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MĂRFURILE INDUSTRIALE
LA EXPORT

multe si mai rentabile 
deschise ale întreprinderilor

Exportul — o relație economică 
din ce în ce mai activă în contextul 
dezvoltării schimburilor comerciale 
cu alte țări — reprezintă astăzi o 
coordonată deosebit de importantă a 
activități' productive a întreprinde
rilor, o rezultantă și, în același timp, 
o condiție a creșterii economice din- 
tr-un sector sau altul al producției 
materiale. Este semnificativ, în acest 
sens, că în 1970 planul de stat pre
vede un ritm mult mai accelerat de 
creștere a exporturilor — de 17,1 la 
sută — comparativ cu cel al impor
turilor — de 6.2 la sută —. urmarin- 
du-se realizarea unui sold activ al ba
lanței comerciale externe. Așa cum 
s-a subliniat la plenara C.C. al P.C.R.

din decembrie 1969. înfăptuirea aces
tei sarcini solicită din partea între
prinderilor și centralelor industriale 
o muncă plină de inițiativă și răspun
dere pentru realizarea și livrarea rit
mică a fondului de marfă destinat 
pieței externe, pentru identificarea 
și fructificarea a noi posibilități de 
majorare a producției de export, pen
tru creșterea eficienței exportului.

Planul de stat pe acest an oferă, 
cum se vede, un cadru deosebit de 
mobilizator pentru intensificarea ex
portului. Multe întreprinderi indu
striale au căutat să-și coordoneze 
judicios eforturile în acest domeniu 
din prima lună a anului, intervenind 
hotărît, prin măsuri eficiente, pen-
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tru realizarea exemplară, în ritmul 
prevăzut, a planului- de export. Re
ținem, pentru început, cîteva exem
ple. Acționînd din vreme și cu in
sistență, împreună cu întreprinderea 
de comerț exterior, Grupul de uzine 
pentru fabricarea rulmenților, din 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, a reușit ca încă din luna 
ianuarie să aibă încheiate contracte 
pentru întreaga cantitate de produse 
planificată la export. Desfacerea pro
duselor pe piața externă fiind asi
gurată, Fabrica de rulmenți din 
Bîrlad și cea din Brașov au început 
să livreze, din primele zile ale anu
lui, mărfurile contractate pentru be
neficiarii externi. Rezultatul ? Pină 
la jumătatea lunii februarie s-a ex
pediat circa 60 la sută din cantitatea 
de rulmenți planificată la export în 
trimestrul I. în aceeași perioadă, vo
lumul efectiv al livrărilor de bile s-a 
dublat față de plan.

Livrările de mărfuri la export de
curg ritmic și la uzina „Hidromeca
nica" din Brașov. De la începutul 
anului și pînă la 17 februarie, aici s-a 
realizat circa 80 la sută din plănui de 
export1 prevăzut' pe trimestrul I. 
Indiscutabil, un rezultat ce me- 

evidențiat. Directorul uzinei, 
Viorel Metea, afirma to
că sarcihile stabilite pen- 

export sînt cu mult sub po-

Nu ne scapă atenției ne
regula cutare din angrena
jul vieții sociale, o întîm- 
pinăm cu legitima noastră 
mîhnire, o întoarcem pe 
multe fețe, vrem să mer
gem la rădăcina răului, 
veștejim impostura cu verb 
acid — iată o coordonată 
frecventă a comportamen
tului civic de fiecare zi. 
Nu sîntem - insă totdeauna 
la fel de stăruitori în a ne 
pune, în același timp și 
prin gest reflex, întrebarea 
care este în ordinea fi
rească a lucrurilor : în ce 
măsură sînt EU răspun
zător de starea criticabi
lă pe care o constat ? Este 
eroarea care îi însoțește pe 
mulți, ca o umbră. Este 
muchea de cuțit în fața 
căreia spiritul critic al u- 
nora adoarme sub't. se de
clină nonșalant, ducînd la 
paradoxul pe care înțelep- 
ciunea-zicală îl constată 
prin expresia „să nu ne fu
răm singuri căciula".

Rigoarea, spiritul de dis
ciplină autoimpus, știința 
dozării efortului, ordinea, 
cadența, continuitatea sînt 
calități care nu pot lipsi din 
profilul etic și de civilizație 
al omului modern. Ceea ce 
dialectica denumește prin 
categorii de tipul întreg și 
parte ori relația societate 
— individ, dau cheia celor 
mai importante procese ale 
practicii actuale. Raționa
mentul este cu atît mai va
labil în cazul structurilor 
sociale socialiste, unde im
perativele știință, plan, in
teracțiune sînt legice, de
curg din politica științifi
că a partidului nostru, for
mează mecanismul dinami
zator al perfecționării vie
ții economice și sociale.

Viața m-a îmbiat să gîn- 
desc, pe parcursul unui 
lung răgaz de timp, la în
tregul lanț al mai sus amin
titelor considerațiuni : a- 
nul trecut, sub semnul 
Congresului al X-lea și al 
celebrării pătrarului de 
veac de la Eliberare, sem
natarul acestor rînduri, an
trenat într-o călătorie de-a 
lungul Paralelei 45, con
semnată într-o succesiune 
de reportaje apărute în 
„Scînteia" a frecventat, 
din primăvară pînă în 
toamnă. un mare nu
măr de medii, climate, 
vetre producătoare de bu
nuri. destine omenești, na
turi în schimbare, izvoare 
de fierbinte actualitate.' 
Ajuns la finele acestei 
expediții, m-am întrebat : 
dincolo de impresii și 
chipul realității nemijlo- 

care sînt cele două-

meditație 
pe care această experien
ță recentă mi le proiectea
ză, ca într-o oglindă para
bolică, la dimensiune 
valoare de generalitate 
tinsă ? Mi-am zis că 
se referă, neîndoios, la 
loarea socială a. disciplinei 
individuale, motiv pentru 
care și anga-jez convorbirea 
de față. Cum chestiunea mi 
se pare a fi, sub toate as
pectele, de interes maxim 
și la ordinea zilei, să dis
tingem cîteva fețe ale a- 
ce'ștei teme de largă au- 
diență socială, care ni se 
înfățișează poliedric.

Anina este o localitate 
rar vizitată de reporteri, se 
vorbește puțin despre fap
tele de aici. Se intîmplă 
așa poate și pentru că mi
nerii acestui ioc, climatul,

/

însemnări 
de POP SIMION

„culoarea locală", nu se 
manifpstă spectaculos, ex
ploziv, debordant, după ti
picul unui „senzațional" de 
suprafață ; aici se forează 
în adine, la propriu și la 
figurat, în massa realității 
șl a cărbunelui, iar dialec-' 
tica scmmbărilor este, cred 
eu, de profunzime, incumbă 
seriozitate, mers egal, con
tinuitate. faptă de lungă 
bătaie.- Noi sîntem victo
rioși )>rin durată, par a 
spune minerii Aninei. Cu 
asta am și numit una din- 
coordonatele de prim ordin 
ale ideii de disciplină in
dividuală care, prin succe
sive acumulări de cantitate 
și calitate ajunge să „dea 
tonul" celei colective. Alt
minteri nu se explică cum 
acest tîrg obscur, uitat de 
lume, a devenit într-un 
timp relativ scurt, în spa
țiul ultimului deceniu, un 
oraș armonic constituit, 
cu o bine reliefată energie 
constructivă în geografia 
socială și economică a tă
rii. Te poți întreba : emd, 
cum. nrin ce mister ? Răs
punsul e acesta : minerul 
de aici, și toți laolaltă, au 
conștiința duratei. Ceva 
așezat resp’ră acest oraș 
rar vizitat de reporteri.

Conducătorul unui gigant 
industrial (Combinatul pe
trochimic de la Pitești), om 
all nracticii și. în egală mă- 
sujă gînditor de anvergu
ră în .vrăjitoria . chimică, 
mi-a mărturisit că timnui 
nu-i nici ieftin, nici scump t

prețul lui e fapta, eficiența 
acțiunilor cu care îl umpli. , 
„Timpul, în cazul meu, se 
măsoară în polietilenă. Din 
scump devine foarte scump 
cînd îl irosesc. Dacă mă 
ții prea mult de vorbă, mă 
tem că va trebui să plă
tești pe loc cite 4 000 lei pe 
oră. Atîta valorează la noi 
randamentul pe oră al 
specialistului". Era glasul 
rigorii profesionale ; am 
înțeles că îmi vorbește 
un profesionist al timpu
lui - ' ' '
rul, 
știință imperativul organi
zării științifice, riguroase, 
are un remarcabil ecou. 
Trebuie, cred, să facem to
tul pentru a deveni, indi
vidual și colectiv, adevă- 
rați profesioniști ai timpu
lui eficient, oameni ai ri
gorii propriului drum.

Remarcam cîndva că un 
foarte dur proces al rea
lităților sociale de odinioa
ră — pribegia în masă — 
se răstoarnă în chip spec
taculos in acești ani ; se 
întorc argeșenii acasă, se a- 
dună ca de pe un larg cu
prins al țării, din cele pa
tru puncte cardinale, unde 
migraseră altă dată ca ni
sipul, în căutare de mun
că, de pline, în căutare de 
loc mai prietenos sub soa
re. Revin, ziceam, la vatra 
lor muntenească. Ce-i re
aduce, azi după atîta amar 
de vreme, pe acești oa-, 
meni în matca proprie, la 
vatra străbună ? îi readu
ce, în condițiile regenera
toare ale industrializării so
cialiste, conștiința de sine 
și a destinului propriu (o 
a treia valență a temei în 
discuție. Au prins de ves
te că în jurul Piteștilor ră- 
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sare, ca din pămînt, 
lume de fabrici care 
înconjura această urbe ca 
un brîu vital. „Patriotismul 
lor local" este expresia 
metaforică — particulară, 
dacă vreți, a patriotismului 
socialist, de ridicare pe o 
nouă treaptă de civilizație 
a tuturor meleagurilor. în 
consecință, se reîntorc ar
geșenii acasă, vin pe flu
viul numit DOR.

