut, înfâțișînd apoi 
destul de succint obiectivele prin
cipale ale planului și angajamente
lor pe 1970. S-a omis, inexplicabil, 
un lucru esențial : activitatea desfă
șurată de însuși comitetul de direc
ție, modul în care s-au îndeplinit 
hotărîrile adunării generale anteri
oare. Este meritul participanților la 
dezbateri, care nu s-au lăsat antre
nați în atmosfera „călduță" a dării de 
seamă și — pătrunși de un pronun
țat simț al răspunderii față de bunul 
mers al activității uzinei — au pus 
în centrul atenției multiple proble
me legate de îmbunătățirea continuă 
a laturilor calitative ale producției.

Rezultatele meritorii obținute în 
înfăptuirea planului și a angajamen
telor în anul trecut — s-a apreciat 
în adunare — oonstituie o bază ■'te
meinică pentru abordarea cu toate 
forțele a sarcinilor de plan pe 1970. 
Se prevede, astfel, creșterea produc
ției marfă cu 8,8 milioane lei, a vo
lumului de beneficii cu 15 milioane 
lei — și toate acestea în condițiile 
diversificării gamei utilajelor mini
ere și ale dezvoltării - producției de 
transportoare. Opinia generală des
prinsă din dezbateri a fost limpede : 
sarcinile cantitative și calitative men
ționate se pot înfăptui numai prin 
folosirea eficientă a capacităților 
existente, prin organizarea mai bună 
a producției și a muncii, întărirea 
disciplinei la fiecare loc de muncă— 
domenii în care, în anul trecut, au 
existat serioase deficiențe.

După cum au arătat ing. Vasile 
Silvășan și sudorul Ion Chețiu, anul 
trecut, numai în secția a V-a trans
portoare s-au irosit importante ca
pacități de producție și s-a consumat 
fără utilitate practică multă forță de

muncă, datorită lipsei de decalaj din
tre secții, greșelilor de proiectare și 
tehnologice, improvizațiilor în lansa
rea producției, organizării defec
tuoase. a locurilor de muncă, da
torită unor carențe care persistă 
în aprovizionarea cu materiale, De 
altfel, însăși ritmicitatea pe decade, 
realizată în această secție, arată di
mensiunea deficiențelor ce se mențin 
în desfășurarea procesului de pro-

La uzina

a» tt n i o 
din Satu-Mare

ducție ; peste 60 la sută din produc
ția planificată a fost obținută în ul
tima decadă a fiecărei luni. Maistrul 
Mihai Pop de la secția forjă, ing. 
losif Estan, șeful secției a IV-a me
canisme, remarcau pe bună dreptate 
că lipsurile existente în execuția și 
asigurarea la timp a SDV-urilor ne
cesare fabricației, ca și frecventele 
înlocuiri de materiale au avut reper
cusiuni asupra desfășurării ritmice a 
activității unor secții, influențînd ne
favorabil calitatea producției și ni
velul' productivității muncii.

In intervențiile altor vorbitori 
s-a criticat anomalia, du.pă care 
la toate nivelurile ierarhice — de 
la director pînă la șefii de e- 
chipă — predomină încă doar preo. 
cuparea pentru realizarea cantitativă 
a sarcinilor de producție și, cel mai 
adesea, cu prețul unor mari eforturi 
materiale și umane, rămînînd pe un 
plan secundar grija pentru îmbună
tățirea laturilor calitative ale între
gii activități Explică elocvent aceas
tă situație însuși faptul că, în ulti
ma. perioadă, nu s-a materializat

SECERIS DE IARNĂ
<5

Deși este iarnă, Delta Dunării cunoaște în aceste zile freamătul muncii 
de strângere a „recoltei1 de aur" — stuful. După cum ne-a declarat ing. Cor
nel Dascălu, directorul general al T.A.V.S.-Tulcea, de la începutul campaniei 
au fost recoltate peste 120 000 tone de stuf, reprezentind mai bine de 70 la 
sută din cantitatea planificată. Toate cele trei unități stuficole, care activează 
in Deltă, și-au îndeplinit și depășit planul pe luna ianuarie. S-a livrat supli
mentar Combinatului de celuloză și hirtie de la Brăila o cantitate de stuf de 
trei ori mai mare decit se prevedea in prima lună a anului. Importante rea
lizări au fost consemnate și in decada 1 a lunii februarie.

nici o măsură din cele stabilite pen
tru perfecționarea conducerii și a 
organizării producției și a muncii. 
Restanțele existente în livrarea u- 

•nor utilaje și a pieselor de schimb, 
cheltuielile neeconomlcoase în va
loare de peste 3 500 000 lei, determi- 
nate de dobînzi penalizatoare pentru 
împrumuturi restante, pierderi prin 
casări de materiale și semifabricate, 
de rebuturi in sumă de 676 000 lei (cu 
173 000 lei mai mari față de anul 
1968) sînt o parte din aspectele ne
gative ale activității desfășurate a- 
nul trecut.

Numeroși participanți la dezbateri 
au subliniat și o altă problemă ; este 
vorba de faptul ca metodele de mun
că folosite de către conducătorii pro
ceselor de producție din uzină — ca, 
do altfel, și activitatea comitetului 
de direcție — să reflecte preocuparea 
majoră pentru creșterea eficienței 
economice, valorificîndu-se plenar i- 
nițiativa creatoare a colectivului uzi
nei. Propuneri se fac, dar ele nu 
prea sînt luate în seamă, iar defici
ențele persistă. Explicația acestui 
mod de a proceda a dat-o însumi tov. 
Ion Luțaș, inginer șef al uzinei, care 
spunea, țn adunare, că hotărîrile lua
te de comitetul de direcție nu au 
fost urmărite sistematic, multe din
tre ele nefiind aplicate la timp.

Este de neînțeles . cum s-a putut 
prezenta comitetul de direcție al u- 
zinei, în fața adunării generale a sa- 
lariaților, cu o dare de seamă care 
a ocolit neajunsurile amintite, care 
nu a spus nici un cuvînt despre mo
dul în care și-a desfășurat activita
tea. despre eficiența acesteia și des
pre stadiul aplicării propunerilor 
făcute de salariați in adunarea ante
rioară. Oare comitetul de direcție de 
aici este doar un înregistrator de 
propuneri, nu consideră că este legal, 
mente obligat să le aplice cel mai 
operativ, în interesul îmbunătățirii 
continue a activității economice a uzi
nei ? Comitetul de partid din uzină 
trebuie să intervină, să-și facă, într-o 
măsură mult nai rpare, simțit spri
jinul ce-1 acordă comitetului de di
recție, pentru ca în anul 1970 activi
tatea acestuia să marcheze saltul ca
litativ așteptat și impus de sarcinile 
economice mari ce revin acestei im
portante unități constructoare de ma
șini. Este timpul ca harnicul colectiv 
al uzinei să fie ferm orientat în acti
vitatea sa să fie condus cu exigentă 
și competență — și aceasta depinde 
de comitetul de direcție, de interven
ția organizației de partid.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

t

(Urmare din pag. I)

înlăturarea cu hotărîre a practicilor 
de a schimba frecvent structura 
producției. In anii trecuți, o parte 
din investițiile executate nu au pu
tut fi folosite, iar altora li s-a 
schimbat destinația, ceea ce a ne
cesitat cheltuieli suplimentare de 
reamenajare. - O acțiune organizată 
în anul trecut de Banca Agricolă, 
împreună cu Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, .a scos la iveală că în coopera
tivele agricole existau peste 2 550 
construcții agrozootehnice care nu 
erau foiosite în scopul pentru care 
au fost executate.

Ca și în alte sectoare ale econo
miei, fructificarea investițiilor de
pinde, in mare măsură, de micșo
rarea termenului de execuție și pu
nere mai rapidă în funcțiune a o- 
biectivelor. Cu toate acestea, une
le consilii de conducere ale coope
rativelor agricole, insuficient îndru
mate de organele agricole locale, 
n-au asigurat condiții pentru exe
cutarea și darea în funcțiune la 
termen a lucrărilor, ceea ce a fă
cut ca la sfîrșitul fiecărui an să ră- 
mînă obiective neterminate și să se 
mărească peste măsură durata de 
realizare a investițiilor. Aceasta a 
provocat pagube cooperativelor a- 
gricole, întrucît a imobilizat, pe pe
rioade prelungite, mijloacele mate
riale și bănești ale unităților și a 
influențat negativ' realizarea pro
ducțiilor și veniturilor planificate, 
în mod nejustificat unele coopera
tive agricole neglijează executarea 
în termen a lucrărilor de investi
ții, deși au asigurate toate condi
țiile necesare. La cooperativa agri
colă Alămor din județul Sibiu, din

lipsa de preocupare a consiliului de 
conducere, s-a întirziat începerea 
lucrărilor de construcții, deși mate
rialele necesare existau demult. 
După ce au cheltuit mari sume de 
bani cu procurarea spațierilor, co
operativele agricole Poienești și 
Banca din județul Vaslui nu r-au 
instalat pentru susținerea viței de 
vie pe 32 ha și. respectiv. 20 ha. în

Rezultatele pozitive înregistrate 
pînă în prezent la uzina „Tractorul" 
și în alte întreprinderi — Uzina de 
autocamioane, Fabrica de radiatoare 
și cabluri, U.P.R.U.C. Făgăraș etc. — 
pe linia economisirii metalului, nu 
sînt altceva decît o dovadă a se
riozității cu care colectivele lor 
de muncitori, ingineri, tehnicieni 
și economiști abordează proble
mele majore ale producției, ale înal
tei eficiențe. Acum, în primele Iun! 
ale acestui an, din preocupările a- 
cestor colective se desprind noi di- 

x recții clare de economisire a meta
lului. iar în planurile de măsuri sînt 
preconizate acțiuni precise, menite 
să garanteze realizarea necondițio
nată a sarcinilor trasate la plenara 
C.C. al P C.R din decembrie 1969. 
Este demn de subliniat. în acest 
sens, faptul că nu de mult, organi
zația de partid a județului Brașov 
și-a luat angajamentul, în chemarea 
la întrecerea socialistă către toate 
organizațiile județene de partid, să 
economisească, printre altele, 1 800 
tone de metal. In primul rînd prin 
reproiectarea unor produse, folosi
rea tehnologiilor noi și extinderea 
utilizării înlocuitorilor. Și așa, după 
cum au demarat în luna ianuarie, 
toate aceste întreprinderi au dovedit 
că sînt pregătite să contribuie din 
plin la materializarea și chiar de
pășirea acestui angajament.

Ce se întimplă în celelalte unități 
consumatoare de metal din județul 
Brașov ? Există oare peste tot ace
eași preocupare pentru economisirea 
materiilor prime și a materialelor și. 
în special, a metalului ? Din păcate, 
urmărind în continuare și în alte.în
treprinderi consumurile specifice .te- •■. registrate în anul^tfteeut. rnnsteră’mte^T'cereafile .făcute . la U.P.R.U.C.. Fa
rm fără o oarecare insatisfacție, de- 
pășirea sistematică a acestora. No
tăm la întîmplare : uzina „6 Martie" 
Zărnești a depășit consumurile 
specifice cu 182 tone. Fabrica de 
scule Rîșnov — cu 164 tone, uzina 
„Electroprecizia" Săcele — cu 48 
tone.

Nu poate fi contestat faptul că la 
unele din uzinele amintite au exis
tat greutăți în aprovizionare, care au 
influențat negativ asupra consumu
rilor specifice. Dar a trece risipa de 
metal doar pe seama aprovizionării 
ar însemnă să tratăm unilateral 
problema economisirii metalului. O 
analiză aprofundată scoate în evi
dență că, în unele uzine și fabrici 
din. județ, se realizează produse cu 
un consum de metal mult mai ridicat 
decît cel înregistrat la produsele si
milare fabricate în țările avansate. 
Mă opresc asupra cîtorva exemple 
Din cele 4 5.75 kg metal cît intră în 
procesul de prelucrare a transmisiei 
hidraulice — TH-1. fabricată la uzina 
„Hidromecanica", răm’în în produsul 
finit abia 2 200. kg, ceea ce reprezin
tă, un indice de folosire a metalului 
de 48 la sută ; Uzina de reparații din 
Brașov execută pe baza unui proiect 
al Institutului de cercetări pentru 
mecanizarea agriculturii o macara 
„girafă" cu o sarcină de 1 000 kg 
Din analiza pioiectului rezultă că a- 
ceasta este mult supradimensionată 
Comparativ cu un tip similar de 
macara fabricată în R.F.G., maca
raua proiectată de I.C.M.A este 
cu circa, 40 la sută mai grea.

Sînt exemple care aduc, sau 
trebui să aducă, în discuție într-un 
mod foarte serios activitatea sectoa
relor de concepție din. întreprinderi și 
centrale, care trebuie să se situeze 
în fruntea acțiunii de economisire a 
metalului, intervenind cu toată hotă- 
rîrea pentru intensificarea „curei de 
slăbire", a unor mașini și utilaje Nu 
cred Că ar fi lipsit de importanță. în 
acest sens, inițierea unei largi acțiuni

pentru îmbunătățirea activității ser
viciilor de concepție, ale căror efor
turi trebuie orientate spre proiecta
rea unor produse cu greutate speci
fică mai mică și performanțe ridica
te, ca și spre reproiectarea produse
lor existente în scopul scăderii greu
tății lor.

O cale importantă de reducere a 
consumuriloi specifice de metal, asu
pra căreia s-a insistat în mod deose
bit la plenara din decembrie 1969 
a C.C. al P C.R., o. constituie extin
derea înlocuitorilor,' în special a ma
selor plastice. Ceea ce s-a făcut pînă 
în prezent în acest domeniu este prea 
puțin față de cerințe. Mă voi referi 
la folosirea maselor plastice în fabri
cația tractoarelor și autocamioanelor. 
Astfel, la autocamionul de 5 tone 
SR 113. greutatea maselor plastice 
reprezintă abia 2.89 kg pe autocami
on, în timp ce în alte țări, greu
tatea înlocuitorilor a ajuns la circa 
12—15 kg pe autocamion. Această 
situație nu este de natură să mul
țumească pe ( cineva. Cauza extin
derii anevoioase a înlocuitorilor 
datorește (așa cum s-a mai arătat re
cent în ziarul „Scînteia") și întreprin
derilor de prelucrare a maselor plas
tice, care nu manifestă suficientă 
receptivitate față de cererile con
structorilor de mașini, mulțumin- 
du-se să producă piese.simple în can
tități de masă în alte cazuri, „tonul" 
acestei indiferențe este dat chiar de 
către minister Iată un exemplu. De 
peste doi ani, uzina de autocamioane 
încearcă să treacă la înlocuirea tablei 
din import, folosită la capacul de vi
zitare a motorului, cu o rășină poli- 

.psterică armată cu fibre de sticlă.

se

ar

țtăraș au dat rezultate satisfăcătoare 
dar cînd s-a pus problema trecerii 
la fabricația de serie, uzina nu a ob
ținut fondurile necesare din partea 
Ministerului Industriei Chimice, ast
fel îneît. problema a rămas mal de
parte în faza de încercare.