Am stat un timp, In di
ferite zone și la oarecarl 
intervale, printre oamenii 
care fac pe rîurile interi
oare ale țării „morile de 
electricitate" numite hi
drocentrale. E un proces 
constructiv de anvergură al 
României socialiste, desfă
șurat în cicluri de mare 
deschidere și într-o manie
ră riguros trasată, prin pla-

Aveau de îndepli
nit o misiune. Ordi
nul suna limpede : să 
urce muntele, să in
staleze aruncătoarele 
pe o muche de coastă 
și, la o anumită oră, să 
execute un foc precis 
asupra obiectivului si
tuat pe creastă (coni
form temei de in
strucție). Dar muntele 
era mai neprimitor ca 
orieînd. La stratul gros 
de zăpadă și la vizibi
litatea micșorată de 
viscol se mai adăuga 
și o porțiune de urcuș, 
imposibil de străbătut 
cu mașinile și caii ce 
transportau piesele de 
artilerie și muniția.

Comandantul, 
care ordonase 
nea, concepuse 
taVu acțiunea, 
tervenit însă și 
văzutul. El a 
rtit militarilor 
urcau cu fețele 
buiorate de 

t, forma unei

nuat urcușul. Ajungînd 
în porțiunea unde oa
menii puteau răzba
te doar cu piciorul, 
aruncătoarele au fost 
demontate, piesă cu 
piesă, și cărate îm
preună cu muniția, pe 
umeri. Din nou un e- 
xamen al pregătirii, al 
voinței, al bărbăției, 
își 'vor aminti de 
cu siguranță, 
șui Ioan Ilea, 
ralul Ion Lițoi. loco
tenentul Emilian Chi- 
vu. căpitanul Con
stantin Leonte și toți 
ceilalți. Noaptea; prin 
viscol, ger și 
pînă la brîu, 
meniul a fost

cel 
misiu- 
îrt de- 
A in- 
nepre- 

apă- 
ce 

îm- 
ger sub 
avalanșe. 

O masă enormă de ză
padă prăvălise copa
cii ca pe niște bețe de 
chibrituri. antrenând 
în rostogolirea ei și o 
stâncă. Trecerea era 
blocată. Comandantul 
subunității și-a dat sea
ma că uriașa barieră nu 
poate fi ocolită. S-o 
înlăture ? Dar avea 
oare la dispoziție su
ficiente forte ? Or
dinul primit ■ cerea 
respectarea cu strictețe 
a orei cînd aruncătoa
rele trebuiau să în
ceapă tragerea. Nu se 
îngăduia nici o aba
tere. nici o întârziere. 

La ordinul coman
dantului. primii care 
s-au angaiat cu toată 
forța si îndeminarea la 
deschiderea drumubii 
au fost comuniștii. E- 
nergia lor i-a însufle
țit și pe ceilalți. A sa 
s-au scurs orele unei 
bătălii veritabile în 
care, bine nreoătiți. os
tașii au învins. Dru
mul a fost, croit mai 
devreme decât spera 
însuși comandantul. 
Subunitatea și-a conti-

Reportaj de 
It.-colonel 
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de dîrzenie capătă noi 
dimensiuni, noi sen
suri.

. .Era în toamna a- 
nului trecut. Intr-o 
seară, în locul aștep
tatului semnal pen
tru masă, trompetul u- 
nității sună alarma. In 
cel mai scurt timp, co
loana de mașini iese 
pe poarta cazărmii și 
se îndreaptă către 
nord-vest, unde ce
rul îmbrăcase o culoa
re strident portocalie 
Un incendiu uriaș iz
bucnise într-o pădure, 
și, purtat de vînt. 
amenința să se ex
tindă. La părerea 
exprimată că ar tre
bui așteptate zorile 
pentru a urca spre 
creasta înconjurată de 
flăcări, comandantul a 
răspuns doar atît : 
„Sîntem vinători de 
munte !“.

S-ar putea 
mult despre 
fiecărui ostaș 
te. participant 
ceasta .acțiune, 
referi doar la 
gur caz. maiportal la vreme. Au ur

mat in zori amenaja
rea poziției și. exact 
la ora stabilită, trage
rea.

Cînd maiorului Ef- 
timie Pătrașcu i s-a 
comunicat calificati
vul obținut : „foarte 
bine", ochii săi au îm
prumutat acea scinte- 
ie pe care subordo
nații i-o regăsesc ori 
de cîte.ori subunita
tea adaugă un plus la 
întări’ea capacității 
de luptă.

A fost o misiune pe 
care unii au situat-o la 
frontiera dintre posi
bil și imposibil. Un 
act. de dîrzenie și de 
demnitate ostășească, 
din multele ce se des
fășoară cotidian. De 
fapt, pentru ei. ca și 
pentru toți ostașii ar
matei noastre, din ziua 
în care rostesc cuvin
tele iurămîntului cu 
privirea ațintită la 
faldurile drapelului pa
triei. însăși noțiunea

vorbi 
dîrzenie 
în par

ia a- 
Ne vom 
un sin- 
aparte, 

dar semnificativ : sol
datul bucătar 
Marmandiu în 
de . noapte 
condus o 
marmitele 
nare. prin 
în flăcări, 
rindu-se pe 
ape. singura 
închisă de vîlvătăi. In 
începutul zilei, locali
zarea incendiului era 
încheiată. Ostașii se 
priveau obosiți. trans
pirați șt înnegriți de 
funingine. Aproape că 
nu se mai recunoș
teau.' Șt abia atunci, 
in prag de ziuă, s-au 
apropiat de mâncarea 
ce urcase dună ei. Prin 
noapte, pînă-n virfu’ 
muntelui.

Curaj, dîrzenie, 
roism. Toate își 
izvorul 
matură 
armata 
grantă 
trup din trupul națiu
nii socialiste.

lon 
miez 

el a 
echipă cu 
în spi- 

pădurea 
strecu- 

firul, unei 
cărare ne-

e- 
au 

în înțelegerea 
a faptului că 
e parte inte- 
a poporului.

Excelenței Sale
General Maior YAKUBU GOWON

Șeful Guvernului Militar Federal și Comandant Suprem 
al Forțelor Armate ale Republicii Federale Nigeria

LAGOS
în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu perso

nal, exprim Excelenței Voastre, poporului nigerian și familiilor îndo
liate, sentimentele noastre de compasiune în legătură cu pierderile de 
vieți omenești provocate de catastrofa feroviară de lingă localitatea 
Langalanga.

în numele Consiliului de Stat, al poporului român

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

rită 
ing. 
tuși 
tru 
sibilitățile actuale ale uzinei. între
prinderea se preocupă îh prezent 
de obținerea unor noi comenzi.

Concluzia generală ce se degajă din 
experiența acestor uzine în privința 
realizării planului la export este 
clară : acolo unde se acționează e- 
nergic. din timp și în deplină cunoș
tință de cauză, conjugîndu-se efor
turile întreprinderilor și centralelor 
industriale cu cele ale organizațiilor 
de comerț exterior, rezultatele nu 
pot fi altele decît pozitive. In conse
cință. producția destinată exportului 
se realizează ritmic și la un înalt ni
vel calitativ, pe 
beneficiar extern 
circuit continuu, 
guros obligațiile 
tracte.

■Tudecînd strict 
tice. am putea face în continuare o 
serie de aprecieri pozitive și în le
gătură cu rezultatele altor întrenrin- 
deri și centrale industriale privind 
realizarea planului de export. Din
colo de aceste cifre apar uneori ca
rențe de ordin organizatoric care 
ștînjenesc desfășurarea normală a li
vrărilor la export. Dar să nu nnti- 

■ cipăm. Ne onrim de pildă. Ia Cen
trala industrială de mașini și 
materiale electrotehnice, unde discu-

Viorel SALAGEAN 
Nicolae MOCANU

după cifrele statis-

(Continuare în pag. a III-a)

în cabinetul 
al Institutului 
veterinare și 

din 
cu di-

Șantierul Sistemului hidroenergetic șt de na
vigație de Io Porțile de Fier cunoaște în aceas
tă perioada o importantă concentrare de forțe, 
o muncă intensă, plină de inițiativă. Lucrările 
care se desfășoară pentru montarea turbine
lor 1 și 2, pregătirea locurilor destinate turbi
nelor 3, 4, 5 și 6, turnarea betonului în corpul 
barajului schimbă zi de zi panorama acestui 
vast șantier. Fotografia de mai sus reprezintă 
locul unde vor fi montate viitoarele turbine.

Reportajul (pe care-l publicăm în pagina a 
3-a a ziarului) completează cîteva secvențe 
din activitatea constructorilor acestui impor
tant obiectiv.

Printr-o hotanre a Consiliului 
de Miniștri s-a stabilit ca înee- 
pînd cu da,ta de 23 februarie a.c. 
să fie reduse prețurile de vînzare 
cu amănuntul, în medie cu 27 la 
sută, Ia țesăturile și confecțiile tip 
tercot și tercot cașerat, și cu 17 la 
sută la ciorapii din fire relon, pen
tru femei.