In sfîrșit, as vrea să abordez 
blema reducerii consumului de 
tal și prin prisma perfecționării 
tinue a tehnologiei Numeroase 
cedee tehnologice moderne aplicate 
au avut drept efect realizarea unor 
însemnate economii de metal Amin
tesc, aici, de execuția miezurilor în 
cutii calde, procedeu aplicat la sec
țiile de turnătorie ale uzinelor de 
tractoare si nutocamioane.de matrL 
țarea prin extruziune la forja uzinei. 
..Tractorul". Prin aplicarea procedeu
lui de deformare plastică la fabrica
ția burghielor s-a realizat, la Fabrica 
de scule Rîșnov. o economie de circa 
8 tone de oțel aliat. Din păcate, ală
turi de aceste tehnologii moderne, 
continuă să se mențină, în unele în
treprinderi, și tehnologii învechite, 
generatoare de consumuri ridicate. 
Este cazul operațiilor de preforjare 
și chiar forjare a unor 
autocamion și tractor, 
lelor de rulmenți pe 
zontale. cu adaosuri 
crare mari, execuției 
după metode clasice și

Se desprinde cu pregnanță nece
sitatea ca experiența pozitivă referi
toare la aplicarea de tehnologii ce 
duc la reducerea consumului de me
tal să fie mai operativ studiată și 
generalizată iar comitetele de di
recție să treacă de la faza discuțiilor 
la aplicarea imediată a unor măsuri 
hotărîte. eficiente, care să închidă 
canalele de risipire a metalului.

pro- 
me- 
con- 
pro-

repere de 
forjării ine- 
mașini ori- 
de prelu- 
m iazurilor 

altele.

Ing- Virgil BARAȘ
activist al comisiei economice 
a Comitetului județean Brasov 
al P.C.R.

nalelor de drenare, 244 ha amena
jate pentru irigații, încă din anii 
1965—1966, nu au putut fi folosite 
decît in mică parte, ceea ce a de
terminat nerealizarea veniturilor 
pe ultimii trei ani cu peste 2 mili
oane lei. Rezolvarea unor asemenea 
probleme este cu atît mai impor
tantă cu. cit nu este vorba de ca
zuri izolate. în zeci de cooperative

(SJ2SESSJ!EB5!HZES3S83SOS5!SSS!SES5S!S3raj!SSEH5SSSffll®BS^^

Puterea economică a 
cooperativei agricole
aceste cazurî și în altele de acest 
fel se impune intervenția hotărită 
a organelor agricole și desigur a 
filialelor băncii care creditează o 
parte însemnată a lucrărilor.

Pentru ca fiecare leu cheltuit să 
aducă alți lei este nevoie de ex
ploatarea la întreaga capacitate a 
mijloacelor de producție nou crea
te, atingerea cît mai grabnică a pa
rametrilor prevazuți în documenta
țiile tehnico-economice. în ultimii 
ani s-a pus un accent deosebit pe 
amenajarea de suprafețe pentru iri
gat, cheltuindu-se in acest scop 
fonduri importante. în unele uni
tăți terenurile amenajate nu au fost 
folosite decît parțial. La coopera
tiva agricolă Ghidici din județul 
Dolj, din cauza neexecutării ca-

agricole însemnate suprafețe ame
najate. nefiind irigate, dau produc
ții cu 30—40 la sută mai mici decît 
cele prevăzute De aceea se im
pune din partea consiliilor de con
ducere a cooperativelor, a direcții
lor agricole, uniunilor cooperatiste 
județene o grijă sporită pentru ex
ploatarea întregii suprafețe amena
jate, potrivit normelor tehnice, în 
așa fel îneît să se obțină produc
ții și venituri corespunzătoare po
sibilităților create

în acest an cooperativele agrico
le vor realiza noi și importante in
vestiții pentru extinderea irigații
lor, organizarea de complexe pen
tru creșterea porcilor, păsărilor, 
extinderea suprafețelor viti-pomico- 
le etc. Volumul creditelor pe ter

men lung pe care statul le acordă 
cooperativelor agricole înregistrea
ză creșteri însemnate. Acestea tre
buie repartizate cu toată grija și 
răspunderea de către organele a- 
gricole și unitățile Băncii Agricole 
asigurîndu-se folosirea lor cu spirit 
gospodăresc, astfel ca să contribuie 
la realizarea programului stabilit de 
conducerea de partid pehtru dez
voltarea agriculturii cooperatiste.

Pentru a se înlătura neajunsuri
le care au existat în realizarea, în
treținerea și exploatarea investiții
lor în cooperativele agricole, or
ganele de specialitate^ împreună cu 
cele bancare, trebuie să acorde un 
sprijin mai concret și mai eficient 
în elaborarea documentațiilor teh
nico-economice. asigurarea bazei 
.tehnico-materiale, a mijloacelor de 
execuție. încă de la proiectarea și 
întocmirea, documentațiilor tehni
co-economice trebuie să se urmă
rească realizarea de investiții cu 
costuri cit mai reduse, să se folo
sească în mai mare măsură mate
riale din resurse locale.

Statul acordă cooperativelor a- 
gricole un sprijin multilateral. Pen
tru ca eforturile financiare ale sta
tului să fie fructificate, să contri
buie la redresarea unităților mai 
puțin dezvoltate și la creșterea pro
ducției și veniturilor în cooperati
vele agricole, este necesar ca direc
țiile agricole, uniunile județene și 
unitățile Băncii Agricole să treacă 
la acțiuni hotărîte, terme, de spri
jinire și îndrumare concretă a co
operativelor. să vegheze perma
nent asupra modului în care este 
gospodărită averea obștească, în 
care se aplică și se respectă sta
tutul și normele legale.

nutocamioane.de
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Geografia fizica

Recent apărută în 
Editura științifică, 
lucrarea prof, Vintilă 
Mihăilescu răspunde 
imperioasei necesități 
a unei sinteze care 
să dea imaginea de 
ansamblu a peisaju
lui românesc, a ca
drului natural în ca
re s-a format și 
dezvoltat poporul 
nostru. Rod al unei 
experiențe ce depă
șește o jumătate de 
secol, această sin
teză geografică de 
înaltă ținută cu
prinde elemente de 
cel mai larg inte
res. Ea se adre
sează deopotrivă cer
cetătorilor. cadrelor 

, didactice de toate 
gradele, tuturor ci
titorilor dornici să 
cunoască natura atît 
de complexă și de 
specifică a patriei 
noastre.

De fapt, volumul 
de față reprezintă 
concretizarea unor 
principii fundamen
tale expuse ’’ "" 
tor într-un 
diu. apărut 
brării anul 
(„Geografie 
că". Editura 
miei).
principalele compo
nente ale mediului 
geografic în jurul 
reliefului ca factor 
esențial care diri
jează întreaga dez-

de au- 
alt stu- 
în li
trecut 

teoreti- 
Acade- 

Polarizînd
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IB/op/ artelor

voltare fizică a re
giunii sud-est car
patice, în cadrul 
căreia România o- 
cupă locul central, 
autorul prezintă i- 
deea unității pă
mîntului și a po
porului român.

Caracterul meri
toriu al lucrării re
zultă și din faptul 
că diferitele elemen
te ale mediului geo
grafic sînt văzute 
într-o strînsă core- 

dinamică, ast- 
îneît teritoriul

țării apare ca un 
ansamblu complex, 
organic și' armonios. 
Structura . peisajului 
României este tra
tată în strînsă le
gătură cu poziția ei 
geografică și cu in
fluențele generale. 
După încadrarea 
Carpaților în siste
mul muntos al Euro
pei, autorul trece la 
prezentarea marilor 
unități ale reliefului 
țării, subliniind ca- 

. racterul complimen
tat al părților com
ponente.

In continuare, pe 
baza unui vast ma
terial faptic, acumu
lat în ultimii ani, 
sînt tratate proble
me referitoare . la ■ 
climă și topoclimă, 
la regimul apelor, la 
vegetație și soluri. In 
strînsă legătură cu

Ilie Balea nu este 
numai un critic mu
zical, ci și regizor 
de operă și acestei 
duble calități i se 
adaugă cea de. a 
treia pe care publicis
tica sa, cronică sau 
eseu — o recomandă 
cu prisosință, aceea de 
om de cultură. Jude
cata sa asupra teno- 
menului estetic inve
stită în primul rînd cu 
atributele specialistu
lui poartă pecetea u- 
nui orizont spiritual 
vast.

Studiile cu care 
se deschide volumul 
„Dialogul muzicii cu 
literatura", „Animus și 
anima — cuvînt și su
net", sînt caracteristi
ce pentru viziunea au
torului : dezvoltarea
operei — a muzicii în 
'general — este privită 
paralel cu evoluția li
teraturii, subliniindu- 
se faptul că : .,Wagner 
pare a întruchipa 
cea mai fecundă mo
dalitate a dialogului 
muzicii cu litera
tura", Sfîrșitul- vea
cului trecut și în
ceputul secolului no
stru marchează 
salt calitativ pe 
mul. apropierii artelor 
și autorul are dreptate 
să afirme că în acest 
moment istoric „Un 
viu proces de osmoză 
transferă idei și for
mule dintr-un dome
niu în altul. Artele par

cu. Ilie Balea are con
vingerea că Oedip este 
o capodoperă și, din 
această perspectivă, în
treprinde o descriere 
erudită care pune deo
potrivă în evidență 
sensurile filozofice ale 
genialei lucrări enes- 
ciene cît și noutatea 
ei de substanță în con
textul muzicii și al 
gîndirii veacului XX.

E drept, o culegere 
care așează alăîturi 
studii de. mai vastă 
respirație elaborate în
tr-un răstimp mai 
mare și notații de mo
ment fatal prezintă și 
unele inegalități. Dar 
chiar și impresiile, in
stantaneele ’ nu stau 
aici sub zodia impro
vizației și a gratuită
ții. Ilie Balea acordă 
scrisului o gravitate 
deosebită pentru a-și 
permite cochetării de 
o -'Ipă. De aceea, im
presia globală a volu
mului „Dialogul arte
lor" e. una de temei
nicie, 
vastă cultură, toate a- 
tribute puse în slujba 
Ideilor umanismului, a 
căror perenitate auto
rul o afirmă și o de
monstrează cu forța de 
convingere a unui 

dnalt profesionalism, 
cu credința în valorile 
eterne de ieri și de as
tăzi ale frumosului.

Valeriu RAPEANU

să se dezvolte «în 
bloc», tendințe dina
mice care apar într-up 
domeniu năzuiesc să 
se extindă, parcă veri- 
ficîndu-și experiența 
asupra altor dome
nii..." Din această per
spectivă este văzută 
creația secolului al 
XX-Jea, autorul cau
ți nd tot timpul să pu
nă în valoare punc
tele de interferență 
intre arte, momentele 
fertile ale acestui dia
log care au dat naștere 
unor opere reprezenta
tive pentru secolul 
nostru. Cititorul este 
impresionat plăcut de 
erudiția autorului : 
concluziile sale sînt 
rodul' unor abundente 
lecturi și audiții. Deși 
Ia prima vedere înși
ruirea de nume și o- 
pere dă cîteodată pa
ginii un aspect com
pozit, citită cu a- 
tenție vom vedea că 
nimic nu este de pri
sos, că fiecare titlu 
demonstrează o anu
me idee, că autorul 
avansează cu precauție 
și trage concluzii nu
mai 
tele

O 
tați 
și studiile reunite sub 
titlul „Mai presus de- 
cît destinul", un ciclu 
dedicat unei pertinente 
analize a operei „Oe
dip" de George Enes-

Romanies
MICI

Al. GER

marile unități 
turale ale pămîntu
lui românesc, în ul
tima parte a lu
crării sînt prezen
tate principalele fa
ze de populare ale 
teritoriului sud-est 
carpatic. Este reda
tă evoluția . așeză
rilor omenești în 
latura ei geografi
că', fiind analizate 
atît modificările can
titative și calitati
ve pe care popu
lația 10 imprimă pei
sajului, cît și influ
ența acestuia în 
distribuirea în .spa
țiu și timp a așeză
rilor. Este subli
niat faptul, că .po
porul este acela care 
dă unei țări adevă
rata unitate geografi
că.

După cum arată au
torul, geografia, ală
turi de istorie, este 
una dintre discipli
nele științifice pare 
contribuie la cunoaș
terea României ca o 
țară cu o individua
litate geografică și o 
unitate economică 
proprie.

tmbinînd accesi
bilitatea cu o înaltă 
exigență științifică, 
lucrarea prof. Vintilă 
Mihăilescu reprezin
tă un adevărat eve
niment editorial.

Autorul acestei lucrări, Pavel 
Apostol, consideră că una dintre 
principalele direcții în care poa
te și trebuie să se dezvolte fi
lozofia marxistă este elaborarea 
unei teorii generale a acțiunii, 
constituită pe baza generalizării 
metodelor logico-matematice și 
cibernetico-informaționale. In 
această lumină, ciberneticii îi 
revine un rol central în siste
mul științelor și în elaborarea 
teoriei filozofice a acțiunii.

Cartea tratează, de asemenea, 
probleme ca : abstractizarea și 
conceptualizarea cibernetică, a- 
naliza comportamentală de tip 
cibernetic, structura interacțiu
nii sisteme-ambianță . și sistem- 
subsistem, modelarea ciberneti-

că și argumentează necesitatea 
generalizării metodologiei ciber
neticii. Lucrarea mai cuprinde 
și o încercare de descriere exac
tă a relației de cunoaștere și o 
examinare a complexului „acțiu- 
ne-cunoaștere" în perspectivă 
cibernetică. în încheiere' sînt 
schițate unele perspective filo
zofice pe care le implică asimi
larea metodologiei ciberneticii.

Bazată pe o bibliografie am
plă, la zi, lucrarea se adresează 
specialiștilor în domeniul epis
temologiei, metodologiei, cerce
tărilor din științele particulare, 
cit și unor cercuri de practicieni 
din domeniul economiei, vieții 
sociăl-culturale etc.

atunci cînd fap- 
sînt concludente, 
structură și cali- 
asemănătoare au

seriozitate și
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Tradus din limba germana, 
după originalul apărut în edi
tura „Dietz" — Berlin 1955, vo
lumul cu acest titlu cuprinde 
o culegere de articole, cuvin- 
tări și lucrări ale lui Karl 
Marx și Friedrich Engels de o 
deosebită însemnătate pentru 
înțelegerea și aprofundarea teo
riei economice marxiste.

Printre articolele teoretice 
— grupate la începutul volu
mului — se numără :

• „Schiță a unei critici a e- 
conomiei politice".

• „Manuscrise economico- 
filozofice".

• „Forma valorii".
• „Principiile comunismu

lui".
• „Cu privire la naționali

zarea pămîntului".
Partea a doua a culegerii cu

prinde articole cu privire la 
situația clasei muncitoare din 
diferite țări, la modul de or
ganizare a luptei sale economi
ce și politice. '

Ultima parte a lucrării înmă
nunchează articole consacrate 
unor teme diverse, cai „Pro- 
tecțiOnismul și liberul schimb", 
;,Despre 'concentrarea capitalu
lui în Statele Unite" ș.a.

Autonomie
(Colecția „Biblioteca organizării și conducerii 

științifice")
și responsabilitate

Intre noile activități 
trebuie să țină seama 
intens 
este și 
menul 
ciplină 
deschidă 
derne . ...
pective de dezvolta,re. Astăzi nu 
mai există nici o îndoială asu
pra faptului că nici, o între
prindere, indiferent de ramura 
activității sale, în acțiunea de 
organizare științifică a produc
ției și a desfacerii acesteia nu 
se poate lipsi de cunoașterea și 
cercetarea pieței, atît acelei in
terne cît și a celei externe Răs- 
punzînd acestor cerințe. M. C. 
Demetrescu oferă un instru
ment util cadrelor de econo-

de care 
tot mai 
modernăîntreprinderea 

aceea de marketing. Ter- 
vizează o nouă dis- 
știi.nțifică menită să 

întreprinderii mo- 
noi posibilități și pers-

miști — organizatori, teoreti
cieni și practicieni — bazîndu-și 
lucrarea pe o largă și. multila
terală informație din literatura 
de specialitate, originală și 
străină, precum și străduindu-se 
să ușureze cititorului înțelege
rea problemelor dezbătute și 
utilizarea metodelor celor mai 
eficiente de cunoaștere a cerin
țelor consumatorilor în vederea 
programării și orientării pro
ducției. Printre aspectele acestei 
noi activități analizate în carte 
mai remarcăm : utilizarea me
todelor cantitative în' marketing, 
cercetarea psiho-soeiologică a y 
consumatorului, publicitatea. ' 
marketingul internațional, cer
cetările de piață și utilizarea lor 
în țara noastră etc.

în arta
. Lucrarea lui Radu 
Sommer apărută în bi
blioteca de filozofie și 
sociologie a Editurii 
politice abordează ra
portul dintre social și 
estetic, problemă de 
mare actualitate.

Eseul prilejuiește 
sinteza unor opinii ex
trem de variate înce- 
pînd de la Platon, 
Aristotel, Kant, Hegel 
și terminînd cu filozofi 
și esteticieni contem
porani sau scriitori și 
artiști reprezentativi 

oarecum 
despre 
mora-

rită de cele mai multe 
ori de îngustimi sau 
unilateraiizări. Oare
cum greu de descope
rit și uneori cufundat 
într-un număr excesiv 
de mare de citate (in
teresante, alese cu pri
cepere, dar obositoa
re), firul central al ar
gumentării îl repre
zintă relația etic — es
tetic.

Sub diferitele sale 
chipuri sînt analiza
te manifestările for
malismului în artă, 
ale tendinței de a i- 
nova. cu orice preț, ale 
jocului gratuit și sțe- .țara.te, minuțios șlefuit 
ril, combătîndu-se în și efectul de ansamblu 
mod justificat manie
rismul, extravaganța, 
exclusivismul, epigo- 
nismul, cabotinismul.

Felul in care este 
■discutat umanismul ca 
mesaj și coordonată 
axiologică fundamen
tală a artei este sem-

săș! natura acestei 
forme a spiritului.

Pentru ilustrarea e- 
seului lui Râdu Som- ' 
mer, este cît se poate 
de potrivită evocarea 
metaforei utilizate de 
autor în definirea ati
tudinii sale față de 
problema discutată. 
Talentul artistului ar 
putea fi asemănat ast
fel cu un diamant, iar 
conștiința sa morală 
cu sursa luminoasă 
care-i animă. La marii 
artiști. puternica lor 

. conștiință luminează 
un diamant i cu multe

Ion PASCADI

C. BARBULESCU

S. MOVILEANU

TEHNICA

Printre 
cantitative 
economică, 
aplicații în 
prognozei și

într-o per- 
marxistă. fe-

Dicționar de zootehnie UNELTE"

DOMOKOS Geza 
directorul editurii „Kriterion*

William Faulkner"

dintre ramuri"

Sorin 
prezintă 
masivă.

„MAȘINI

„Balanța legăturilor

//

Activitatea editorială a fost pretu
tindeni și întotdeauna criteriu al 
nivelului de cultură și. totodată, 
atelier de creație Atelier în care 
s-au îngemănat tradiția și actuali
tatea, certele valori naționale și in
ternaționale i atelier în care au 
coexistat - completîndu-se reci
proc — orientări și stiluri literare 
diferite și s-a predat ștafeta crea
ției din generație în generație. Re
cent înființată. în urma reorgani
zării rețelei editoriale, „Kriterion" 
este, de ia primii săi pași, benefi
ciara unor măsuri menite să creeze 
premisa realizării tocmai a unor 
asemenea rațiuni de a fi ale institu
țiilor care tipăresc cartea

Expresie a politicii naționale 
marxist-leniniste a Partidului Co
munist Român și a statului nostru 
socialist, editura „Kriterion" e 
chemată să îngriiească apariția, in

Exploatarea rațională 
a i r« 

de foraj-extracție"

Lucrarea „Exploatarea rațio
nală a instalațiilor de foraj- 
extracție", semnată de ing Pe
tre A. Rădulescu, cuprinde no-, 
țiuni teoretice și practice pe 
care constructorii de utilaje și 
instalații petroliere le pun la 
dispoziția celor care se ocupă 
cu exploatarea acestora, spre 
a le servi obținerii maximului 
de eficiență în producție. Sta
bilind anumiți indicatori tehnici 
și economici, ca și indicii de 
analiză cantitativă matematică 
ai exploatării instalațiilor de 
foraj și extracție, autorul dă 
indicații practice asupra reglă
rii și întreținerii utilajului. 
Prin nivelul de investigare și 
soluționare analitică a proble
melor, lucrarea este deosebit 
de utilă inginerilor și tehnicie
nilor din unitățile de foraj și 
extracție a țițeiului, ca și din 
proiectare și cercetare.

55

șî medicină veterinară"
Editura „Ceres" a 

îmbogățit literatura de 
specialitate cu o nouă 
lucrare de larg inte
res : „Dicționar de zo
otehnie și medicină 
veterinară". Lucrarea, 
prima de acest gen în 
literatura zooveteri- 
nară din țara noastră, 
definește și explică a- 
proximativ 11 000 ter
meni. Definirea atît a 
termenilor clasici, cit 
și a celor moderni, nou 
introduși în literatura 
de specialitate, permi
te nu numai folosirea 
judicioasă a diverselor

metodele 
de analiză 

cu utile 
domeniul 

i planifi
cării economice, un 
loc. de frunte îl ocupă 
astăzi balanța legătu
rilor dintre ramuri. 
Această metodă con
tribuie la cercetarea 
statistico-economică a 
procesului reproduc
ției sociale. modelul 
balanței legăturilor

limbile maghiară, germană, sîrbă. 
ucraineană și idiș, deopotrivă, a 
unor opere clasice și a unor lucrări 
recente din domeniul literaturii, 
artei și științei. La efortul ei se va 
adăuga și activitatea pe care o vor 
desfășura. în acest sens, secțiile de 
specialitate ale unor edituri ce se 
vor ocupa de editarea unor lu
crări ale scriitorilor de limba ma
ghiară. germană, sîrbă etc, Ince- 
pînd din 1971, vom tipări. In tra
ducere românească, lucrări de va
loare ale literaturii naționalități
lor conlocuitoare din țara noastră; 
în același timp vom continua să

tratate moderne, ci și 
familiarizarea cu lim
bajul și terminologia 
actuală, evitind confu
ziile și contribuind la 
realizarea limbajului 
comun. indispensabil 
unei activități practice 
și științifice unitare. 
Explicarea noțiunilor 
reprezintă. în același 
timp, un mijloc infor
mativ rapid asupra ul
timelor noutăți din do
meniul zootehniei ge
nerale și speciale, ge
neticii, alimentației, i- 
gienei. bolilor interne.

dintre ramuri surprin- 
zînd momentele prin
cipale ale procesului 
reproducției și scoțînd 
în , evidență natura și 
sensurile relațiilor de 
producție, care condi
ționează echilibru) sis
temului economic ana
lizat

Lucrarea : „Balanța 
legăturilor dintre ra
muri", de L. Tovissi și 
E. Țigănescu, recent

chirurgiei, parazitolo- 
giei, fiziologiei și fizio- 
patologiei etc.

Caracterul explicativ 
al dicționarului permi
te specialiștilor - din 
producție : zootehniști. 
medici veterinari, ingi
neri agronomi, precum 
și studenților din fa
cultățile de profil, în
țelegerea precisă a no
țiunilor și utilizarea 
adecvată și corectă a 
termenilor, favorizînd 
o mai bună organizare 
a activității practice, 
științifice și a schim
burilor de informații.

apărută tn Editura 
științifică răspunde 
tocmai necesităților de 
informare ale unui 
grup numeros de eco
nomiști, statisticieni, 
ingineri, matematicieni 
în domeniul probleme
lor teoretice, metodo
logice și practice pe 
care le ridică elabo
rarea și utilizarea ba
lanței legăturilor din
tre ramuri.

Utilizarea rațională a unei 
mașini-unelte ridică probleme 
foarte complexe, îp care cerin
țele tehnice și cele economice 
se întrepătrund, fiecare câu- 
tînd să primeze, scopul final 
rezumîndu-se în producerea de 
piese de calitate superioară la 
un preț de cost minim. Ple- 
cînd de la această premisă, lu
crarea „Mașini-unelte", de prof 
dr. ing Emil Botez — apărută 
recent in Editura tehnică — pu
ne la îndemîna cadrelor de 
specialitate un bogat material 
informativ, științific, bazat. în 
primul rînd, pe concepția func
țională a elementelor compo
nente ale mașinilor-un'elte Vo
lumul de față abordează pro
blema cinematicii mașinilor-u- 
nelte și se adresează ingineri
lor. tehnicienilor, maiștrilor și 
altor specialiști în domeniul 
tehnologiei construcțiilor d; 
mașini și prelucrării metalului

traducem opere ale unor scriitori 
români, clasici și contemporani, în 
limbile naționalităților conlocuitoa
re Prin aceasta editura își va a- 
duce contribuția la lansarea pe o 
scară mai largă a creațiilor literare 
scrise îa limbile naționalităților 
conlocuitoare, la încadrarea orga
nică a acestora în circuitul culturii 
socialiste unitare din România, 
precum și la o mai bună cunoaș
tere a literaturii române în rîn- 
dul naționalităților. Spicuind doar 
cîteva titluri din planul nostru 
editorial, amintim apariția roma
nului lui Siito Andrăs „Mama 
mi-a promis un somn ușor" care 
va marca debutu] cărților în 
limba maghiară sub emblema „Kri
terion", precum și lucrările proza
torilor Huszâr Săndor. Fodor San
dor, Georg Scherg, Markovici Sve- 
tislav Avem convingerea, că vor 
trezi interes'.:) publicului cititor a- 
minlirile cunoscutului poet Franz 
Liebhard „Oameni și timpuri" Din 
cele aproape 20 de volume de ver
suri inedite aflate în editură men- . 
ționăm pe cele ale lui Kânyădi 

. Săndor, Păskândi Geza. Alfred
Kittner, Vladimir Ciocov, I. Ber- 
covici. Vor semna culegeri de stu
dii și eseuri Bănyai Lăszld, Măliusî 
Jdzsef. Szabd T. Attila, Kântor La- 
jos și alții. Acum cîteva .zile a apă
rut în librării lucrarea în două vo
lume a profesorului Csehi Gyula 
„Clio și Callcpe", consacrată stu
diului intercondiționării creației 
artistice cu istoria. Vor apărea în 
continuare colecțiile intitulate 
„Scriitori maghiari din România" 
(în cadrul căreia se vor reedita vo
lume de Gaâl Gâbor, Kurkd Gyâr- 
fâs. Kacsd Săndor, Szemlăr Ferenc 
etc ), „Teka" - care, printr-o apa
riție periodică, tinde să ofere o 
mică bibliotecă de cultură generală, 
„Forrăs" rezervată lucrărilor de 
debut. ..Horizont" — înmănunchind 
opere din literatura universală.

. Acum la inceput de drum, con
siderăm ca una din sarcinile noastre 
principale punerea în valoare, în 
spiritul concepției marxist-leniniste 
a tot ce este valoros în activi
tatea literară, artistică, și științifică 
a națio.ialhățiîor conlocuitoare din1 

. țara noastră. Vrem ca editura „Kri
terion" — care din clipa înființării 
sale se bucură de atenția deose
bită a partidului și statului — să 
constituie o certitudine pentru 
oricare om de creație, că indife
rent dacă publicul căreia i se a- 
drescăză în limba sa maternă nu
mără milioane sau doar cîteva 
zeci de mii, poate crea nestingherit 
pentru că - dacă este meritorie — 
munca sa va vedea lumina tiparu
lui. își va îndeplini misiunea

Activitatea noastră continuă tra
dițiile progresiste ale editării In 
Români . a literaturii maghiare, 
germane, sîrbe, și îndeosebi vasta 
operă de valorificare a culturii na
ționalităților conlocuitoare care, s-a 
desfășurat la noi în ultimul pătrar 
de veac In actualul climat politic 

. și cultural din țara noastră vom 
realiza desigur mult mai mult de- 
cît s-a realizat vreodată. De unde 
provine certitudinea noastră ? Cri
teriul care prezidează azi aparițiile 
se cere a fi acela al valorii obiec
tive a creațiilor puse în slujba 
propășirii patriei.