Ca urmare, prețul unei cămăși 
din tercot „Lux“ pentru bărbați se 
reduce de la 126 Iei la 97 lei, la țe
sătura tercot albită („Vucova") de 
80 cm lățime, de la 32 lei la 24,50

Iei metrul ; tar Ia impermeabile 
din tercot („Oreste") pentru femei, 
de la 507 Iei la 399 Iei bucata. La 
ciorapii din fire subțiri, fără dun
gă, prețul se reduce de la 20 lei 
la 15,50 lei perechea, la ciorapii din 
fire fine, fără dungă, de Ia 32 Iei 
la 23 lei perechea etc.

Au fost luate măsuri ca maga
zinele să fie aprovizionate cu can
tități mult mai mari și într-o gamă 
largă cu mărfurile al căror preț 
cu amănuntul a fost redus.

Țesăturile și confecțiile care fac

Foto i Agerpres

obiectul reducerii prețurilor pre
zintă o serie de avantaje : sînt de 
calitate superioară și au rezisten
ță la purtat, nu se șifonează, se 
spală ușor și nu trebuie să fie căl
cate.

Scăderea prețului de vînzare la 
aceste produse este o consecință di
rectă a dezvoltării industriei de fire 
și fibre chimice și a reducerii pre
țului de cost.

Reducerile de prețuri Ia artico
lele de mai sus aduc populației o 
economie anuală de circa 160 mi
lioane lei

a
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Ca prioritate politică bine contura
tă în arena vieții internaționale, pro
blema securității europene este dez
bătută cu interes și în capitala bri
tanică. Este faza în care cercurile 
politice de aici consideră că „poten
țialul diplomatic" al Londrei'i-ar pu
tea conferi acesteia un rol mai im
portant în această direcție. Care sînt, 
sub acest raport, preocupările actuale 
pe scena politică britanică ? Am avut 
în ultimul timp prilejul să discut 
variate aspecte ale securității euro
pene cu exponenți ai cercurilor gu
vernamentale, cu membri laburiști 
și conservatori ai parlamentului, cu 
personalități angrenate direct în ac-

CORESPONDENȚA
DIN LONDRA

DE LA LIVIU RODESCU

Ne aflăm 
directorial 
de cercetări 
biopreparau ..Pasteur' 
Ciulești. Discuția 
rectorul general, dr. Traian 
Negruțiu. unul dintre di
rectorii adjuncți științifici, 
dr. Ion Gheorghiu, și secre
tarul comitetului de partid 
pe institut, dr Ion Mănoiu 
— se centrează în jurul u- 
nui subiect determinat, la 
prima impresie, de un prin
cipiu abstract : importanța 
deosebită a inițiativei utile 
și rolul esențial al colecti
vului în care apare această 
Inițiativă în materializarea 
și fructificarea ei 
ti vă

Redăm. în esență, 
le înregistrate

Sîntem gata. în 
moment, să luăm cunoștin
ță de orice idee sau propu
nere nouă ieșită din sinul 
colectivului nostru. — de
clară. printre altele, dr 
Traian Negruțiu, directorul 
institutului.

— Dacă soluția ce se pro
pune este realistă, impor
tantă. nu numai că o îm
brățișăm, dar o și sprijinim 
efectiv — subliniază și dr.

Ion Mănoiu, secretarul co
mitetului de partid.

— Mai ales în cazul unei 
• unități de cercetare știin
țifică, al unui institut ca a> 
nostru, noutatea reprezintă 
calea sigură de progres, iar 
receptivitatea sporită față

opera -

opinîî-

orice

tul* receptivității la nou 
este atît de puternic, incit 
ar fi exclus ca vreun „bob" 
prețios de inițiativă să nu 
fie imediat atras și fixat. 
Și totuși, la redacție sosise, 
cu cîteva zile înainte, o se
sizare în legătură cu un caz

nic. preparat care, pînă nu 
de mult, era procurat din 
import la prețuri destul de 
ridicate : gamaglobulinele 
normale pentru bovine.

„în anul 1962 — arăta el 
— împreună cu cîțiva co
legi, am propus, pentru

ry 
oe 

pro- 
eu

© Formalism, opacitate sau favoritism ? © Un „caz

straniuC£ la Institutul de cercetări veterinare și biopre- 

parate „Pasteur“ iși așteaptă clarificarea obiectivă
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de acesta apare ca o com
ponentă indispensabilă unei 
activități normale Numai 
cu o condiție : ideea sau 
propunerea nouă să repre
zinte realmente ceva supe
rior. sub aspect științific și 
economic -• argumentează 
directorul adjunct științific, 
dr. Ion Gheorghiu.

Dacă așa stau lucrurile, 
atunci la institut „magne-

flagrant de ignorare, — ba. 
după cîte se părea, mai mult 
decît ignorare I — a unei 
inițiative valoroase în a- 
ceastă unitate Autorul se
sizării, doctorul în științe 
veterinare Aristide Popes
cu — cercetător, șef de sec
ție în institut — sublinia 
că e vorba de un preparat 
de mare interes economie, 
destinat sectorului zooteh-

prima, oară în institut, ini
țierea de cercetări propr-i 
în domeniul asimilării unei 
metode de preparare a a- 
cestor gamagloouline. 
înaintat cabinetului de 
vșții al institutului și 
fer.tă în acest sens (din 
reiese că autorii ei nu 
tindeau nici un fel de re
compensă materială, deși 
lucrarea se încadra în re-

Am 
ino- 

o o- 
care 
pre-

gimul inovațiilor — n. 
Dar ea a fost respinsă, 
motiv că reprezintă o., 
blemă de cercetare . 
eram, pe atunci. încadrat
într-o secție de producție a 
institutului. După cinci ani, 
în care nimeni nu mai pune 
pe1 tapet problema. în 1967. 
sînt transferat în sectorul 
de cercetare și revin cu 
oferta. Este aprobată și in
clusă în planul de activitate 
al institutului pe anul 1968— , 
1969 După numai trei luni 
de cercetări — în aprilie 
1968 — colectivul nostru li
vrează experimental prime
le cantități de gamaglobu- 
lină (400 ml). Utilizările 
în practică dau rezultate 
bune. în octombrie însă, pe 
neașteptate, aflăm că ace
leași lucrări au fost înce
pute și de un alt colectiv 
(condus de dr Mircea Al- 
boiu). Și în vreme ce rezul
tatele și cercetările noastre 
încep să fie ignorate, acti
vitatea noului colectiv este.

Teodor CAZACU 
Victor VULPE

(Continuare în pag. a IlI-a)

tivitatea unor grupuri, asociații, or
ganisme politice de „orientare euro
peană". în decursul acestor convor
biri, cei mai mulți au consemnat des
fășurarea unor dezbateri destul de 
avansate în sferele înalte ale vieții 
politice, pornind de Ia constatarea că 
inițiativa țărilor socialiste a exprimat 
fidel și, totodată, a stimulat puterni
ce curente de opinie în acest sens. 
Potrivit unor păreri predominante 
aci, țările apusene — dintre care nu 
in ultimul rind Marea Britanie — ar 
trebui să se angajeze cu mai multă 
decizie în circuitul preliminar al pro
pusului colocviu european.

La Foreign Office, elaborarea li
niei politice în această problemă își 
continuă cursul. în acest sens, s-a 
declarat că se intenționează să se 
procedeze în continuare la o „dise- 
care" minuțioasă a problemei, cu 
toate implicațiile sale. între timp se 
păstrează anumite rezerve, se invocă 
motivele unei ipotetice ..precauții". 
Paralel cu această atitudine de re
zervă se constată însă și indiscuta
bile indicii ale unei atenții sporite 
față de diferitele aspecte ale securi
tății europene. în contextul momen
tului politic actual.

„Tabloul complex al politicii engle
ze, la încrucișarea drumurilor vest- 
europene. atlantice și ale Common- 
wealthului, constituie un caz aparte, 
cu propriile lui trăsături și rațiuni 
istorice" — îmi spunea într-o convor
bire recentă lordul Gladwyn, perso
nalitate bine cunoscută a vieții pu
blice britanice, diplomat cu vechi 
state de serviciu. Arătînd că în tre
cut concepția securității ne continent 
ținea de esența unor confruntări per
manente între interesele hegemoni<~e 
ale marilor puteri, ei și-a expus pă
rerea că actuala conjunctură politică 
mondială creează cu totul alte pre
mise pentru dialogul internațional. 
Pentru Marea Britanie. problema

(Continuare în pag. a Vl-a)



PAGINA 2 SCINTEIA - duminica 22 februarie 1970

Telemeaua
n suferință

9
f Este evident că, de mai multă 
? vreme, vestita brînza telemea se 
? află într-o situație precară ; ca- 
f litățile care i-au adus o una- 
? nimă consacrare ' pare că sînt în
J declin. Opiniile cu privire la cau-
J zele unei atari situații sînt diferite, 
r Unii susțin. că însăși tehnologia,
r modul de preparare i-ar explica. în 
’ bună măsură, slăbiciunile ț alții,
J* dimpotrivă, afirmă că de la pro

ducători pleacă fără cusur. Deoa- 
' rece prea sînt evidente suferințele 
' telemelei pe drumul ei de la produ- 
k câtor la consumator, deocamdată ne 
* vom apleca mai îndeaproape asu

pra lor.
' Mă aflam, deunăzi, în
> subsolul acelui mare de-
) pozit de alimente care
> sînt Halele Obor. Mai
) precis, la sectorul brîn-
. zeturi. De ce ? Ni s-a

scris — destul de des în 
ultima vreme — despre 

' un fapt de altfel cu-
1 noscut : că telemeaua e
i uneori prea sfărîmată,
> are prea multă apă.
i „Nu putem înțelege,
, ne scriu unii dintre ci-
, titorii noștri, de ce ne

obligă industria și co-
' merțul să... bem
’ apă".