Discutînd 
■neșișteipa'tic, 
valuri, artă, 
lă, amoralism, autono
mie. autonomism, es
tetism, decadență, filo
zofie. fantezie, mit, 
optimism. pesimism, 
nonconformism, spirit 
prospector, umanism, 
autorul face să defile
ze în fața spiritului o 
zbuciumată istorie în 
care sînt invocați cu 
competență Apollinaire 
și Paul Klee, Elliot și 
Brahms, Kafka și 
Kandinski. alături de 

■ Caragiale și Eminescu,
Tudor Vianu și G Că- 
linescu 
spectivă

Alexandrescu 
o monografie 
reușind să 

surprindă organizarea 
internă a operei faulk- 
neriene, structurile ei 
specifice, să interpre
teze limbajul său spe
cial, tipologia eroilor 
săi. Cele 8 capitole, o 
anexă și un indice de 
nume oferă o frescă 
compactă, o densă a- 
naliză a creației unuia 
din cei mai mari ro
mancieri moderni. De 
la romanul „Sanctuar" 
la „Cătunul", „Ora
șul", „Conacul*. „Casa 
cu coloane", la nuvele 
excepționale ca „Ur
sul", „Bătrînul" etc., 
noblețea omului și as
pirația sa cea mai pro
fundă către demnitate 
sînt surprinse într-o 
genială viziune, împle
tind datele evenimen
telor reale cu o voca
ție originală- a fantas
ticului

Scriitorul este un 
„poet tragic", cum s-a

este magnific Apar 
apoi cabotinii, a căror 
conștiință opalescentă 
aproape stinsă întîm- 
pină cristalul grosolan 
și tulbure al talentului 
pustiu. Intre aceste 
două extreme se situ- 

__  .. ___ ___ ează gama deosebit de 
nificativ pentru viziu- v.arj1at'®J.a relațiilor po-
nea estetică a epocii —u-'- J—* -‘
noastre i nu este vorba 
de un simplu ilumi
nism sau de o genero
zitate utopică, fără a- 
coperire, ci de încer
carea de a înțelege în-

sibile dintre etic și es
tetic. Iată o compara
ție care sugerează 
pregnant și riguros in 
același timp ideea 
centrală a cărții.

mai spus, din marea 
familie nu numai a 
grecilor, ci și a lui 
Shakespeare și Dosto- 
ievski întreaga artă 
narativă a scriitorului 
american se o.rientea- 
ză către un eveniment 
central, obsesiv pentru 
personajele sale. „E- 
venimentul, umbrele 
lui derutante apasă u- 
niversul faulknerian la 
•toate nivelurile sale"

Sorin Alexandrescu 
sondează adînc con
strucția operei lui 
Faulkner, remarcînd 
cu potrivită expresie 
„sublimul gîndirii sale 
poetice"

Pentru a - ne apropia 
și mai mult de dimen
siunile reale ale ope
rei marelui romancier 
american reamintim 
un fragment din cre
zul său artistic : „O- 
'mul e nemuritor nu 
numai fiindcă este sin
gura dintre toate fiin
țele. a cărei voce este 
inepuizabilă, ci pentru

că are un suflet, un 
spirit capabil de com
pasiune, sacrificiu și 
rezistență Datoria 
poetului, a scriitorului 
— este să scrie despre 
aceste lucruri. Este 
privilegiul lui, acela 
de a-1 ajuta pe om să 
reziste, îmbărbătîn- 
du-i inima, amintin- 
du-i. curajul, onoarea, 
speranța, mîndria, 
compasiunea și sacrifi- ' 
ciul, care au fost glo
ria trecutului. Vocea 
poetului trebuie nu 
numai să înregistreze 
suferințele omului, ci 
trebuie să fie unul 
din reazemele lui, din 
pilonii lui de susținere, 
prin care omul va 
dura și va triumfa".

Valoarea de fond, 
calitatea de anali
ză literară, spiritul 
perspicace și rafina
mentul critic al auto
rului impun această 
masivă monografie.

Foaie pentru minte, 
inimă și literatură"

Bibliografie analitică și studiu monografic
In elaborarea unor 

studii de sinteză, care 
să privească în an
samblul manifestări
lor sale evoluția lite
raturii noastre, cerce
tările cu caracter a- 
nalitic și monografic, 
ca și cele cu caracter 
bibliografic. consa
crate unor curente li
terare. publicații sau 
personalități de primă 
mărime, se impun cu 
necesitate, ca o etapă 
preliminară obligato
rie

Din această pers
pectivă credem că se 
cuvine a fi apreciată 
și bibliografia anali
tică a revistei „Foaie 
pentru minte, inimă și 
literatură", lucrare 
semnată — ca și docu
mentatul studiu mono-

grafic ce o precede — 
de George Em. Marica. 
Este meritul autorului 
de a fi dus la capăt o 
muncă ce presupune 
depășirea a numeroa
se dificultăți și de a 
fi realizat o cercetare 
exhaustivă, menită nu 
numai să înregistreze 
întreg materialul ce a 
văzut lumina tiparului 
în paginile revistei, ci 
și să descifreze prin
cipalele direcții ale ac
tivității acesteia, ca și 
semnificația contribu
ției pe care a adus-o 
la dezvoltarea culturii 
noastre Revista con
dusă de G Bariț — 
tipărită la Brașov în
tre 1838—1865. ca su
pliment literar al „Ga
zetei de Transilvania"

— se impune, după 
cum demonstrează 
concludent G. Em. 
Marica, ca cea dintîi 
revistă ardeleană de 
valoare și totodată, 
alături de „Curierul 
de ambe sexe", apărut 
in Muntenia, ca una 
dintre cele mai impor
tante reviste româ
nești ale epocii

Datorită rolului său 
deosebit, . bibliografia 
care i-a fost consacra
tă constituie pentru 
orice cercetător al vie 
ții culturale și spiri
tuale a acelui timp o 
permanentă . sursă de 
referințe. un prețios 
izvor de date și infor
mații
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Prezentarea scrisorilor de acreditare
_ *

Manifestări consacrate 25 de ani de h eliberarea Budapestei

/

CUVÎNTĂRILE ROSTITE

în cuvîntarea rostită cu prilejul 
prezentării scrisorilor de acredi
tare, Miroslav Sulek, ambasado
rul R. S. Cehoslovace, a arătat : 
„Prietenia popoarelor noastre are 
rădăcini adinei, atît în trecutul în
depărtat — în eforturile depuse în 
comun pentru eliberarea națională 
și pentru obținerea suveranității 
de stat — cit și. în istoria modernă 
— în lupta împotriva ocupanților 
fasciști în timpul celui de-al doi
lea război mondial. Poporul ceho
slovac, care anul acesta va sărbă
tori a 25-a aniversare a eliberării 
de sub dominația hitleristă, nu va 
uita niciodată că libertatea sa a 
fost dobîndită și prin sîngele os
tașilor români, care, alături de ar
mata sovietică și împreună cu uni
tățile noastre militare, au luptat 
împotriva fascismului pe teritoriul 
nostru. «

în prezent,' această prietenii își 
găsește o nouă expresie în idealu
rile construcției socialismului, în 
Ivita pentru astfel de refații in
ternaționale în cadrul cărora va 
fi asigurată o pace trainică și o 
colaborare între popoare, multila
terală și egală în drepturi".

în continuare, ambasadorul Mi
roslav Sulek a arătat: „Ne bucu
răm sincer de rezultatele pe care 
poporul frate român le obține în 
realizarea liniei recentului Con
gres al X-lea al partidului dum
neavoastră".

Subliniind că între România și 
Cehoslovacia se dezvoltă relații 
multilaterale, vorbitorul a men
ționat în continuare: „Colaborarea 
concretă, planificat realizată în do
meniul politic, economic, tehnico- 
științific și cultural, în care con
știent se depun eforturi pentru noi 
forme, mai eficiente, și pentru un 
mai înalt nivel calitativ, nu numai 
că aduce avantaje tot mai mari 
popoarelor Cehoslovaciei și Româ
niei, dar reprezintă totodată și o 
contribuție grăitoare la creșterea 
puterii, prestigiului și unității ță
rilor socialiste".

„Considerăm că există încă o 
serie de posibilități pentru lărgi
rea acestei colaborări- reciproce și 
fructuoase, bazata- pe principiile 
internaționalismului socialist. Do
rința întregului popor cehoslovac, 
a partidului său comunist și a gu
vernului este ca aceste posibilități 
să fie folosite pe deplin. Sîntem 
încredințați că profunda simpatie 
reciprocă a popoarelor noastre și 
identitatea țelurilor socialiste vor 
asigura și în viitor o largă bază 
dezvoltării cu succes a relațiilor 
dintre țările noastre prietene".

în încheiere, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace a spus : „Vreau să vă 
asigur pă, în ceea ce mă’ privește, 
voi depune toate eforturile 
ă-mi îndeplini cu succes 
ce mi-a fost încredințată, 
rința sinceră de a acționa 
âdîncirea în continuare a
niei cehoșlovaco-române". El a 
adresat președintelui Consiliului 
de Stat, guvernului și poporului 
român calde salutări frățești din 
partea președintelui Republicii So
cialiste Cehoslovace, guvernului și 
popoarelor Cehoslovaciei.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a mulțumit căl
duros pentru salutările frățești 
transmise de ambasadorul ceho
slovac, adresînd, totodată, președin
telui Republicii Socialiste Ceho-

pentrii 
funcția 
în do- 
pentru 
priete-

slovace, Adunării Federale, guver
nului și popoarelor R. S. Ceho
slovace un salut tovărășesc și urări 
de noi succese în dezvoltarea și în
florirea Cehoslovaciei.

în cuvîntul său, președintele 
Consiliului de Stat a spus : „între 
țările și popoarele noastre s-au 
statornicit de-a lungul veacurilor 
trainice legături prietenești înte
meiate pe sentimente de stimă și 
prețuire reciprocă, pe solidaritate 
în lupta pentru eliberarea națio
nală și socială. Prietenia româno- 
cehoslovaqă s-a cimentat și mai 
mult în lupta împotriva fascismu
lui, prin sîngele vărsat în comun, 
alături de ostașii sovietici, în crîn- 
cenele bătălii pentru eliberarea 
Cehoslovaciei de sub ocupația hit
leristă, pentru victoria asupra 
Germaniei naziste.

Victoria socialismului în țările 
noastre, unitatea țelurilor și aspi
rațiilor fundamentale ale celor 
două popoare au creat o bază trai
nică pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară, calitativ nouă, a rela
țiilor rOmâno-cehoslovace de prie
tenie și colaborare. Dezvoltarea 
continuă a acestor relații, pe baza 
principiilor marxism-leninismului, 
corespunde pe deplin atît intere
selor poporului român, cît și ale 
popoarelor ceh și slovac, servește 
unității tuturor țărilor socialiste, 
cauzei generale a socialismului și 
păcii".

După ce a subliniat însuflețirea 
cu care muncește poporul nostru 
pentru transpunerea în viață a ho- 
tăririlor Congresului al X-lea al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat a 
spus: „Poporul nostru se bucură 
sincer de rezultatele pe care oa
menii muncii din Cehoslovacia 
prietenă le-au obținut în anii con
strucției socialiste, sub conducerea 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, în creșterea și diversificarea 
forțelor de producție, în dezvol
tarea științei și culturii, în ridi
carea nivelului de trai.

Realizările dobîndite de popoa
rele noastre în edificarea noii o- 
rînduiri creează noi premise ..pen
tru extinderea ,și: intensificarea, 
colaborării reciproc avantajoase 
dintre România și Cehoslovacia. 
Partidul Comunist Român, guver
nul și poporul nostru împărtășesc ■ 
dorința partidului comunist, a gu
vernului și a popoarelor 
slovaciei de a folosi 
posibilitățile ce le 
asigura dezvoltarea și mai puter
nică a relațiilor 
slovace de prietenie, și colaborare 
tovărășească.

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a urat ambasadorului Miroslav 
Sulek succes în îndeplinirea înal
tei sale misiuni, asigurîndu-1 de 
sprijinul deplin al Consiliului de 
Stat, al guvernului Republicii So
cialiste România și al său personal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială cu am
basadorul Miroslav Sulek.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe.

Ambasadorul Republicii Socia
liste Cehoslovace a fost însoțit de 
membri ai ambasadei.

Ceho- 
și mai intens 
au pentru a

româno-ceho-

(Urmare din pag. I)

ca. meșteșugul mobilei 
să fie, în Bihor, o 
scumpă brățară de 
aur. Meșteri iscusiți 
au sculptat aici tulbu
rătoare fantezii în 
lemn. Poate chiar mo
bilierul palatului ba
roc din Oradea — ca 
proporții unul dintre 
cele mai mari din 
Europa — a fost 
sculptat tot de dălțile 
lor. Meșteri români și 
maghiari au muncit 
împreună și și-au des
tăinuit secretele me
seriei in ateliere 
obscure ; de aceea, e 
firesc ca astăzi. In lu
mina altor legi socia
le și în hale moder
ne ale industriei so
cialiste frățietatea lor 
să- capete valențele 
majore ale epocii.

...Să revenim, însă, 
la noua întreprindere 
cu nume de stea din 
constelația industrială 
orădeană. Parcurg îm
preună cu tov. lori 
Dulău secțiile’ tinerei 
fabrici „Alfa". Ea va 
intra în producție, Ia 
toți parametrii, în tri
mestrul IV al t-,,„'l„l
curent — dar 
trecut, cînd i 
văzuse 60 de 
din producția 
ea a realizat acest pro
centaj cu o lună mai 
devrehle. Capacitatea 
totală : 20 000 de gar
nituri pe an. Tovară
șul Dulău, localnic și 
el, ridică aceeași pro-, 
blemă a stabilității ca
drelor, nu însă fără o 
constatare critică : 
„Oricîtă tradiție am

avea în construcția de 
mobilă, ducem lipsa 
unor specialiști pri- 
cepuți la mașini ultra
moderne și ultrasensi- 
bile, aduse din import. 
Muncitorii fabricii, în 
mare majoritate tineri, 
sînt meșteri buni. și 
entuziaști, dar e ne
voie și de experiența 
mai îndelungată a 
maiștrilor. Riscăm ast
fel să grăbim uzura

frageriei „Astor", ca
napelele „Mureș", gar
nitura „Dacia" (bufete, 
două fotolii, o cana
pea, o masă rotundă, 
o alta extensibilă cu 
șase scaune), bibliote
ca „Dana" din cinci 
corpuri ce se pot com
bina în mai multe fe
luri, după fantezia pro
prietarului și capacita
tea camerei.

Tot de „Alfa" apar-

anu'lui- 
în anul 
se pre- 

procente 
finală.

ambasadorul

centenarului nașterii
lui K I.

Cocteil

La clubul Uzinelor „Grivița roșie" 
din Capitală a avut loc, joi după-a- 
miază, o adunare festivă prilejuită 
de apropiata sărbătorire a centena
rului nașterii lui Vladimir Ilici Le- 
nin.

Au luat parte numeroși muncitori, 
ingineri, tehnicieni, funcționari din 
cele două uzine, reprezentanți ai Co- ' 
mitetului de partid al Sectorului 8, 
precum și membri ai Ambasadei U- 
niunii Sovietice la București.

Despre împlinirea unui secol de la 
nașterea lui Lenin au vorbit ing. 
Vasile Mladin, directorul Uzinei me

de material rulant, și A. V. 
ambasadorul Uniunii Sovie- 
București. Vorbitorii au evo- 
larg viața și activitatea lui

Vasile 
canice 
Basov, 
tioa la 
cat pe _ , . ___ ____  __
Vladimir Ilici Lenin, conducător re
voluționar, militant neobosit pentru 
eliberarea celor ce muncesc, pentru 
libertate socială și națională, pentru 
triumful socialismului și comunismu
lui. Ei au subliniat larga răspîndire 
a ideilor marxism-leninismului în lu- ’ 
mea întreagă, idei care însuflețesc 
astăzi ampia mișcare progresistă a 
contemporaneității.

Manifestarea s-a încheiat prin pre
zentarea filmului sovietic „Caietul 
albastru".

★

La clubul șantierului naval din 
Constanța a avut loc joi după-amia- 
ză o seară de- poezie închinată săr-

Cronica zilei
La invitația Consiliului Național 

pentru Educație Fizică și Sport din 
România, o delegație a Uniunii Fe
derațiilor Sportive din R.S.F. Iugo
slavia,condusă de tovarășul Miroslav 
Prelic, președintele uniunii, face în 
aceste zile o vizită în țara noastră.

Delegația iugoslavă a purtat con
vorbiri cu conducători ai mișcării 
noastre sportive și urmează să vi
ziteze baze și instalații sportive din 
orașele București și Brașov.

★
Ansamblul „Călușul" al Căminu

lui cultural din Scornicești, județul 
Olt, s-a înapoiat joi în Capitală, 
după turneul de peste două săptă- 
mîni pe care Ua întreprins în Olan
da. Belgia și Austria.

★
Un colectiv al Operei maghiare de 

stat din Cluj a plecat joi într-un tur
neu in Italia. După cum precizează 
directorul Operei, artistul emerit A- 
lexandru Szinberger, colectivul clu
jean. va susține trei spectacole, cu- 
prinzînd lucrările : „Cetatea prințu
lui Barbă-Albastră" și „Mandarinul 
Miraculos" de Bartok, precum și un 
act de balet românesc alcătuit din 
fragmente reprezentative din „La 
Piață" de Mihail Jora, ‘„Priculiciui" 
de Zeno Vancea, „Călin" de Alfred 
Mendelsohn.

(Agerpres)

In cadrul programului de pregă
tire a echipei noastre naționale pen
tru turneul final al C.M. figurau, 
pentru sezonul de primăvară, și 
două meciuri interțări : cu Olan
da, în deplasare, ia 22 aprilie, si 
Iugoslavia, la București, la 6 mai. 
De la FR.F. aflăm că, dacă meciul 

/cu Iugoslavia este deplin perfectat 
(pehtru 6 mai), cel cu Olanda a... 
căzut, deoarece forul de specialitate 
olandez și-a declinat propunerea. O 
știre de ultimă oră ne anunță însă 
reîntregirea acestui program, tot 
printr-un joc desfășurat in deplasa
re : un meci amical R.F. a Ger
maniei—România.

Oferta pentru această partidă a 
sosit la sediul F.R.F. însoțită și de 
o dată convenabilă : 8 aprilie
După cum sintem informați, condu
cerea F.R.F. va da un răspuns po
zitiv propunerii federației de spe
cialitate din R.F. a Germaniei.

judecăți. Cum fabrica 
„Bihorul" este purtă
toarea de ștafetă a 
tradiției bihorene de 
breaslă, eram sigur că 
voi întilni aici niște 
veterani, descendenți 
ai vechilor generații 
de maiștri. Greșeam 
profund. Tinerii, ab
solvenți ai școlii pro
fesionale, âu mîini de 
aur. Incrustările lor în 
mahon, cu fîșii com-

bătoririi centenarului nașterii Iui 
Vladimir Ilici Lenin. Cu acest prilej, 
prof. Alexandru Popeea a înfățișat 
figura luminoasă a marelui Lenin, 
iar un colectiv de actori ai Teatrului 
de stat din localitate a susținut un 
recital de versuri închinate lui Le- 
nin.

*
In comuna Poroina Mare a avut 

loc joi după-amiază o a.mplă mani
festare culturală, organizată cu spri
jinul Comisiei pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifice și 
al Comitetului județean Mehedinți al 
U.T.C. Prima parte a manifestării a 
fost dedicată comemorării a 100 de 
ani de .la nașterea lui V, I. Lenin. 
Viața și opera genialului teoretician, 
organizator și conducător al Marii 
Revoluției Socialiste din Octombrie 
au fost amplu prezentate de. către 
profesori de istorie și socialism 
științific.

★

La Botoșani, Decada cărții social- 
politice pentru tineret s-a deschis cu 
un simpozion pe tema ,,Lenin și ti
neretul", ținut în sala Teatrului „Mi- 
hai Eminescu" din Botoșani. După 
expunerile despre viața și activita
tea marelui conducător și învățător, 
cei prezenți au audiat un recital de 
versuri dedicate lui Lenin.

„Agerpres)

oferii cte

R. P. Ungare
Cu prilejul aniversării eliberării 

orașului Budapesta de sub ocupația 
hitleristă, ambasadorul Republicii 
Populare Ungare la București, Fe
renc Martin, a oferit joi un cocteil.

Au participat. Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al, Capi
talei, general-colonel Ion loniță, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
forțelor armate. Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Vlad. șef de secție la 
C.C. al P.C.R., generali și ofițeri su
periori, participant români la lup
tele pentru eliberarea Budapestei, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic. ' ■ (Agerpres)

IERI AU ÎNCEPUT ÎN CAPITALĂ

LUCRĂRILE PRIMEI SESIUNI ȘTIINȚIFICE
7

Șl ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂAACADEMIEI
în Capitală au început joi dimi

neață lucrările primei sesiuni științi
fice a Academiei de Științe Medicale 
și Adunarea Generală anuală a Aca
demiei.

La ședința de deschidere au luat 
parte Gheorghe Vasilichi, președin
tele Comisiei pentru sănătate, muncă 
și prevederi sociale a Marii Adunări 
Naționale, acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, membri ai Con
ducerii unor instituții centrale.

La sesiune participă, de aseme
nea, profesori universitari, cercetă
tori - științifici.

După cuvintul de deschidere, ros
tit de acad. Aurel Moga, președin
tele Academiei de Științe Medicale, 
sesiunea a fost salutată de Dan E- 
năchescu, ministrul sănătății.

Acad. Aurel Moga a prezentat a- 
poi raportul privind orientarea și 
organizarea 
dicale.

în cadrul 
țifice, timp 
zentate comunicări 
activitatea desfășurată 
principalelor institute 
medicală din țară.

Ș‘ cercetării științifice me-

lucrărilor sesiunii știin- 
de două zile, vor fi pr.e- 

referitoare la 
în cadrul 

de cercetare

(Agerpres)

SPORT
AZI ÎNCEP LA GALAȚI

Ultimul „act" oficial înaintea aces
tor întreceri l-a constituit conferința 
de presă care a avut loc aseară la 
hotelul „Dunărea" cu care prilej co
misia de organizare a furnizat zia
riștilor români și străini acreditați 
pe lingă biroul de 'presă al acestor 
campionate, ultimele amănunte în le
gătură eu pregătirile făcute.

Pînă aseară, din cele 7 echipe în
scrise ca participante la întreceri, 
sosiseră Ia Galați, pe l.îngă francezi, 
loturile italian și austriac, fiind aș
teptate să sosească în cursul dimine
ții de azi echipele Danemarcei, Un
gariei, Belgiei și Olandei.

Din punct de vedere organizatoric 
toate treburile sînt puse la punct. A 
rămas nerezolvată o singură „necu
noscută" — starea vremii. După ce

■ ■ ■ ■ a

a

în stilțioasa mobilă 
baroc iese tot din mii- 
nile iscusite ale unor 
tineri. Motive compli- ■ 
cate apar de sub daltă 
ca niște alesături. Fa
brica a mai produs 
mobilă tip Empire și 
Renaștere, iar acum a 
lansat noul tip de mo
bilă denumită „Crăi- 
șor“ (în cinstea tribu
nului Horia), în stil 
rustic, modernizat. Ex-

CODRI DE ARAMĂ
mașinilor. Oricum, u- 
nei fabrici tinere tre
buie să i se repartize
ze măcar minimul de 
specialiști", conchide 
interlocutorul meu.

Trecem pe lingă și
rul cuptoarelor de us
care a cherestelei. A- 
duc a gură de peșteră. 
In ele 
întregi 
mă. în 
mașini 
cută rapid cite 5—6 o- 
perații. Trebuie să ai 
un ochi foarte ager ca 
să poți observa naște
rea mobilei în această 
fabrică. Dintr-o mașină 
în alta, piesele compqâ 
nente ale garniturii se 
trezesc gata montate, 
vopsite, lăcuite. Din a- 
ceastă fabrică pleacă 
la drum garniturile su-

încap vagoane 
de materie pri- 
alte secții, alte 
complexe exe-

ține fabrica de scau
ne din Bucea. De aici, 
16 tipuri de scaune 
pleacă în țară, dar și 
în Franța, S.U.A., 
R.F.G., Norvegia, Bel
gia — mai deunăzi în 
Canada și Australia. 
Deci, de la un capăt 
la altul al lumii.

Mai bătrînă, cu o ca
pacitate mai redusă, 
fabrica „Bihorul" lu
crează mai tacticos. 
Aici, numitorul comun 
este migala. Inginerul 
șef. Cornel Cornea e 
din Dej și muncește In 
această fabrică de zece 
ani. deci jumătate din 
biografia fabricii. El 
mă informează că ma
joritatea o fortnează 
aici tinerii. Afirmație 
deconcertantă care-mi 
dă peste cap niște pre-

lemn deplicate de 
trandafir, lămîi și pa
lisandru. depășesc ori
ce vis.

Nu exagerez deloc. 
O garnitură de tip 
Sheraton este de-o 
fantezie cum n-am mai 
văzut deciț in Extre
mul Orient. E o sufra
gerie brodată parcă cu 
acul. Procedeul e pe 
cît de simplu, pe atît, 
de ingenios. DeSemțl 
este așternut mai intii 
pe hîrtie, apoi hîftia 
lipită pe fața mobilei. 
Un grup de țineri în
crustează cu grijă, ca 
intr-o operație pe 
ochi. ..corneea" colora
tă a fîșiei de .lemn. 
Munca îi pasionează 
ca pe 
artiști

De

niște veritabili 
ce sînt.
asemenea, pre-

pusă la tîrgurile inter
naționale, această mo
bilă a stîrnit un viu 
interes. S-a primit 
pe loc b comandă de 
1 000 garnituri pentru 
R.F.G., iar pentru un 
alt tip, 12 000 
turi, fără „cap 
rie". Fără ..cap 
rie" înseamnă, 
menii comerțului 
ternațional, încredere 
totală în marca fabri
cii. Astfel, firma aus
triacă „Placzek" lu
crează numai cu fa
brica din Oradea, iar 
un podgorean,' tot aus
triac. își comandă spa- 
lierii in Bihor, la Mar- 
ghita. Și. ca detaliu a- 
muzant, un neguțător 
de mobilă din R.F.G., 
admirator al echipei 
U.T.A., și-a botezat

garni- 
de se- 
de.se
in ter- 

in-

„Uta" unul din tipu
rile de scaune impor
tate din Bucea. De 
unde se vede pînă 
unde poate duce „mi- 
crobismul"...

Răsfoind, in biroul 
inginerului-șef Cor
nea, albumele fabrici
lor bihorene, îmi dau 
seama cite alte multe 
lucruri frumoase aș 
mai avea de spus. 

Mi se enumeră tîr- 
gurile la care mobilă 
bihoreană a fost pre
zentată anul trecut : 
Vienă, Milano, Zagreb, 
Kiev, Berlinul de vest,., 
Leipzig; imi sint a- 
mintite numeroase.alte 
succese de prestigiu. 
Dar, din toate acestea 
esențial este faptul că 
destinul 
horean se află in miini 
bune, destoinice.

Ca bihorean, mîn- 
dria îmi înnobilează și 
mie inima. Urmăream 
cu priviri îneîntate le
gănarea codrilor 
din Apuseni, in 
mă încălzisem la 
căra legendelor, 
să pot visa pe atunci 
că ei se vor Întoarce 
la adevărații lor ștă— 
pîni. Și iată că azi 
scriu despre această 
profundă metamorfo
ză, economică și so
cială. prin Care ve
chiul lemn din codrii 
copilăriei mele spo
rește confortul cetățe
nilor din toate unghiu
rile patriei și crește 
faima meșterilor Ro
mâniei socialiste pes
te mări și țări.

lemnului bi-

mei 
care 
fla
tară

AMINTIRILE
ORAȘULUI

miercuri, la Galați fusese o zi senină 
cu mult soare, o adevărată zi de pri
măvară. trebuie să vă spun că ieri 
dimineață a început o ploaie mărun
tă și rece, core s-a transformat pe Ia 
prînz în lapoviță, pentru ca seara 
să viscolească de-a binelea !

Totuși, datorită faptului că intere
sul pentru întrecerile din grupa C a 
campionatului' mondial de hochei pe 
gheață domină astăzi viața sportivă 
a orașului de la Dunăre, bănuiesc că 
gălățenii vor fi prezenți în mare nu
măr pe s.1—li  '..-2lî   2. ..  
vremii.

Alte
Subrt Miroslav, vicepreședinte al 
Ligii Internaționale de hochei pe 
gheață, de față la conferința de pre
să, fiind rugat să facă un pronostic, 
a opinat că lupta pentru primul loc 
se va da între echipele Austriei, Ita
liei și Ungariei. De,altfel, după cum 
declara trimisul Televiziunii Române, 
telespectatorii noștri vor putea ur
mări două din întrecerile dintre a- 
ceste ,echipe — respectiv, ultima re
priză. a meciului Ungaria — Italia 
(miercuri, 18 februarie, în jurul orei 
20,40) și partida Austria — Italia 
considerată a fi derbiul campionatu
lui (sîmbătă, 22 februarie, ora 17.30).

Azi, la ora 17. pe patinoarul arti
ficial din Galați, are loc festivitatea 
de deschidere oficială a campionatu
lui, după ce, în prealabil, se vor fi 
întîlnit echipele Danemarcei și Ita
liei cu începere de la ora 12. Pro
gramul întrecerilor de după-amiază 
mai cuprinde două partide : Aus
tria — Franța (ora 18) și Ungaria — 
Olanda (ora 21).

...Cîteva fotografii șl o dată : 1945. 
Nici un comentariu, nici o explica
ție; De fapt nici n-ar fi fost necesari 
Imaginile prezentate în ultimul nu
măr al revistei „BUDAPEST" — clă
diri și poduri distruse, fabrici-dărî- 
mate și devastate, străzi întregi în 
ruine — „spun" mai mult decît ar fi 
putut-o face orice comentariu. Așa 
arăta capitala ungară în luna februa
rie a anului 1945.

Astăzi, cînd poporul ungar sărbă
torește împlinirea unui sfert de veac 
de la eliberarea capitalei patriei sale 
de sub jugul fascisto-horthist, ur
inele războiului au dispărut de mult.' 
Au rămas doar în amintirile consem
nate de exponatele muzeelor, în ima
ginile fotografice, în monumentele și 
cimitirele orașului, în memoria locui
torilor. Acestea evocă într-un chip 
emoționant bătălia, pentru Buda
pesta", una din marile și grelele bă
tălii pentru zdrobirea armatelor hi
tieriste și victoria definitivă asupra 
fascismului. Ea s-a înscris tn șirul 
ofensivelor neîntrerupte din perioa
da 1944/45 ale armatelor Uniunii 
Sovietice, care a purtat pe Umerii 
săi greul războiului antihitlerist si 
a dat cele mai grele jertfe în zdro
birea mașinii de război naziste. îm
preună cu unitățile Frontului 2 U- 
crainean, la eliberare^ Budapestei 
au participat trupele armatei româ
ne, care după ce, 
sovietică, a alun
gat prin lupte 
grele trupele ger- 
mano-horthise din 
Transilvania, 
liberînd întregul 
teritoriu al pa
triei, a luat par
te activă la elibe1 
rarea Ungariei, 
Cehoslovaciei și 
pînă la înfrîngerea definitivă a Ger
maniei hitieriste.