...Prin
' aflam Ia

interesat
mai întîmplă cu... tele
meaua. Subsolul acela 
despre care aminteam e 
una dintre cele mai în
căpătoare cămări 
rașului. Merg pe 
din nenumăratele 
ridoare și ce-mi 
ochii ? Un grup de oa
meni catapultau de pe 
platforma unei mașini 

., pe caldarîm niște bu
toaie. în ele ? Brînză ' 
Se înțelege,, firește, ce 
se întîmplă înăuntru : 
o parte din brînză se 
făcea zob. Pe urmă, la 
încărcare, procesul se 
repeta în sens invers.

Dar să aruncăm o pri
vire mai atentă în ne
număratele boxe din 
care e alcătuită secția 
brînzeturi. Se află a- 
colo mult apreciatul, 
cașcaval de Dobrogea, brînzeturi to
pite și, în fine, telemeaua de vacă. 
O mare parte dintre butoaiele cu 
telemea sînt frumos orînduite și 
curate. Altă parte, zeci de butoaie 
sînt azvîrlite care pe unde. Toate 
desfăcute, sparte, cu capacele rupte, 
fără saramură. Brînza e uscată și 
îngălbenită. Cît pe ce să capete as
pect de iască. Dar nu e lăsată. Un

Dar, tn același t’mp, se și sfarmă, 
devine și poroasă. Numai bună de 
supt saramură. De aceea, cînd am 
vizitat laboratorul unității nu ne-a 
mirat deloc că telemeaua aceea care 
pleca pe piață țuprindea sare în 
proporție de 4.8 la sută. Deci, nu 
se încadra în normele legale.

Dar producătorul cu cît o trimi
sese? Facem o altă analiză : 4,4 la 
sută. Cu alte cuvinte, atît timp cît 
a stat în dep’ozit brînza a supt... 
4 „linii". Să mergem mai .departe.

Șeful serviciului livrări ne. con» 
firmă un fapt observat șl de noi, 
și anume i depozitul e practic blo-

urmare 
Halele 
să aflu

ale o-

mă 
Obor, 
ce se

atita

marfă. Și, pe deasupra, s-a adus și 
telemea din import. Cunoscînd a- 
cest lucru, întreprinderea laptelui 
Ilfov trebuia șă cadă de acord cu 
furnizorii în sensul de a reduce 
livrările. Dar nu s-a întreprins ni
mic în acest, sens. Și cum amin-, 
team, mari cantități de telemea se 
sfărîmă, sînt supuse deprecierii. Ci
neva va trebui, firește, să răspun
dă de situația creată. Nu e însă 
locul și timpul să facem în această 
direcție o analiză mai amplă.

Să ne întoarcem din nou la hale, 
înainte de a lua drumul pieței, bu
toaiele sînt rostogolite pe., ciment, 
desfăcute, scurse complet de sara

mură (pentru a se cîn- 
tări marfa cu precizie). 
Apoi, butoaiele încărca
te în camioane iau dru
mul magazinelor. Aici ? 
Operația de catapultare 
se repetă.. Pe urmă, bu-. 
toaiele sînt întoarse cu 
gura spre cimentul tro
tuarelor. scurse din nou 
bine și reeîntărite.

Aici este căzui să in
sistăm asupra unui as
pect esențial : îh mod 
obligatoriu, telemeaua 
trebuie păstrată în sara
mura ei inițială. în, zer 
(obligație care în sfera 
Industriei de obicei se 
respectă). în acel me
diu menit in primul rînd 
să-i conserve calitățile 
inițiale. Zerul ajută nu 
numai la păstrare, dar 
ii dă și aromă. Nici 
vorbă însă de așa ceva. 
Aproape toți comer- 
cianții, chiar cînd au 
(ele la fabrică) „saramu
ra mamă", o aruncă la 
canal. Și ce pun în; lor 
cui ei ? 
apă și ! 
„tare" 
la sută

Săptămînă
inaugurărilor
Ultima săptămînă a fost mar

cată în județul Suceava de o 
intensă activitate pe linie d- 
construcții, fiind recepționate și 
predate beneficiarilor 3 obiecti
ve social-culturale. Este vorba 
de noua policlinică din orașul 
Cîmpulung, investiție care a 
costat aproape 6 milioane lei. 
Dispunînd de servicii funcționa
le adecvate, de o farmacie pro
prie și de laboratoare bine uti
late, această n'ouă unitate sa
nitară poate efectua zilnic pînă 
la 600 de consultații, analize și 
tratamente

In1 orașul Fălticeni a fost inau
gurată. de asemenea, o școală 
cu 8 săli de clasă, iar la Sucea
va — o g'rădinițâ de copii cu 
100 de locuri.

TULCEA-VEST

în apropierea noii zone indus
triale a municipiului Tulcea, pe 
malul Dunării, 'a început con
strucția unui nou cartier de lo
cuințe denumit de constructori 
Tulcea-Vest în acest an, vor fi 
date în folosință aici primele 
370 de apartamente. în 1973, e- 
tapa finală de construcție, Tul
cea-Vest va avea 3 000 de apar
tamente. Tn cadrul ansamblului 
s-a prevăzut, de asemenea, con
strucția a două școli, s unui 
complex comercial și a altor u- 
nități comerciale, culturale și de 
deservire a populației.

Despre munca conștiin
cioasă, devotată a cadrelor 
medicale s-a scris nu o dată 
tn presă. Recentele măsuri 
luate în domeniul organiză
rii sanitare au contribuit, la 
rîndul lor, la îmbunătățirea 
condițiilor de acordare a 
asistenței medicale. Iată 
însă o sesizare sosită la sub- 
redacție : salariații dispen
sarului din comuna Tri
fești, județul Neamț, nu-si 
respectă programul de 
muncă, provocînd cetățeni
lor neajunsuri. Ne-am de
plasat la fața locului.

în sala de așteptare, 
cîțiva pacienți, unii, cu ca
zuri mai urgente, doreau 
o consultație. O femeie, id 
cărei copil era grav bol
nav acasă, venise să ceară 
asistență Dar cui ? Singu
rul salariat prezent ta da
torie era moașa Mariana 
Caminschi, proaspăt ieșită 
de pe băncile scolii, 
știa cum să-i vină în 
tor. Medicul Cornelia 
fencu avea zi liberă

— Bine, dar eu am 
și duminică, și luni, și tot 
nu am găsit-o pe doctoriță 
— intervine cooperatoarea 
Virginia Năstase. Credeam 
că măcar astăzi o să mă 
poată consulta

Din discuțiile cu cei ce 
așteptau la dispensar am 
aflat că nerespectacea ore
lor de program a devenit 
un obicei al medicului de 
aici.

— Avem multe necazuri 
cu doctorița noastră — ne-a 

. confirmat tov Nicolae Bîr- 
găoanu, secretarul consi
liului popular comunal 
Sînt puși pe drumuri nu 
numai cel care au nevoie 
di? consultații, ci și cei 
care solicită diferite acte 
Nu de puține ori, pentru 
obținerea unui simplu cer
tificat. oamenii sînt ne- 
voiți să apeleze la medicii 
din împrejurimi sau chiar 
la spitalul din Roman Am 
aflat astfel că medicul Cor
nelia Gafencu își petrece 
timpul mai mult Ia Roman, 
unde are locuința. De cu- 
rînd a fost în comună și 
o, comisie de medici de la 
direcția județeană de să
nătate și de la spitalul din 
Roman Nici cu acest pri
lej nu a fost găsită la dis
pensar

Poate că nu am fi dat pu
blicității un asemenea caz. 
care putea fi remediat

tost

care putea fi remediat și 
pe altă cale, dacă' el nu 
ar fi însemnat pentru 
noi _ un semna) de a- 
vertizare că. în ciuda măsu
rilor în general bune pe tă- 
rîmul asistenței medicale, 
continuă să se manifeste și 
unele abateri de la. normele 
stabilite. După părerea noa
stră, aceste fenomene ar 
trebui să atragă mai serios 
atenția forurilor care con
duc rețeaua sanitară 
ziua raidului nostru, 
exemplu, medicul nu era la 
datorie ni’i la dispensarul 
sectorului de industrializare 
a lemnului din comuna Rnz-

fi 
un

însemnat 
semna)

în 
de

au 
cu

grup de oameni scot calupurile și 
le recondiționează. Mai exact, în
dreaptă spre ele jeturile de apă 
unor furtunuri și le spală bine 
apă și cu... periile 1 Pe urmă i 
aplică brînzei o altă saramură.

— Spălați brînza cu. furtunul ? 
întreb pe cineva

— Da. Uneori chiar de două ori. 
Procedeul e totuși „.eficient".

După baie, telemeaua e „ferche
zuită" și capătă culoarea cretei.

ale 
cu 
se

— Avem aici, ne spune el, brîțiză 
chiar din... octombrie trecut.

— La cît se ridică stocul ?
— Sînt vreo 70 de vagoane.
— De ce o păstrați aic) ?
Aflăm că organele comerciale 

blocat, la rîndul lor, rețeaua
telemea și nu mai vor să cumpere 
nimic.. Așa se face că în timp ce 
producătorii livrează conform con
tractelor, din depozitele industriei 
se scoate puțin. Brînza, sfărîmată 
de atîtea manipulări prin depozit, 
din cauza timpului îndelungat de 
staționare capătă un gust și un mi
ros puțin aparte. Directorul între
prinderii laptelui Ilfov afirmă că 
această neplăcută situație se dato- 
rește organizațiilor comerciale. Opt 
din ele, cele mai mari, refuză să 
mai primească marfă.

Sigur că refuză, pentru că au

Fabrică ei. din 
sare, o saramură 
— între 7 și 10 

i 1 De aceea e 
telemeaua ca „ocna" și 
sfărîmată.

. Am întrebat pe cîțiva 
responsabili de maga
zine :

— Cum apreciați can
titatea de sare cînd fa
ceți saramura ?

— Cu proba oului.
— Ce fel de ou ? De 

de altă pasăre ?găină sau
— De găină. Punem într-un vas 

apă și un ou potrivit. Pe urmă tur
năm sare cu .sacul. Pînă se ridică 
oul la suprafață.

Ne-am și imaginat cîtă sare, tre
buie pusă dacă oul: e mare, greu și 
proaspăt I Cu asemenea practici, 
nu ne mai miră că telemeaua își 
pierde pe drum o parte din însu
șirile ei inițiale.

In loc de orice concluzii, invităm 
pe reprezentanții de resort ai Mi
nisterului Industriei Alimentare (ca 
producător) și Ministerul Comerțu
lui Interior să ia ' măsuri pentru 
extirparea, cu posibilitățile pe care 
le au, a practicilor mai sus descrise.

de așteptare era 
zită „Soba este

funr- 
sani-

in a- 
cum 

oprim

am reușit să trec pe la nici 
una...

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii

Unde e

,'l

în

maga-

Georqe POPESCU 
Stefan DINICA

fața 
o pri

nov, unde sînt arondați pa- 
cienți din mai multe sate. 
Conform programului afi
șat, medicul Gheorghe Coz- 
ma trebuia să fie pe te
ren, la bolnavi. în reali
tate însă el se ocupa de 
treburi personale. Nu era 
prima dată cînd medicul 
lipsea de la serviciu. Mun
citorul Alexandru Fînaru

Prin urmare, medicul 
este atît de aglomerat cu 
vizitarea gurilor de exploa
tare, îneît o lună întreagă 
nu a fost nici măcar o 
dată pe teren.

Tn cursul raidului au mai 
fost formulate unele cuvin
te de reproș și la adresa

medicul ?
însemnări din județul Neamț

Medicul navetist : Zi repede „33" că mă așteaptă ne
vasta la oraș cu masa

Desen de V. TIMOC

a stat trei zile în șir, bol
nav. la ușa dispensarului, 
așteptîndu-1 degeaba. „Se 
întîmplă destul de des ca 
bolnavii să nu aibă cui 
cere ajutorul — ni s-a 
spus. Nu locuiește în locali
tate și întîrzie cu regulari
tate de la program".

Pînă la urmă reușim să 
stăm de vorbă și cu medi
cul în cauză. Prima1 lui 
grijă a fost să ne declare 
că este supraaglomerat și 
nu mai prididește cu mun
ca.

— Am pe cap o mulțime 
de sarcini. Trebuie să fac 
teren în fiecare zi. Am în 
raza mea de activitate 4 
guri de exploatare a lem
nului și... o echipă de fot
bal.

— Cînd ați fost ultima 
oară într-o gură de ex
ploatare ?

— în luna ianuarie nu

medicilor Valerfu Chirilă 
din Dolje.ști și Elena Sîr- 
ghie din Gîdinți. In legătu
ră cu toate aceste cazuri am 
cerut explicații medicului 
Constantin Coniac, directo
rul direcției sanitare a ju
dețului. Ni s-a explicat că 
cele sesizate sînt cunos
cute și de direcția sanitară, 
ba s-au dat chiar unele 
sancțiuni Că actele de in
disciplină au fost sancțio
nate e bine. Dar faptul că 
ele se repetă dovedește din 
nou un adevăr care s-a mai 
spus : organizarea, oricît ar 
fi ea de bună, ca să fie cu 
adevărat eficientă trebuie 
însoțită de un control te
meinic

în cadru! măsurilor luate 
pe plan general pentru mai 
buna asistență sanitară a 
populației în județul Neam; 
au apărut însă și unele ciu
dățenii organizatorice., care

se adaugă neajunsurilor a- 
mintite. Peste tot pe unde 
am trecut am constatat că 
după-amiaza nu mai poate 
fi găsit nimeni la dispen
sare. Medicii au program 
de teren. în asemenea con
diții, cazurile de urgență 
nu pot fi rezolvate decît 
apelînd la unitățile de spe
cialitate, aflate la zeci de 
kilometri, în orașele care 
au servicii de salvare. Și 
încă un aspect : miercurea 
a fost stabilită ca zi liberă 
pentru toți medicii de cir
cumscripție dintr-o în
treagă zonă a județului. Ne 
uimește însă că nici măcar 
în comunele unde sînt cîte 
2—3 medici ziua liberă nu 
a fost fixată prin rotație, 
spre a se putea asigura, pe 
cît cu putință, continuitatea 
asistenței.

Asistența medicală a 
populației din satele jude
țului Neamț este deficitară 
și sub aspectul asigurării 
condițiilor materiale. La 
Trifești. de exemplu, sala 

neîncăl- 
stricatâ. 

De trei ani nu s-a mai fă
cut foc în ea" — ne-a spus 
unul dintre cetățenii care 
așteptau medicul. Nici ce
lelalte săli nu erau încăl
zite și aceasta pentru că, 
în afara unei cantități mici 
de cărbuni, dispensarul nu 
avea nici un lemn de foc. 
întrebîndu-1 pe secretarul 
consiliului comunal cum 
se explică această situație, 
el ne-a răspuns cu un aer 
de totală, degajare r „De la 
noua organizare a rețelei 
sanitare, cînd dispensarele 
au trecut în subordinea 
spitalelor, nu ne mai inte
resează ce se întîmplă a- 
colo" Este un răspuns 
care definește nu numai o 
situație, ci mentalitatea 
ciudată a unuia dintre re
prezentanții consiliului 
popular comunal. Este lim
pede că acest for nu simte 
nici o răspundere — deși 
aceasta îi revine prin lege 
— cu privire la buna func
ționare a instituțiilor sani
tare din localitate. Tn unele. • 
comune nu este rezolvată v. 
corespunzător nici proble
ma localurilor în care 
ționează dispensarul 
tar

Nu ne-am propus 
ceste însemnări; -așa 
spuneam, să ne i
asupra nenumăratelor do
vezi de muncă devo
tată. de sacrificiu și chiar 
de eroism ale multor me
dici din județ Este sufi
cient însă să afirmăm că 
acele cazuri Ia care ne-am 
oprit fac notă discordantă 
în întregul activității me
dicale și, ca atare, se 
cer extirpate de urgență, 
lată nu numai un subiect 
de meditație, ci mai ales 
un prilej de măsuri ferme 
pentru forurile județene.

Azi lipsește una, mîine

co-Apariția unui magazin intr-o 
mună este salutată cu îndreptățită 
bucurie de săteni. Faptul este expli
cabil, dacă ne gindim că o nouă 
unitate comercială înseamnă apro
vizionare mai bună, cu cantități și 
sortimente de marfă sporite, în
seamnă creșterea calității deservi
rii. Sint mulțumiți cooperatorii de 
calitatea serviciilor comerciale ofe
rite de cooperația de consum ?

Pornind de la această întrebare, 
am întreprins recent o , anchetă în 
județele Buzău și Alba.

în multe localități, magazinele 
sînt în general aprovizionate satis
făcător. Spunem în general, pentru 
că cercetind îndeaproape situația 
din mai multe comune aprecierea 
suferă schimbări substanțiale.. Ma
gazinul universal din Bucerdpa-Vi- 
noasă, județul Alba, este un adevă
rat complex comercial. La data vi
zitei noastre am găsit acolo raf-

IN MAGAZINELE SĂTEȘTI 
DIN JUDEȚELE BUZĂU Șl ALBA

tur! aproape goale și tejghele pli
ne de praf. Sătenii părăseau vădit 
nemulțumiți magazinul. Nemulțumit 
părea și gestionarul Ilie Nistor :

— Nu putem fi satisfăcuți de fe
lul în care este aprovizionat ma
gazinul (dar de lipsa de curățenie ? 
— n.n.). Notele de comandă adre
sate FILCOOP-Alba Iulia dove
desc, negru pe alb, că cererile noas
tre au rost onorate doar în pro
porție de 10—15 la sută. Și nu era 
vorba de mărfuri rare, ci de pro
duse din cele mai obișnuite ca : 
biscuiți, damigene, basmale etc.

Cazuri asemănătoare am întîlnit

i E 0® b o m
Gh. GRAURE

C.F.R

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
vă 

veți 
din 
mai 

Res

ce u- 
aprin- 
aiung 
Recu- 

pentruș.a.m.d. 
insă,

bucurie și la voi să 
fie !“

Să vedem cum vor 
primi urarea Așteptăm 
vești !

sînt, pe calea 
exact 15 kilo- 
Potrivit adu-

CROSUL... LIPSEI
DE RĂSPUNDERE

„Cu aproape 2 luni 
tn urmă, 70 de familii 
ne-am mutat în casă 
nouă — ne scrie I. 
Onicel din Pitești, str. 
Negru Vodă, bloc B 1. 
Dar bucuria de a lo
cui intr-un aparta
ment modern, confor
tabil ne-a fost umbri
tă de existența unor 
defecțiuni : apa caldă 
lipsește cu desăvârșire, 
apa rece curge foarte 
rar (in schimb, curge 
din calorifere), iar lif
tul — la un bloc cu 10 
nivele — nu funcțio
nează.