...Printre numeroasele exponate din 
sălile închinate luptelor pentru eli
berarea orașului de la Muzeul militar 
central din Budapesta am 'văzut cî
teva facsimile și două fotografii : 
prima înfățișează un moment din 
luptele de stradă purtate de ostașii 
români pentru eliberarea casă cu casă 
a capitalei ; cealaltă — ostași români 
împărțind hrană populației eliberate. 
Sînt- doar două mărturii ale acelor 
zile fierbinți

...Am 
bună 
tierele 
urmă, s-au dat aceste grele lupte. 
Gara . Keleti, clădirea poștei cen
trale, hipodromul central. Fabrica 
de cauciuc, clădirea fostei căzărmi 
Frânez Jozsef, cimitirul Kerefjes. 
Cucerirea acestor obiective, ca și a 
celor peste 1 000 de mari clădiri, 
au reprezentat tot atîtea încleștări cu 
dușmanul, tot atîtea victorii ale osta
șilor români ai Corpului 7 ar
mată în timp ce înaintau de 

-Șa nord-est spre centrul Budapestei: 
Transformînd fiecare clădire într-o 
veritabilă cazemată, trupele hitieriste 
și horthystg se împotriveau cu dis
perare. Orașul trebuia cucerit, stradă 
cu stradă, casă cu casă. In acele zile, 
ostașii sovietici și români au dat do
vezi impresionante de curaj și vite- 
jie.

CU...eliberarea completă, la 13 fe
bruarie, a Budapestei, se încheia un 
lanț de acțiuni ofensive, purtate timp 
de cîteva luni de-a lungul a 135 de 
kilometri de la Tisa pînă în centrul 
Budapestei.. In cursul acestei Ofen
sive, trupele române, făcînd parte 
din Corpul 7 armată, au eliberat pes
te 50 de localități, au făcut 6 522 de 
prizonieri și au capturat o mare can
titate de armament și tehnică rie 
luptă. Aceste succese au fost Obți
nute cu prețui unor sacrificii intense. 
Numai în aceste bătălii, corpul român 
a pierdut aproape 11 000 de luptători 
din cei 36 348 de ostași și ofițeri Care 

. au pornit de la vest de Tisa în ofen
siva pentru eliberarea Budapestei. 
Dind o înaltă apreciere participării

alături de armata

e-

stadion, indiferent de starea

amănunte ? Cehoslovacul

Sielian SAVIN 
coresp. „Scînteii

ÎN CÎTEVA
RÎNDURI

SELECȚIONATA ’ STATULUI PE
RU a susținut un meci de verificare 
la Lima cu formația poloneză Gor- 
nik Zabrze La capătul unui joc e- 
cbilibrat, scorul a fost egal : £ - 
(0-2).

‘l—2

ECHIPELE DE HOCHEI 
GHEAȚA ALE UNGARIEI Și

PE 
DA

NEMARCEI s-au întîlnit- Ia Buda
pesta intr-un nou meci de verificare 
Și de data aceasta victoria a reveni’ 
sportivilor maghiari învingători., cu 
scorul de >9—4 {1—2. 4—2, 4—0).

ATLETUL AMERICAN RANDY 
MATSON a cîștigat concursul inter
național d" la Los Angeles, aruneînd 
greutatea la 20,00 m. Cu 3 zile mai 
înainte, Matson obținuse 20,08 m.

CORESPONDENȚA 
DE LA AL. PINTEA

Austriei, luptîndX

străbătut zilele trecute o 
parte din străzile și car- 

unde, cu 25 de ani în

ar- 
ro- 
eli-

ostașilor români la luptele pentru 
eliberarea Budapestei, istoricul un
gar Csatari Daniel sublinia : „Parti
ciparea la eliberarea Budapestei a 
fost o însemnată faptă de arme a 
trupelor române pe teritoriul Unga
riei, poate cea mai mare dintre toate; 
ele au ajutat la eliberarea capitalei 
unui popor in renaștere".

Aniversarea eliberării Budapestei 
evocă epopeea eliberării întregului 
teritoriu al Ungariei de sub jugul 
fascist, la care forțele române au 
participat cu 17 divizii de infanterie 
și cavalerie, un corp aerian, două 
brigăzi de artilerie antiaeriană, o 
brigadă de căi ferate și numeroase 
alte unități și formații militare, în- 
suniînd un efectiv de 210,006 oa
meni, 42 700 de soldați și ofițeri ro
mâni sacrificindu-și viața in aceste 
lupte

Participarea, alături de 
mata sovietică, a armatei
mâne la luptele pentru
berarea Ungariei, la uriașa încleș
tare a coaliției antifasciste a popoa
relor europene pentru înfrîngerea 
fascismului în cel de-al doilea război 
mondial este și rămîne o pildă con
cludentă de internaționalism în fapte, 
o pagină luminoasă în cronica tradi
țiilor internaționaliste ale partidului, 
clasei muncitoare și poporului ro
mân. ,

...Astăzi, cînd poporul ungar săr
bătorește cea de-a 
25-a aniversare a 
eliberării capita
lei sale. Buda
pesta se prezintă 
vizitatorilor ca un 
oraș mare și fru
mos, în 
dezvoltare, 
construcția 

șuiul; care a început imediat după 
eliberare, a solicitat o muncă te
nace, eroică din partea popu
lației. Rezultatele acestei munci 
n-au întîrziat să se arate. Capitala 
Ungariei socialiste este astăzi un 
oraș modern, cu bulevarde largi, cu 
o viață în permanentă efervescență, 
principalul centru industrial, politic 
și cultural al țării, cuprinzînd a- 
proape o cincime din întreaga popu
lație a țării. Cei peste 650 000 de 
muncitori budapestani • produc pentru 
nevoile interne ca și pentru export 
cea mai mare parte a mașinilor-u- 
nelte, a camioanelor, instrumentelor 
de precizie și a produselor farma
ceutice, a vaselor fluviale, confecții
lor și produselor zaharoase, fabri
cate în țară. Multe din aceste măr- • 
furi se desfac în cele peste 13 500 
de magazine ale orașului. Cel mai 
mară centru cultural al țării, Buda
pesta, numără 19 din cele 33 de tea
tre ale Ungariei. Dintre cei 85 000 
de, studenți ai institutelor de învă- 
țămînt superior, 45 000 își fac stu
diile la Budapesta. Pe străzile 
preschimbate in ruine și moloz in 
timpul luptelor de acum 25 de ani, 
se înaltă astăzi noi cartiere — Ztiglo. 
Kobanya — își înalță siluetele mo
derne noi întreprinderi industriale, 
s-au construit noi piețe și clădiri 
publice monumentale, marele Nep- 
sztadion, acolo unde începe noul me
trou ce va fi inaugurat în curînd. 
Hipodromul, clădirea poștei centrale, 
gara Keleti s-au reconstruit și ele, 
devenind mai frumoase, mai impu
nătoare

Oamenii muncii din România se 
bucură din adîncul inimii de realiză
rile remarcabile pe care le înfăți
șează acum, la un sfert de veac de la 
eliberare, Budapesta, întreaga Un
garie socialistă. Popoarele român și 
ungar sînt unite prin glorioasele pa
gini de luptă comună ale celor mai 
buni fii ai lor pentru eliberare na
țională și socială Pe ele le unesc în 
prezent comunitatea de orînduire, de 
ideologie, de interese și de țeluri. 
Acestea reprezintă premise pentru a 
întări continuu prietenia și solidari
tatea lor, pentru a milita împreună, 
cu popoarele celorlalte țări' socia
liste, pentru triumful cauzei socia
lismului și păcii.

plină
Re-
ora-

ADUNAREA FESTIVA 
DIN CAPITALA UNGARĂ

BUDAPESTA 12 — Coresponden
tul Agerpres, AI. Pintea, transmite: 
Joi seara, în cadrul festivităților pri
lejuite^ de aniversarea a 25 de ani 
de la eliberarea 
pitala ungară a 
festivă. Au luat 
Jeno -Fock și ălți 
tid și de. stat, __
tanți ai oamenilor muncii, oameni 
de artă și cultură, membrii unei de
legații a orașului Moscova, reprezen
tanți ai armatei Uniunii Sovietice.

Budapestei, in ca- 
avut loc o adunare 
parte Jânos Kădâr, 
conducători de par- 
numeroși reprezen-

La festivitate a luat parte, de ase
menea, Dumitru Turcuș, ambasado
rul Republicii Socialiste România la 
Budapesta.

Primul secretar al Comitetului o- 
rășenesc de partid Budapesta, Ne
meth Kăroly, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
a rostit o cuvîntare. El a relevat 
printre altele că poporul ungar păs
trează cu recunoștință amintirea tu
turor acelora care au participat la 
eliberarea capitalei.

De la realitatea vieții
la adevărul operei literare

(Urmare din pag: I)

turii, d- la efectele ei vizibile sau 
mai puțin vizibile printre cititori. 
Să ne amintim acei oameni care prin 
scrisul lor venerat au înnobilat viața 
de zi cu zi a generații și generații, 
care au descifrat înțelesul și măsura 
tuturor momentelor grave, mari, 

■ fundamentale ale acestei țări, ce au 
dus mai departe către împlinirea și 
desăvîrșirea năzuințelor ei și a oa
menilor ei de veacuri aminate Să 
ne- amintim, de pildă, rolul ju
cat de literatură, in pregătirea și 
înfăptuirea Unirii Principatelor Ro
mâne Să ne amintim proza și poezia 
patriotică ce au însoțit războiul de 
independență Să ne. amintim încer
carea genială de asanare morală a 
societății timpului său întreprinsă de 
Caragiale Să ne amintim patriotis
mul lui Eminescu Nemuritoare și 
covîrșitoare vîrfurl tn simplitatea 
ivirii lor din mintea și sufletul și În
țelepciunea poporului nostru care â 
consacrat si îngrijit truda binelui 
și frumosului.

Literatura, arta în general, este 
indiscutabil și un act de cunoaștere; 
arta, literatura se cer la rîndui lor 
cunoscute nu doar discutate din 
afară, ca produse rupte de reali
tatea concretă. Expresie a simțămin- 
telor și .gîndurilor artistului în con
fruntarea sa cu viața, arta nu-și are 
valoarea numai in modul ei de ex
primare, in cîștigurile formale, In

noutățile de limbaj sau de structură, 
ci și în ceea ce exprimă efectele ei 
asupra personalității umane. Există 
aci o intercondiționare constituită 
firesc de-a lungui timpului. O lite
ratură lipsită premeditat sau nu de • 
conținut uman nu-și va ’ găsi decît 
cu greu cititori, poate niciodată. 
Pentru că dintotdeauna absența op
țiunii categorice deschide la o lume 
sau alta, la o realitate sau alta, ten
tația fetișizării condiției de artist, de 
.creator îndepărtarea gesticii artis
tice de faptele umane, părăsirea 
deci de lumi reale, .adevărate, face 
din artist un „înțelept fals", devita- 
lizat, un proroc în deșert. Pentru că 
de fiecatfc dată Viața, prin devenirea 
ei necontenită în timp, a , confirmat 
sau infirmat valoarea umană a ope
relor literare sau artistice, rapor- 
tindu-le la noile, sale determinări, 
valorificîndu-le prin noile sale trebu
ințe de ech'tate .socială, prin propria 
sâ ideologie, prin propria sa mo
rală, prin cîștigul real de umanitate 
față de tiniplil anterior. Literatura, 
se înțelege, poate și trebuie să dez
văluie mai binele, mai dreptul, mai 
nobilul Mai cii seamă azi, acum. Mai 
cu seamă in acest timp al deveniri
lor socialiste, în care absența parti
cipării la edificarea umanului se cu
vine, fn sfîrșit, exclusă de la sine 
sau înlăturată fără îngăduință. Aceas
ta a fost și va fi condiția perenității 
creației Acesta a fost și va fi idealul 
artistic ai sctiitorului adevărat
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ORIENTUL APROPIAT MOSCOVA MINSK

TratativeleMariano Rumor

desemnat scrisorile de acreditaretehnice sovieto

ITALIA

luminarea de medalii

prim-ministru

® Ciocniri între grupurile de rezistență palestinene și 
forțeie armate iordaniene ® Bombardamente ale aviației 
israeliene pe teritoriul egiptean ® Un interviu al pre

ședintelui Nasser

românești»
americane

ROMA 12 Corespondentul Ager
pres N. Puicea transmite : Șeful sta
tului italian, Giuseppe Saragat, l-a 
desemnat joi după-amiază pe Maria
no Rumor în funcția de prim-minis- 
tru, anunță un comunicat al Preșe
dinției Republicii. Președintele Sara
gat a luat această hotărîre după trei 
zile și jumătate de consultări cu ozile și jumătate de consultări cu 
serie de personalități politice.

Mariano Rumor, care - a fost pri
mit joi seara la Palazzo del Quiri- 
nșle de președintele Republicii, a ac
ceptat mandatul ce i s-a încredințat, 
dar a anunțat că va da răspunsul 
definitiv după ce va -duce tratative 
cu reprezentanții celor patru partide 
de centru-stînga : democrat-creștin. 
socialist, socialist-unitâr și republi
can.. După aceste negocieri, premie
rul intenționează să formeze un ca-

AMMAN. — Joi dimineața 
izbucnit noi ciocniri între * 
bii ai grupurilor de t_____
palestinene și forțele armate ior- 
daniene în regiunile Djebel 
și Wadi Nasr, din apropiere 
Amman. De asemenea, au fost sem
nalate ciocniri în tabăra Wahadat, 
un cartier mărginaș al orașului 
Amman.

Postul de'radio Amman a transmis 
o declarație a comandantului organi
zației „Rezistența populară iordania
nă" în care se arată că '45 Q00 de ce
tățeni iordanieni înarmați și bine 
instruiți formează „grupuri de rezis
tență", repartizate în toate orașele și 
satele iordaniene, susținînd forțele 
armate.

au 
mem- 

rezistență’
Taj 
de

rul intenționează să formeze un 
binet de coaliție cvadripartită.

Primul-ministru al Iordaniei, Bah- 
jat Talhouni, a declarat însă că nu e- 
xistă vreo situație de criză între gu
vernul iordanian și membrii grupuri
lor de rezistență palestinene și că 
iordania desfășoară acțiuni de prote
jare a mișcării palestinene.

O.N.U. în Orientul Mijlociu, precum 
și cu reprezentanți ai Crucii Roșii 
Internaționale, cerîndu-le să infor
meze oficialitățile egiptene eă una 
din bombele lansate acționează cu o 
întîrziere de 24 de ore, fiind nece
sară dezamorsarea ei, pentru a se 
preîntîmpina o nouă explozie. . -

CAIRO — Avioane israeliene au 
bombardat joi uzina metalurgică de 
la Abu Zabal, ucigind 7.0 de munci
tori civili și rănind alți 49, anunță 
un purtător de cuvînt al guvernului 
R.A.U., citat de agenția U.P.I.

El a apreciat ca necorespunzătoare 
realității declarațiile oficialităților 
israeliene potrivit cărora raidul ar fi 
avut drept obiectiv baza militară El 
Khanka și că uzina ar fi fost bom
bardată numai printr-o „eroare teh
nică".

privind folosken explozii
lor nucleare în scopuri 

pașnice
MOSCOVA 12 (Agerpres). — La 

Moscova a început joi a doua etapă 
a tratativelor tehnice sovieto-ameri- 
cane cu privire la folosirea explozi
ilor nucleare în scopuri pașnice, a- 
nunță agenția TASS.

Prima întîlmre a specialiștilor so
vietici și americani a avut Ioc la Vi- 
ena, in luna aprilie 1969.

Delegația americană la actualele 
convorbiri este condusă de Theos 
J. Thompson, membru al Comisiei 
pentru energia atomică a S.U.A.. iar 
cea sovietică — de Igor Morohov, 
prim-locțiitor al președintelui Comi
tetului de stat pentru folosirea ener
giei atomice al U.R.S.S.

MINSK 12 — Corespondentul A- 
gerpres L. Duță transmite : La Casa 
ofițerilor din Minsk a avut loc so
lemnitatea în cadrul căreia Ion Ciu
botaru, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim, și colonel Cornel Berar, atașa
tul militar aero și naval ~ 
cii Socialiste România în 
înminat unor generali și 
periori sovietici medalii 
conferite pentru participarea lor la 
eliberarea țării noastre de sub jugul 
fascist. înminînd decorațiile. Ion 
Ciubotaru i-a felicitat pe cei distinși 
în numele Consiliujui de Stat al 
Republicii Socialiste România. Din 
partea celor decorați, general-loco- 
tenent N. G. Vedenicev a exprimat

al Republi- 
U.R.S.S., au 
ofițeri su- 
românești

mulțumiri Comitetului Centrai al 
Partidului Comunist Român, Consi
liului de Stat și guvernului român.

La/solemnitât.e au participat gene
ral-colonel V. A. Grekov, membru 
al Consiliului militar și șefți] direc
ției politice a regiunii militare Bie- 
lorusia, alți generali și ofițeri supe
riori sovietici, ziariști.

★

Cu prilejul prezenței in orașul 
Minsk, Ion Ciubotaru a făcut o vi
zită .protocolară ministrului afaceri
lor externe al R.S.S. Bieloruse, A. E. 
Gurinovici. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovărășească.

COLOMBO 12 (Agerpres). — Petre 
Tănăsie, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Ceylon, a prezentat 
guvernatorului general. William1 Go- 
pallawa, scrisorile de acreditare. La 
ceremonie au participat secretarul 
permanent al M.A.E., G. V. P. Sa-' 
marasinghe. alte oficialități ceylo- 
neze, precum și membri ai Ambasa
dei române. Cu această ocazie, gu
vernatorul general a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul român.

PARIS

CONFERINȚA
CVADRIPARTiTAIn problema
VIETNAMEZA

PARIS 12 (Agerpres) — întrunită 
în clădirea de pe strada Kleber din 
Paris în cea de-a 54-a ședință, con
ferința cvadripartită în problema 
vietnameză nu a ieșit joi din impa
sul în care se află de mai multă vre
me. Delegatul american Philip Habib 
a susținut că ședințele plenare nu ar 
fi potrivite pentru negocieri serioase 
și a repetat propunerea sa privind 
continuarea lucrărilor conferinței în 
ședințe restrînse. Acest punct de ve
dere a fost sprijinit de șeful delega
ției administrației de la Saigon, 
Pham Dang Lam. - .

în cuvîntul său, șeful delegației 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de sud, 
Nguyen Thi Binh, a subliniat că tra
tativele se află în impas nu din cau
za cadrului în care se desfășoară, ci 
pentru că partea americană refuză 
să dezbată direct problemele funda
mentale — retragerea totală și ne
condiționată a trupelor interventio
nists din Vietnamul de sud și consti
tuirea unui guvern provizoriu. Sin
gura cale pe care S.U.A. pot ieși din 
războiul din Vietnam este încetarea 
războiului, retragerea trupelor sale, 
respectarea dreptului poporului din 
Vietnamul de sud de a-și hotărî soar
ta fără "amestec străin. Delegatul 
R.D. Vietnam, Nguyen Minh Vy, a 
relevat că S.U.A. vorbesc de pace, 
dar intensifică războiul. El a cerut 
guvernului'american să adopte o a- 

.titudine mai realistă în problema 
vietnameză și să renunțe la speran
țele iluzorii de a obține o victorie 
militară.

CAIRO — Intr-un editorial publi
cat joi, ziarul egiptean „Al Ahram" 
își exprimă „îngrijorarea și surpri
za" în legătură cu restricțiile impu-
se de Iordania activității organizații
lor palestinene. „Măsurile luate de 
guvernul iordanian au un sens pro
fund și constituie o evoluție gravă, 
de natură-să provoace neliniștea tu
turor forțelor arabe. O confruntare 
armată este posibilă dintr-un moment 
într-altul, iar rezistența palestineană 
atribuie guvernului iordanian res
ponsabilitatea unei evoluții în aceas
tă direcție" — se afirmă în oficiosul 
egiptean.

DAMASC — Postul de radio Da
masc a difuzat la rîndul său o de
clarație oficială prin care guvernul 
sirian își exprimă „sprijinul deplin 
pentru mișcarea de rezistență pales
tineană" care acționează pe teritoriul 
iordanian.

BAGDAD -ț- Conducătorii irakieni 
au intrat în contaot cu oficialitățile 
iordaniene pentru a-și exprima „ne
liniștea" în legătură cu ultimele mă
suri luate împotriva organizațiilor 
palestinene — anunță, de asemenea, 
postul de radio Bagdad.

TEL AVIV — Avioane israeliene 
au bombardat joi, în cursul a două 
raiduri supcesive, baza militară egip
teană de la Djebel-Aveded, ampla
sată la 40 de kilometri de Canalul de 
Suez, baza El Khanka, situată la 
aproximativ 20 de kilometri de Cai
ro, precum și o altă tabără militară 
egipteană situată în regiunea Das- 
hur, la 13 kilometri de complexul 
industrial de la Helwan, a anunțat 
un purtător de cuvînt al armatei is- 

■ raeliene.
Referindu-se la știrile difuzate la 

Cairo, potrivit cărora unul din rai
durile israeliene ar fi avut drept o- 
biectiv uzina metalurgică de la Abu 
Zabal, sursele oficiale de la Tel Aviv 
au menționat că „bombardarea uzi
nei metalurgice egiptene a survenit 
din pricina unei erori tehnice"' și că 
poziția Israelului este neschimbată 
în ceea ce privește obligativitatea de 
a ataca numai obiective militare.

în .legătură cu aceasta, agenția 
U.P.I. menționează că ministrul is- 
raelian al apărării, generalul Dayan, 
a luat" contact cu generalul Odd Bull, 
șeful corpului de observatori ai

f

CAIRO. — Președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, a acordat unor 
ziariști americani un interviu care 
este publicat de revista egipteană 
„Le Progres Egyptien". Referindu-se 
la raidurile aviație! israeliene efec
tuate asupra unor obiective egiptene, 
Nasser a apreciat că „israelienii de
țin în .prezent supremația aeriană", 
în cazul în care președintele Nixon 
ar decide să vîndă alte 50 de aparate 
„Phantom" Israelului, „vom în
cerca prin toate mijloacele să ob
ținem ca Uniunea Sovietică să ne 
ajute" — a spus el. Nasser a reafir
mat cunoscuta sa poziție că în con
dițiile în care Israelul ocupă teritorii 
arabe, acceptarea tratativelor „ar fi 
un fel de capitulare necondiționată". 
El a respins, de asemenea, tratati
vele indirecte, după așa-zisa „for
mulă Rhodos", arătînd că toate păr
țile interesate au avut prilejul unor 
asemenea contacte indirecte In tim
pul sesiunii O.N.U. Totodată el s-a 
declarat împotriva propunerii pri
vind demilitarizarea Sinaiului.

Vizita delegației
guvernamentale

agențiile de presă transmit

MESAJ SOVIETIC TRIMIS
S.U.A., MARII BRITANII 

Șl FRANȚEI
MOSCOVA. — Agqnția TASS a- 

nunță că Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al Uni
unii Sovietice, a adresat în urmă cu 
cîteva zile mesaje președintelui Sta
telor Unite ale Americii, Richard 
Nixon, primului-ministru al Marii 
Britanii, Harold Wilson, și președin
telui Franței, Georges Pompidou, în 
legătură cu conflictul din' Orientul 
Apropiat. în mesaj șe arată că este 
necesară inițierea fără întîrziere a 
unor acțiuni hotărîte care să ducă la 
destinderea încordării militare în a- 
ceastă zonă. Se subliniază necesita
tea de a folosi în mod eficient posi
bilitățile pe care le oferă consultă
rile dintre cele patru mari puteri i 
U.R.S.S., S.U.A., Anglia și Franța. în 
mesaje se arată că trebuie să se rea
lizeze cît se poate de repede retra
gerea trupelor israeliene de pe toate 
teritoriile arabe ocupate și restabili
rea păcii în Orientul Apropiat. Uni
unea. Sovietică se pronunță pentru 
îndeplinirea de către toate părțile 
interesate a tuturor punctelor din 
rezoluția Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967. Agenția TASS 
anunță, de asemenea, că guvernele 
S.U.A., Marii Britanii și Franței au 
răspuns la mesajul sovietic.

(Agerpres)

romane 
în Kuweit

KUWEIT 12 (Agerpres). — Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior al Republicii Socialiste România, 
și membrii delegației economice gu
vernamentale române au fost primiți 
la 11 februarie de alteța sa șeicul 
Jaber al Ahmed al Jaber al Sabah, 
prinț moștenitor și primul ministru 
al statului Kuweit. în cursul discu
țiilor au fost abordate probleme de 
interes reciproc.

In cursul aceleipși zile, 
român a avut convorbiri

; Saad al Abdullah al Salim 
ministrul apărării 
interne, 
ministrul . _ . ....
Abdul Rahman Sallim al Atiqi, mi
nistrul petrolului.

De asemenea, Ion Nicolae, adjunct 
al ministrului petrolului a avut o în
trevedere cu Suleiman Fauzan, vice
președinte al Companiei naționale 
kuweitiene pentru petrol.

ministrul 
cu șeicul 
al Sabah,- 
afacerilor 
as-Saleh.

Și al
Khalid Al Issa 

lucrărilor publice, și cu

ANKARA

La încheierea vizitei președintelui R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, în Etiopia, în comunicatul dat publicității se relevă 
convorbirile avute cu împăratul Haile Selassie privind relațiile bilaterale și unele 
probleme ale situației internaționale actuale. Cei doi șefi de stat și-au exprimat 
îngrijorarea față de situația din Orientul Apropiat și s-au pronunțat, pentru 
respectarea rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967. Ei s-au 
pronunțat, de asemenea, pentru încetarea războiului din Vietnam, subliniind că 
tratativele și respectarea drepturilor poporului vietnamez de a-și hotărî singur 
soarta constituie singura cale de rezolvare a acestui conflict.

!n regiunea Iaoțiană Va
lea Ulcioarelor au avut Ioc 
joi lupîe puternice Mele 
Patet Lao și cele ale guvernului de 
la Vientiane, relatează agențiile occi
dentale de presă. în legătură cu a- 
ceasta se reamintește că populația 
din această zonă (aproximativ 12 000 
de persoane) -a fost evacuată înainte 
de declanșarea ostilităților de către 
avioane americane, la cererea autorită
ților de la Vientiane.

0 asociație subversivă,
denumită „Djunud Allah" (Luptăto-

implicațiile disensiunilor
din cadrul Partidului dreptății

ANKARA 12 (Agerpres). — Pune
rea in minoritate de către parlamen
tul turc a guvernului prezidat de 
Suleyman Demirel a surprins majo
ritatea observatorilor politici de la 
Ankara. Este pentru prima oară în 
istoria Turciei moderne cînd are loc 
o sciziune în cadrul unui partid ma
joritar în parlament. Divergențele 
din rîndurile Partidului dreptății au 
început să se manifeste după alege-

AGENDA ECONOMICĂ
COMERȚUL INTERNAȚIONAL ÎN 1969

Secretariatul Acor
dului general pentru 
tarife și comerț 
(G.A.T.T.) a dat pu
blicității un studiu 
preliminar cu privire 
la comerțul internațio
nal în anul 1969. Șe 
precizează că în cursul 
anului trecut volumul 
producției mondiale a 
crescut cu aproxima
tiv 5 la sută (față de 
6 la sută în 1968). în
cetinirea ritmului 

dezvoltării economice, 
care a afectat . îndeo
sebi America de Nord 
și Marea Britanie, au 
a influențat progresul 
valoric al exporturi
lor mondiale, care a 
fost de 13,5 la șută 
(față de 11 la sută în 
1968). Motivul rezidă 
în sporirea cu 2,5 la 
sută a nivelului gene
ral al prețurilor la 
export. în volum.

însă, creșterea comer
țului mondial a fost 
aproape neglijabilă. în 
consecință, arată stu
diul, se poate spune 
că volumul exporturi
lor mondiale a cres
cut cu aproximativ 
li la sută, adică cu 
I la sută mai puțin 
ca în 196,8. Participa
rea țărilor industriale 
la dezvoltarea .expor
tului p fost mai puțin 
inegală. Totyși, dacă 
exportul Americii de 
Nord a înregistrat un 
progres de 10 la sută, 
Japonia ‘ a progresat 
cu 24 la sută, deve
nind a patra țară pe 
planul comerțului in- 
teroccidental după 
Statele Unite, R.F.G. 
și Marea Britanie.

Deși fragmentare, 
informațiile cu pri
vire la comerțul țări

lor în curs de dezvol
tare evidențiază o creș
tere a exporturilor 
totale cu 9 la. sută, 
de proporții egale cu 
aceea din 1968. Dată 
fiind creșterea prețu
rilor produselor de 
bază, sporul, exprimat 
în volum, a fost sen
sibil mai slab. Dim
potrivă. importurile 
au fost superioare ex
porturilor, deși pre
țurile la import au 
crescut și ele sub
stanțial. Astfel, deca
lajul cronic dintre 
țările în curs de dez
voltare și țările dez
voltate se menține și 
chiar se accentuează.