Deci, după mutare, 
au început cursele lo
catarilor spre - diferite 
întreprinderi care răs
pund de gospodări
rea blocului. Dar în
treprinderea de gos-

podărie locativă
(I.G.L.), căreia ne-am 
adresat pentru lipsa 
apei, ne-a trimis la ■ 
întreprinderea de gos
podărie comunală 
(I.G.C.), care, la rin- 
dul ei, ne-a trimis la 
Centrala electrică de 
termoflcare (C.E.T.) ; 
apoi, am fost „pasați" 
Trustului de construe- 
ții (T.JC.) 
Constructorul, 
ne-a spus pe șleau : 
„Faceți singuri reme
dierile. Noi avem tre
buri mai serioase".

In această situație, 
nu găsim răspuns la 
cel. puțin două între
bări : a) starea anor
mală a blocului nostru 
nu este o problemă 
care merită să i se a- 
corde atenție ? ; b) de 
ce totuși cotele de în
treținere ni se percep 
ca și cînd toate insta
lațiile ar funcționa 
normal ?

Doritori, ca și dum
neavoastră. să aflăm 
răspuns — prin fapte 1 
— la întrebările de 
mai sus, am trimis 
scrisoarea Consiliu’ui 
popular municipal Pi
tești. Așteptăm.

...CARE BUCURIE 
Șl LA El SĂ FIE

Un grup de cetățeni 
din Turda ne scrie :

„Prima bucurie pe 
care am avut-o noi, 
locuitorii de pe stra
da ■ Romană, a fost a- 
cum nouă ani, cînd 
edilii orașului au tri
mis meșterii să pave
ze strada. Bucurie în
treruptă, din neferi
cire, cam pe la jumă
tatea drumului (care 
a fost lăsat ăiepavat). 
A doua bucurie am 
avut-o acum 4 ani, 
cînd alți meșteri s-au 
apucat să facă trotua
rele. Le-au făcut pe 
partea stingă a stră
zii și... au luat-o avoi 
la dreapta, 
executarea 
..pînă la noi 
A treia — și cea mai 
mare bucurie - 
avut-o nu de 
cînd alți meșteri, 
niște rulete în mină, 
au făcut măsurători 
pentru introducerea 
conductei de apă pe 
stradă. Cînd gu aiuns 
cu măsuratul la 
bllul cu nr. 37.
ovrit (s-or fi 
dit ’.') și au plecat. Și 
de atunci nu i-a mai 
văzut nimeni pe stra
dă. De a patra 
rie n-am mai 
parte pînă acum'

După atâtea bucu
rii. stimați cetățeni, le 
zicem și noi o urare 
celor in cauză : „Care

UN CRONOME 
TRU PENTRU

amînînd 
lucrărilor 

ordine".

De la Tg. Jiu la Ro
vinari 
ferată, 
metri, 
aiului grafic de circu
lație a trenurilor, a- 
ceastă distanță trebu-

imo- 
s-au 

răzgîn-

bucu- 
avut

in nici 
mai pu- 
minute.

de-

te parcursa, 
tren obișnuit, 
mai mult nici 
țin de 36 de
Aceasta, teoretic, 
oarece, după cum ne 
scrie Dumitru Nistor, 
de la exploatarea mi
nieră Rovinari, prac-

tic lucrurile se întâm
plă altfel. „Am crono
metrat și înregistrat 
timp de o săptămînă 
intîrzierile cursei
C.F.R. nr. 2 433 care 
circulă pe distanța Tg. 
Jiu—Rovinari. Ora pla
nificată de plecare : 
06.03 ; de sosire : 
06,39.- Media zilnică de 
întîrziere : 13 minute. 
13 minute înmulțite 
cu 600 de salariați din 
•schimbul întîi, care că
lătoresc zilnic pe a- ’ 
ceasta rută = 7 800 
de minute, dintre care 
multe pierdute din 
producție. M-am o- 
prit aici cu investiga
țiile, deoarece, dac-aș 
fi. continuat să înre
gistrez și intîrzierile 
sistematice ale ce'or- 
lalte două curse (ca- 
re-i transportă pe 
muncitorii din schim
burile al doilea și. al 
treilea), mi-ar fi fost 
teamă să nu mă în
curc in calcule. Și nu 
vreau să pun la disno- 
zifia organelor C.F R 
decit date absolut e- 
racle Dar. dacă 
necesare, promit 
lemn că...“.

sînt
so-

NUNU-I VORBA 
MAI DE GUST
,De 

orașul, 
șinele

ta un timp, in 
Brașov, maga- 
sint supra-a-

provizionate cu 
. tofi ascuțiți la

Nu avem nimic 
potriva

, scrie în
Manițiu 
o largă 
cetățeni 
cificul muncii 
snldriațt lucrează nu
mai in picioare — în
călțămintea ascuțită 
este nepractică. inco
modă și. ca atare, ne
folosibilă Deci nu este 
numai o chestiune de 
gust. De.ee nu se 
in vînzare si alte 
dele de pantofi, 
vîrful mai lat, 
elastici, comozi 7 
reprezentanți ai 
merțului spun că 
produce industria 
Nu-i chiar așa. Pen
tru că, după cum am 
aflat., în alte orașe a- 
semenea modele um
plu vitrinele magazi
nelor. Atunci... ?"

Atunci considerăm 
că este bine să se ți
nă seama și de gust, 
dar $i de cerința pe 
care ați arătat-o.

modei
continuare Ion
— dar pentru 
categorie de
— prin spe- 

multi

o experiența amuzan
tă : „Luați o cutie, cu 
chibrituri produse • de 
fabrica din Brăila și 
încercați să aprindeți 
10 bețe. Oricit 
veți strădui nu 
reuși să folosiți 
ele, in cazul cel 
fericit, decit 2-3. 
tul, după ce vor în
cerca să seînteieze, se 
vor stinge intr-o frac
țiune de secundă. Bi
neînțeles, dacă n-aveți 
ghinion, pentru 
neori, pentru a 
de o țigară, nu 
nici zece bețe 
zita necesară 
această experiență o

ZECE PENTRU 
0 ȚIGARĂ

Cititorul nostru A- 
lexandru Nistor din 
Botoșani ne propyne

puteți procura de la 
orice chioșc de tutun 
din Botoșani. Aștept 
cu mult interes rezul
tatul experienței".

Am trimis propune-
■ rea dv și fabricii pro

ducătoare.
■ experiențe 

după care 
munica la 
tatul.

Vom face 
paralele, 

vă vom co- 
timp rezul-

și in comunele din zona munților 
Apuseni.

...Ne continuăm Investigația in 
județul Buzău. Aici, ca de altfel in 
toată țara, au loc in prezent adu
nările generale ale cooperativelor 
de consum. Cu aceste prilejuri s-a 
vorbit, între altele, și despre lipsu
rile în aprovrzionare. despre absen
ța din magazine a unor produse 
dintre cele mai banale : elastic, 
lame de ras, sare (bolovani), co
vrigi, petrol, ciorapi etc. Pentru a 
ne edifica asupra cauzelor acestor 
absențe nemotivate ne deplasăm in 
cîteva comune.

Ion Bănică, președintele coope
rativei de consum- Smeeni, ne asi
gură că magazinele sint, in gene
ral, bine aprovizionate.

în general, așa o fi, dar ce se 
află dincolo de acest cuvînt fără 
margini ? Confruntînd comenzile cu 
facturile care indică marfa intra
tă întocmim o listă ce cuprinde 
zeci de sortimente solicitate de ce
tățeni, dar neonorate de depozitul 
ICOMCOOP. Lipsesc tot felul de 
produse existente-în cantități sufi
ciente in depozite. „N-avem arpa- 
caș. vinete în bulion..." — semna
lează vînzătorii 'de la raionul ali
mentar.. „Lipsesc și papucii p.v.c., 
galoșii, sandalele...", „N-am primit 
decit cinci sortimente din 50 ‘co
mandate ; rafturile sînt pline cu țe
sături de vară"... completează ges
tionarii raioanelor de încălțăminte 
și țesături.

S-ar putea spune : bine, dar ges
tionarii au dreptul și posibilitatea 
să meargă în depozit să-și aleagă 
și să comande apoi marfa care le 
lipsește ; de ce n-au folosit aceas- - 
tă cale și gestionarii magazinului 
amintit ? iată ce ne răspunde ges
tionara S. Păi ti nea de la raionul de 
țesături : „M-am dus la depozit in 
timpul meu liber, cale de 25 km. 
„Delegație ai ? Altfel nu intri 1“ — 
m-a luat la zor șeful depozitului de 
țesături. „Am delegație" — i-am 
răspuns — „Atunci du-te și ia a- 
probarea de la tovarășul"..; Știa el 
de ce m-a trimis la tovarășul... Res
pectivul nu se afla în întreprindere. 
Rezultatul ? M-am întors la 
zin așa cum am plecat".

Deoarece nu ne aflăm în 
unui exemplu izolat facem .. .... 
mă observație : una din modalități
le importante de asigurare a con
tinuității in aprovizionare, de în
dreptare operativă a neajunsurilor 
— contactul direct și permanent în
tre gestionari și depozit — a fost 
complicată inutil, îneît nu mai ser
vește decit cu greu intereselor co
merciale. Ce rațiune pot avea mă
surile formale, greoaie, adoptate de 
organizatori ?

„Nu putem permite oricui să in
tre în depozit, să ia ce poftește, e 
de părere tovarășul N. Beznea. di
rectorul TCOMCOOP-Buzâu Pen-

tru siguranța am organizat sistemul 
(Ciudată organizare 1) și. ca să nu 
ne vină toți o dată pe cap, plani
ficăm pe fiecare ges-tionar o dată 
pe lună". De ce numai o dată pe 
lună și nu la două zile, sau. mai fi
resc, ori de cite ori iu nevoie ges
tionarii de marfă ? întrebarea noas
tră n-a căpătat un răspuns cit de 
cit edificator. Un lucru este clar : 
acest mod de organizare sclerozat 
tinde să birocratizeze la maximum 
relația simplă gestionar-depozit.

Bănuind pe semne că „argumen
tele" servite pînă acum sînt cam- 
șubrede, interlocutorii noștri recu
nosc că o vină o au și... nu, nu 
ei 1, ci unii președinți de coopera
tive (de la Vilcele, Amaru etc.), ca 
și unii merceologi (de la Smeeni, 
Glodeanu Sărat. Tisâu ș.a.), care nu 
se ocupă in suficientă măsură de 
aprovizionarea unităților in subordi
ne. Astfel, sîntem în fața celei de-a 
doua cauze a deficiențelor : preșe
dinții unor cooperative, de consum 
„nu văd" că nu e marfă, iar mer
ceologii. ciinoscînd superficial și in
suficient volumul și structura reală 
a cererii de mărfuri, s-au transfor
mat în simpli comisionari și-atît.

Se naște o nouă întrebare : cum 
intervin organele locale tutelare — 
Uniunea, județeană a cooperativelor 
de consum, și întreprinderea comer
cială a cooperație) — pentru re-cială a cooperație) — pentru 
dresarea situației ? Explicația am 
avut-o într-o oarecare măsură 
urma discuției cu Iov. Ilie Neacșu, 
vicepreședinte al U.J.C.C., și ' N. 
Beznea, directorul ICOMCOOP. Am 
înțeles prea bine că forurile locale 
coordonatoare ale comerțului coo
peratist nu cunosc uneori ceea ce 
se întîmplă în rețeaua comercială. 
Ceea.ce uimește și mai mult e lipșa 
de interes dacă nu pentru vizitarea 
unităților, măcar pentru cercetarea 
unor date și situații clare, puse pe 
hîrtie La uniunea județeană se, află 
procesele verbale ale adunărilor 
generale ale cooperativelor, care 
încă n-au folosit la nimic Nimeni 
n-a avut pînă acum curiozitatea să 
răsfoiască măcar,.această bogăție de 
sugestii și observații ale masei 
cumpărătorilor în schimb, ni se 
pun în față vrafuri de dosare me
nite să ne demonstreze că felinarele 
de vînt, duliile pentru becuri, elas
ticul etc. sînt produse... deficitare !

Să presupunem că ar fi așa. Cum 
se explică însă faptul că din unele 
magazine au lipsit pînă și mărfuri 
„banale" aflate în depozit în'canti
tăți suficiente ca vinete în bulion, 
sare, petrol, papuci., lame de ras 
etc ? Pot apărea, desigur, , pertur- 
bații în aprovizionare, determinate 
de livrarea cu întîrziere a unor 
mărfuri, de lipsa, la un moment 
dat, a mijloacelor de transport. A- 
semenea situații pot fi înțelese. De 
neînțeles este modul cum își exer
cită atribuțiile conducerile uniuni
lor județene și întreprinderilor co
merciale cooperatiste, dacă mărfuri 
existente în cantități suficiente în 
depozite și a căror lipsă nu poate fi 
invocata, lipsesc din magazine ?
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ingenioasa pentru
derocările subacvatice

buni 
exis- 
sens. 
mea, 
mult

In Maramureș există 
bogată tradiție în creșterea 
anintalel'or. Aici s-a for
mat o valoroasă rasă ele 
vaci l— Bruna de Maramu
reș — din cadrul căreia, în 
decursul anilor, s-au difu
zat în celelalte județe ale 
țării zeci de mii de anima
le de prăsilă. Și în prezent 
o serie de unități agricole 
obțin producții mari de 
lapte. De la vacile înscrise 
în controlul oficial al pro
ducției s-au realizat în me
die peste 3 300 1 lapte. Nu
mai că tradiția și experien
ța nu sînt fructificate pes
te tot, iar în unele unități 
se ignoră regulile elemen
tare de creștere a anima
lelor. Investigațiile făcute 
în cooperativele agricole 
de producție Remeți, Să- 
pînța, Sarasău, situate în 
zona în care a fost creată 
rasa amintită, confirmă a- 
ceastă apreciere.

— Mă întrebați de pro
ducția medie de lapte ? Nici 
nu-mi vine să c -----
După acest răspuns, 
sile Macio.ca, 
zootehnic de 
rneți, pune 
mint.

O spunem . _____ r.
Atît s-a obținut în anul tre
cut, pe vacă furajată. Pare 
incredibil, dar aceasta este 
realitatea la Remeți, unde, 
în urmă cu opt-nouă ani, 
se înregistrau producții 
medii de peste 2 000 litri 
lapte. Cum a fost posibil 
un asemenea regres ?

— N-avem o pășune ea 
lumea, o bază furajeră e- 
chilibrată — afirmă briga
dierul zootehnio. Și îngri
jitorii — azi sînt, mime 
nu-s...

Adevărul este că la lic- 
.rneți se găseso pajiști în
tinse. Sub semnul întrebării 
este însă productivitatea a- 
cestor terenuri. Nu a exis
tat o preocupare stăruitoa
re, sistematică, clin partea 
consiliului de conducere al 
cooperativei agricole, pen
tru curățirea și îngrășarea 
pășunilor și fînețalor. Un 
cooperator ne spunea 
fînețele se cur,ăță 
așa, ca să se 
coasa".

O problemă 
zootehnie este 
munca 
animale 
harnici

sector are o mare pondere 
în structura producției și 
veniturilor acestor unități. 
La cooperativa agricolă din 
Șăpînța, jumătate din ve
nituri se realizează din 
creșterea animalelor. Efec
tivul de bovine se ridică la 
730 capete din care 340 
sînt vaci și juninci gestante. 
Anul trecut, s-a prevăzut 
să se obțină 1 050 litri de 
lapte pe. vacă furajată. Ca- 
re-i soarta acestei derizo
rii cifre de plan ? Nu s-au 
realizat decît 959 litri de 
lapte. Ceea ce frapează

furajată". Vasăzică cu 
litri mai puțin decît s-a 
obținut în anul trecut. Cu
rioasă planificare 1 Despre 
ce soi de „creștere a pro
ducției" poate fi vorba în 
acest caz? Tendința de a 
planifica producții mai mici 
decît .-în anul- precedent 
este deosebit de dăunătoa
re, nu poate contribui prin 
nimic la mobilizarea efor
turilor de 
resurselor
scopul sporirii 
de lapte și ale creșterii ve
niturilor bănești în acest

valorificare a 
existente în 

producției

ns

o spun. 
. .., Va-
brigadierul 

Ia C.A.P. Re- 
ochii în pă-

noi ! 594 litri-.

poată da

că 
,doar 

cu

esențială 
atragerea 
îngrijitorde

a celor 
Și 

cooperatori. A 
ji.tor de animale înseamnă 
ă stăpîni o meserie, o pro
fesie, cu nimic mai prejos 
decît alte munci din coo
perativa agricolă. Cum sînt 
sprijiniți îngrijitorii de a- . 
nimale de la Remeți de 
către consiliul de conduce
re ? Cum sînt ei ajutați să 
se califice, să-și îmbogă
țească experiența, să se 
permanentizeze în această 
muncă? Nu am aflat fapte 
prea măgulitoare. Dimpo
trivă. In sectorul zootehnio 
domnește o 
dine. Anul 
aici s-au 
proape 40 de 
dintre ei lipsiți de 
goste față de această

_ serie. Nu există un control 
.sever asupra producției ziî- 

, nice de lapte. Ar fi cazul 
ca adunarea generală a co
operatorilor să dezbată în 
mod serios situația din zo
otehnie, să tragă la răspun
dere consiliul de condu- ' 
cere, pe cei care nu-și fac 
datoria, provocînd daune 
în acest important sector 
al cooperativei.

Măsurile pentru redresa
rea zootehniei sînt cu a'tît 
mai importante cu cît în 
multe cooperative acest

in 
în 
de 

mai
pricepuți 

fi îngri-

De ce
%

a înțărcat
•2)

MARAMUREȘ" ?
aici, sînt diferențele mari 
de producție de la u.n în
grijitor la altul. Față ele 
media amintită mai sus, în
grijitorul Gheorghe Turda
— ca să ne referim ia un 
exemplu — a realizat, de 
la două loturi (30 de vaci), 
o producție medie de 1 800 
litri lapte. Nu este un nivel 
prea ridicat, dar totuși este 
un plus datorat în întregi
me hărniciei acestui co
operator. „Și de la celelalte 
vaci am putea realiza o 
producție sporită de lapte,
— ne" spune ing: agronom 
Alexandru Tordai. Avem 
îngrijitori buni, inimoși. 
Da'r, teu furajele, nu stăm 
bine. N-avem decît circa

' 10 la suta din necesarul 
de concentrate".

Dar dacă concentratele 
lipsesc, de ce nu acționează 
consiliul de conducere pen
tru a mări producția pa
jiștilor care, precum se știe, 
sînt o sursă de mari canti
tăți de furaje de calitate și 
ieftine ?