Creșterea valorică 
a exporturilor țărilor 
din Europa răsăritea
nă a fost susținută, a- 
dică de 10 la sută, re
levă studiul G.A.T.T.

rii Domnului), a fost descoperită și 
lichidată de Siguranța națională a Al
geriei, anunță postul de radio Alger. 
Membrii ei urmăreau, sub pretextul 
apărării unor precepte religioase, 
întreprindă o acțiune subversivă 
marile orașe din Algeria.

să 
în

0 unitate antiaeriană 
marinei Armatei ’ populare chineze 
eliberare a doborît, la 10 februarie, 
un avion american de recunoaștere 
fără pilot, care pătrunsese în spațiul 
aerian al R. P. Chineze, într-o zonă 
a insulei Hainan din provincia Guan- 
dun, cu scopul de a desfășura acțiuni 
de recunoaștere — anunță agenția 
China Nouă. Agenția precizează că 
acesta este cel de-al 20-lea avion 
american fără pilot pentru zboruri la 
mare altitudine doborît în China din 
1964.

a
de

bruarie de către președintele S.U.A., 
R. Nixon, anunță purtătorul de cuvînt 
al Casei Albe. Documentul va cuprin
de, potrivit agenției Associated Press, 
toate aspectele politicii externe af
ricane. Pînă în prezent, liniile po 
cii externe 
în mesajul 
uniunii"..

americane erau conțiriute 
cu privire la ,/Starea

JivkOV, prim-secretar
P.C. Bulgar, președintele

Todor
al C.C. al
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, va face o vizită oficială în 
R. S. Cehoslovacă între 17 și 19 fe
bruarie 1970 — transmite agenția 
B.T.A.

Președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Polone, ma
reșalul Marian Spychalski, a primit 
delegația parlamentară cehoslovacă, 
condusă de Dalibor Hanes, președin
tele Adunării Federale, care întreprin
de o vizită în Polonia. Au fost pur
tate convorbiri asupra unor problema 
de interes reciproc.

COLABORAREA 
ECONOMICĂ 

SOVIETO-JAPONEZĂ
La Moscova se desfășoară lucrările 

celei de-a patra consfătuiri sovieto- 
japoneze cu privire la planurile co
merciale pe termen lung și la cola
borarea economică pe următorii 
15—20 de ani, cu participarea a peste 
100 de reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri din Japonia și ai întreprin
derilor interesate din Uniunea So
vietică. Participanții, relatează agen
ția TASS, au constatat că acordul 
cu privire la exploatarea resurselor 
lemnoase din Siberia și Extremul 
Orient, încheiat de către firme japo
neze în 1969, oferă posibilități de 
creștere în continuare a schimbului 
de mărfuri. Consfătuirea analizează 
și alte aspecte ale colaborării econo
mice dintre Japonia și Uniunea So
vietică, cum ar fi exploatarea zăcă
mintelor de fier și cărbune din Si
beria și Extremul Orient. S-au dez
bătut, de asemenea, unele probleme 
financiare și de credit legate de co
laborarea economică sovieto-japo
neză.

PROIECT 
DE CREȘTERE

A CAPITALULUI F.M.I.
Guvernatorii Fondului Monetar 

Internațional (F.M.I.) au aprobat o 
rezoluție privitoare la creșterea 
cotelor de participare ale statelor 
membre. In baza rezoluției, ur
mează ca nivelul' total al partici
pării la acest fond să crească de 
la 21,3 miliarde dolari, la aproxima
tiv 28.9 miliarde. Pentru ca rezolu
ția să poată fi pusă in aplicare, va 
trebui ca ea să fie aprobată, în 

yconlormitate cu legile interne, de 
către guvernele țărilor membre ale 
F.M.I. Potrivit comunicatului dat 
publicității de către Fondul Mone
tar Internațional, rezoluția ar urma 
să intre în vigoare cel mai de
vreme la 30 octombrie 1970.

EFORTUL PROPRIU 
Șl AJUTORUL

EXTERN - FACTORI 
COMPLEMENTARI 
Al DEZVOLTĂRII

Luînd cuvîntul în sesiunea 
plenară a Consiliului pentru 
comerț și dezvoltare la punctul 
„Măsuri specifice in favoarea 
țărilor in curs de dezvoltare 
mai puțin avansate", delegatul 
român Vasile Dracea a subliniat 
că dezvoltarea1 accelerată, a a- 
cestor țări nu poate fi concepută 
în mod unilateral, fie numai pe 
baza eforturilor lor, fie doar pe 
baza ajutorului extern. Cei doi 
factori sint complementari. De
legatul român a insistat asupra 
necesității ca țările dezvoltate 
să acorde țărilor in curs de dez
voltare ajutoare financiare în 
condiții acceptabile, de natură 
să contribuie la realizarea pro
gramelor naționale de dezvol
tare.

PRODUCTIE-RECORD 
DE PETROL
ÎN LUME

Producția mondială de petrol 
brut a depășit, în cursul anului 
trecut, cifra record de 2 130 mi
lioane tone, menționează publi
cația „Petroleum Press Service". 
Ritmul cel mai spectaculos de 
creștere a producției petroliere 
a fost înregistrat în Libia, unde 
se produce anual o cantitate de 
petrol de peste 160 milioane de 
tone. Libia reprezintă al cinci
lea mare producător mondial, 
după S.U.A., U.R.S.S., Venezu
ela și Iran. Orientul Mijlociu, 
luat in ansamblu, a înregistrat, 
de asemenea, o puternică creș
tere in ultimii zece ani — 633 
milioane tone în 1969 față de 
231 milioane tone în 1959. In 
emisfera occidentală, Argentina, 
Brazilia, Peru și Chile și-au 
dublat sau chiar triplat produc
ția in acest deceniu.

rile generale din octombrie anul tre
cut. Formind noul său cabinet a doua 
zi după alegeri, Suleyman Demirel 
nu a mai inclus pe mai mulți foști 
miniștri aparținînd actualei aripi di
sidente. Aceștia s-au grupat in ju
rul lui Sadettin Bilgic, fost lider al 
partidului, care a antrenat 47 de de- 
putați ai Partidului dreptății să vo
teze împotriva proiectului de buget 
prezentat de guvern.

Observatorii politici din Ankara se 
întreabă dacă premierul Suleyman 
Demirel, în urma votului de 
miercuri, va înmîna sau nu preșe
dintelui republicii demisia guvernu
lui său. Se relevă faptul că acest 
vot a intervenit fără a se pune pro
blema încrederii, fiind astfel posibil 
ca primul-ministru să supună par
lamentului a doua oară votarea' pro
iectului de buget. Alți observatori 
apreciază că disidenții Partidului 
dreptății nu vor reveni asupra ho- 
tăririi lor și, în aceste condiții, De
mirel ar putea adopta soluția unor 
noi alegeri generale.

*
„Respingerea de către Adunarea 

Națională a proiectului de buget nu 
trebuie, după părerea noastră, să aibă 
drept urmare demisia guvernului", a 
declarat primul-ministru turc. Su
leyman Demirel. după o întrevedere 
cu președintele republicii, Cevdet 
Sunây „Pentru a evita precipitarea 
țării într-o situație cu- urmări im
previzibile, a adăugat primul-minis
tru. voi proceda în cursul viitoare
lor zile la consultări cu partidul ma
joritar și voi lua apoi hotărîrea care 
se va impune".

Seimul polonez ?i a încheiat 
lucrările celei de-a 6-a ședințe. Parla
mentul polonez a aprobat legea cu 

• privire la delimitarea zonei de pescuit 
maritim a Poloniei pînă la 12 mile 
marine în conformitate cu prevederile 
convenției pentru pescuit de Ia Lon
dra. în continuare, Seimul Polonez a 
aprobat o lege cu privire la activitatea 
căilor ferate și alta referitoare la acti
vitatea academiei poloneze de științe.

Autorii atentatului comis 
marți pe aeroportul din 
Miinchen-Biem îmPOtriva pasa
gerilor unui avion aparținînd compa
niei aeriene „El Al", din rîndul că
rora o persoană a fost ucisă, iar alte 
11 rănite, au fost inculpați sub acu
zația de tentativă de ucidere organi
zată în grup, tentativă de omor repe
tată și folosirea de substanțe explo
zive. Poliția miincheneză a identifi
cat pe atentatori ca fiind Mohammed 
Hadidi, Abder Rahman Saleh — de 
cetățenie iordaniană — și Mohammed 
el Hanafi, de cetățenie egipteană;

Primul mesaj anual cu 
privire Ia „starea lumii" 
va fi transmis Congresului la 18 fe-

Scrisoare adresată 
de către W. Stoph 

lui W. Brandt

Miercuri seara a avut loc tn 
sala de concerte Queen Eliza
beth Hall din Londra concertul 
formației de muzică de cameră 
Ars Nova din Cluj, sub bagheta 
dirijorului Cornel Țăranu. Con
certul, care s-a bucurat de c 
primire călduroasă din partea 
publicului londonez, a cuprins 
lucrări de compozitori contem
porani români și britanici. Prin
cipalele ziare londoneze de joi, 
printre care „The Times". „The. 
Daily Telegraph", „The Finan
cial Times", au marcat acest e- 
veniment artistic prin cronici 
cuprinzătoare privind măiestria 
interpretativă a formației româ
nești.

\
Comisia pentru energia 

atomică a S.U.A. a anuntat că 
miercuri, pe poligonul din statul Ne
vada, a fost efectuată o nouă explo- > 
zie nucleară subterană. Agenția Asso
ciated Press menționează că aceasta 
a fost cea de-a 5-a explozie nucleară 
subterană de la începutul anului.

Guvernul iranian a adre
sat Irakului o notă de pro
test ’n legătură cu „arestarea, 1* 
sfîrșitul lunii trecute, și torturarea de 
către poliție a unui funcționar al Am
basadei Iranului de la Bagdad", anun
ță agenția Reuter. In nota de protest 
se declară că Irakul va purta întrea
ga răspundere pentru consecințele a- 
cestei acțiuni care contravine princi
piilor relațiilor dintre state.

Acțiuni pentru întărirea unității sindicale în Italia
Și Franța. Consiliul Confederației Generale a Muncii din Italia (C.G.I.L.) 
și-a încheiat lucrările. Rezoluția adoptată conține o propunere adresată celor
lalte două mari centrale- — Confederația Italiană a Sindicatelor Oamenilor 
Muncii (C.I.S.L.) și Uniunea Italiană a Muncii (U.I.L.) — privind sărbăto
rirea, anul acesta, în mod unitar, a Zilei internaționale a celor ce muncesc, 
1 Mai. Documentul propune, de asemenea, organizarea unei reuniuni comune 
a organelor de conducere ale celor trei centrale, pentru o discuție deschisă 
privind pdlitica de reforme și de unitate sindicală. La Paris, Comisia execu
tivă a Confederației Generale a Muncii din Franța (C.G.T.) a lansat un nou 
apel pentru coordonarea acțiunilor organizațiilor sindicale naționale. C.G.T. 
insistă pentru constituirea unui front sindical comun și discutarea unei platforme 
revendicative comune.

Muncii (C.I.S.L.) și Uniunea Italiană a Muncii (U.I.L.) —

S. U. A

» în Cehoslovacia, uzinele de automobile „Skoda" din Mlada Bo
leslav au produs cel de-al 500 000-lea autoturism din seria „Skoda MB“. 
Anul acesta, uzina va produce 125 000 de autoturisme „S-100" și 
„S-HO".

• Procesul inflaționist din Canada continuă. Se menționează că, 
numai în cursul anului trecut, prețurile au crescut cu 4.5 la sută, iar 
în ultimii cinci arii, creșterea prețurilor a atins aproape 20 la sută.

« Anul trecut. Iugoslavia a fost vizitată de aproape 5 milioane tu
riști străini, înregistrîndu-se o creștere de 24 la sută, față de anu pre
cedent Veniturile realizate din turism au atins cifra de peste 300 mi
lioane dolari.

«La Buenos Aires a fost publicat un decret guvernamental ce con
ține o serie de măsuri menite să stimuleze producția industrială a 
Argentinei. Se preconizează reducerea și chiar-desființarea impozitelor 
plătite de întreprinderile industriale, precum și acordarea unui regim 
preferențial ramurilor de bază, cum ar fi industria petrolieră

O Producția industriei chimice din Albania a fost anul trecut de 
aproape șapte ori mai mare decît în 1965 și a întrecut de 16,6 ori pe 
cea din anul 1960.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: București

BERLIN. 12 (Agerpres). — La 12 
februarie, Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, a adresat o 
scrisoare cancelarului Republicii Fe
derale a Germaniei, Willy Brandt.

în scrisoare se ■ arată, printre al
tele : „Pentru stabilirea coexistenței 
pașnice și a reglementării ■ contrac
tuale a unor relații normale intre 
R. D. Germană și R. F. a Germa
niei, pe baza normelor unanim ac
ceptate ale dreptului internațional, 
consider necesar ca președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane și cancelarul fe
deral al Republicii Federale a Ger
maniei să se întîlnească pentru tra
tative directe"... Vă propun ca aceas
tă întîlnire 
sau la 26; 
Consiliului 
Republicii 
Berlin.

să aibă loc la 19 
februarie 1970. la sediul 
de Miniștri. în capitala 
Democrate Germane —

★
agenției D.P.A., purtăto-Potrivit

rul de cuvînt al guvernului vest- 
german, Conrad Ahlers, a declarat 
la n conferință de presă că răspun
sul guvernului federal la scrisoarea 
Iui Willi Stoph este prevăzut pentru 
săptămina viitoare.

PROGRAMUL POLITIC AL PARTIDULUI 
DEMOCRAT ÎN PERSPECTIVA VIITOAREI

CAMPANII ELECTORALE
WASHINGTON 12 (Agerpres). - 

Conducerea Partidului democrat din 
S.U.A. a dat publicității o declarație 
politică care, potrivit comentatorilor 
agențiilor de presă americane, con
stituie un program-platformă al a- 
cestui partid în perspectiva alegeri
lor parțiale pentru Congres, din 
luna noiembrie a.c. Partidul demo
crat se pronunță pentru convocarea 
conferinței pentru securitatea euro
peană și își exprimă ..îngrijorarea 
în legătură .cu indiciile potrivit că
rora administrația consideră că a- 
ceastă conferință ar trebui amînată 
cel puțin un an". în declarație se 
cerg reducerea pe o bază reciprocă 
a numărului soldaților americani 
staționați în. Europa și preluarea de 
către ceilalți aliați din NATO a 
„unei părți din cheltuielile bugetare.

•f

plătite acum de contribuabilul ame
rican".

Referindu-se la politica față d» 
Orientul Apropiat, partidul se pro
nunță pentru „negocieri directe în
tre părțile din conflictul arabo-is- 
raelian" și „respectarea completă a 
încetării focului".

Declarația pune sub semnul între
bării „necesitatea și înțelepciunea 
continuării dezvoltării unui nou 
bombardier strategic și a extinderii 
planurilor pentru apărarea împotri
va rachetelor antibalistice". ceea ce 
— ..se spune în continuare în decla
rație — „va arunca îndoieli 
intențiilor 
mod grav 
rilor Salt".

Partidul 
asemenea, 
lor în calea comerțului dintre S.U.A. 
și R.P. Chineză.

asupra 
noastre și va dăuna în 
perspectivelor convorbi-

democrat se pronunță, de 
pentru reducerea bariere-
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