In unele cooperative a- 
gricole în loc să se studie
ze cu atenție posibilitățile 
și resursele de dezvoltare 
a zootehniei, încă la lucră
ri, e de planificare a pro
ducției și veniturilor, lu
crurile rămin neschim
bate. La cooperativa a- 
gricolă din Sărasău sînt 
doar 264 de bovine, din 
care 121 vaci și juninci. Pe 
lingă că efectivul este re
dus numeric, anul trecut 
s-au obținut în medie mi
mai 1180 litri lapte. Cît se 
preconizează să se realizeze 
în acest an ? Președintele 
cooperativei 
Gheorghe 
spus i

important sector al coope
rativei agricole.

. Neajunsurile întîlnite în 
sectorul zootehnic al unor 
cooperative agricole se per
petuează, de ani de zile.

Se poate înregistra revi
rimentul dorit în seotorul 
zootehnic al cooperativelor 
agricole ? Iată părerea u- 
nui pasionat specialist în. 
zootehnie — ing. loan Fi- 
lep, directorul I.A.S. Sigiie- 
tul Marmației : „Avem un 
efectiv de 600 vaci. Am cb- 
ținut. anul trecut o produc
ție medie de lapte de a- 
proape 3 000 litri. Cunosc

situația din cooperativele 
agricole, unde există 
crescători de animale, 
tă tradiție în acest 
Dar, după .părerea 
s-au tărăgănat prea 
masurile pentru asigurarea 
unei baze furajere echili
brate, și nu s-a făcut mai 
nimic pentru permanenti
zarea îngrijitorilor și lărgi
rea orizontului' lor de 
cunoștințe profesionale. Cu 
cîțiva ani în urmă, ca să 
ne asigurăm baza furajeră 
— voiam, bineînțeles, să 
rentabilizăm zootehnia — 
am cultivat lucerna. Unii 
au afirmat că această plan
tă nu poate da rezultate 
bune in zona noastră. Am 
dovedit contrariul. Obți
nem, de pe fiecare hectar, 
c te 30 000 kg masă verde. 
Firește, pentru aceasta am 
făcut cheltuieli.. Dacă coo
perativele au puțin teren 
arabil pentru lucerna, con
sider că este absolut nece
sară administrarea de a- 
mendamente și de îngrășă
minte pentrți. îmbunătăți
rea compoziției floristice a 
pășunilor și fîn^țelor. Nu
mai așa, pajiștile întinse 
pot asigura masă verde și 
fin de calitate pentru spo
rirea debitului de lapte si 
mărirea veniturilor din zo
otehnie".

Intr-adevăr, din discu
țiile cu numeroase cadre 
de conducere din coopera- , 
tivele agricole și specia
liști rezultă că există po
sibilități de redresare a 
creșterii vacilor, de crește
re a producției și a veni
turilor din acest sector. 
Dar pentru aceasta este
nevoie ca organele agrico
le să acționeze energic, ca 
numeroasele planuri pri
vind sporirea producției de 
furaje și în primul rînd a 
productivității pajiștilor na
turale să fie aplicate punct 
cu punct. Totodată, măsu
rile luate în ultimul timp 
pentru îmbunătățirea orga
nizării, normării ■ și retri
buirea muncii în coopera
tivele agricole, crearea fer
melor zootehnice cu gestiu
ne economică internă, 
creează un cadru favora
bil care trebuie folosit cu 
pricepere pentru rezolva
rea multiplelor probleme 
legate de creșterea efecti- 

. velor de animale și a pro
ducției acestora.

Știam, pînă nu de mult, că la Por
țile de Fier toate lucrările ce se e- 
xecută au drept scop să înalțe nive
lul apelor pentru a smulge Dunării' 
potențialul energetic și a crea con
diții din cele mai bune transportului 
fluvial. Am aflat, recent, că aici se 
efectuează în același timp operațiuni 
de adîncire a albiei fluviului. în a- 
cest scop, zilele trecute a intrat în 
exploatare un nou utilaj de înaltă 
tehnicitate, necesar amenajării zonei 
din aval a sistemului hidroenergetic 
și de navigație. Pe'această adevăra
tă insulă plutitoare din mijlocul Du
nării — platforma autoridicâtoare — 
am avut o convorbire cu ing. NICO
LAE MANESCU, director general 
grupului de șantiere I.C.H. Porțile 
Fier, care ne-a oferit o serie de 
mănunte interesante în. legătură

a

al 
de 
a- 
cu 
e-

— Desigur, acest studiu a treburi 
să țină seama de o multitudine de 
factori tehnici și economici.

— In soluționarea problemei s-a 
pornit de la premisa de a folosi unele 
din instalațiile existente pe șantier 
și de. a realiza în țară o cît mai 
mare parte din utilajele necesare. 
S-a ajuns la concluzia, pe baza stu
diilor efectuate și a unor inovații, 
că platforma plutitoare autoridică- 
toare ele derocări sub apă poate fi 
realizată chiar în cadrul grupului de 
șantiere, idee acceptată de condu
cerea Ministerului Energiei Electri
ce. Proiectarea și confecționarea ei 
a însemnat, firește, asumarea unei 
mari răspunderi, mai ales că era

soluționarea tehnică și practică 
xecuției lucrărilor respective.

— Proiectul • de ansamblu 
spus 
vede 
trală 
re a ____ ___ .
de o parte, pentru a coborî nivelul 
apei în vederea obținerii unui sur
plus de energie electrică, iar, pe de 
altă parte, - pentru 
șenale navigabile 
navigația vaselor 
Adîncirea presupune însă excavarea 
aluviunilor și mai ales a stîncilor. 
Probleme deosebite se ridică mai a- 
les în ceea ce privește executarea lu
crărilor de derocare a stîncilor afla
te sub apă. Derocările nu puteau fi 
executate prin sistemul clasic-, la adă
postul unor batardouri, așa cum s-a 
procedat în cazul centralei, al eclu
zei și barajului. Și aceasta atît din 
cauza suprafețelor mari în care tre
buia organizat lucrul, cît și pentru 
a se evita întreruperea navigației 
vaselor pe o perioadă lungă de timp. 
Ca urmare, se impunea aplicarea li
nei tehnologii moderne, de mare pro
ductivitate și, în același timp, econo
mică. Pe plan mondial se execută 
asemenea lucrări de derocări 
apă, dar 
care are 
o viteză . a curenti^ui de peste 
metri pe s..___ dă. d- -
dia posibilitățile aplicării unei 
menea tehnologii și-a asumat-o 
colectiv de ingineri din cadrul între
prinderii' de ■-construcții hidro-ener- 
getice, care, în final, a conceput o 
platformă autoridicâtoare cu o teh
nologie corespunzătoare.

ne-a 
pre- 
cen- 

adînci-
directorul general — 
executarea în aval de 
a unor lucrări de 
albiei Dunării. Aceasta, pe

asigurarea unor 
care să permită 
cu pescaj mare.

sub 
nu în . condițiile Dunării, 
la Porțile de Fier zone cu 

' £ ’ ’ ' ! 2.5
secundă. Sarcina de a stu- 

ase- 
un

LA PORȚILE DE FIER

cu 4 coloane metalice, prin interme
diul cărora aceasta se fixează pe 
fundul Dunării. Ridicarea platformei 
pe. aceste coloane se realizează cu 
ajutorai unor cricuri hidraulice, care 
fac ca întregul ansamblu în greuta
te de circa 650 tone să.se poată 
ridica peste nivelul apei, pentru a ti 
sco.ș de sub influența curenților mari 
ai Dunării și a valurilor provocate 
de navele în trecere. Prin operația 
de ridicare, platforma devine imo
bilă, asigurînd securitatea la forarea 
și armarea găurilor cu exploziv. 
Aceleași grupuri de cricuri hidrau
lice coboară platforma în stare de 
plutire și ridică coloanele, permițînd 
astfel deplasarea platformei în afara 
zonei de explozie și atacarea' unui 
nou panou. Precizez că aceste cri
curi au fost concepute și confecțio
nate la Trustul de utilaj greu Bucu
rești, pe baza țgmei și sugestiilor date , 
de colectivul 
înainte amintit, înlocuind _cu succes 
utilaje similare 
că platforma se deplasează de la un

de proiectare mai

(Urmare din pag. I)

vorba de o lucrare unicat. la noi în 
țară, că nu exista nici un fel de 
experiență în acest domeniu Este 
meritul inginerilor Dumitru Șchiopu 
și Traian Gali, conducătorii colecti-. 
vului de proiectare, care n-au dat 
înapoi in fața greutăților inerente 
apărute in faza de concepție. Exper
tizele efectuate asupra documenta
ției de execuție și consultările cu 
firme de specialitate străine au con
firmat că soluțiile tehnice din pro
iect și tehnologia concepută de spe
cialiștii întreprinderii de construcții 
hidro-energetice sînt judicios alese, 
că utilajele din țară și cele prevăzu
te din import vor putea fi folosite 
in condiții optime pentru realizarea 
lucrărilor.

— Vă rugăm să precizați citeva 
elemente în ce privește construcția 
acestei platforme.

— Ea a fost realizată la șantierul 
nr. 2 din cadrul grupului de șantie
re I.C.H. Porțile de Fier. S-au folo
sit în acest scop pontoanele rămase 
de la execuția batardoului celular. 
Asamblarea lor a fost făcută într-o 
formulă nouă, cu un spațiu interior 
liber suficient de mare pentru orga
nizarea și desfășurarea lucrului: in
stalațiile de foraj, în număr de 6. 
sînt montate pe un pod rulant care 
are posibilitatea de a acoperi întrea
ga suprafață interioară. Datorită 
condițiilor speciale d.e lucru, a fost 
necesar ca platforma să fie echipată

străine. De reținut 
' -plasează de la un 

panou de pușcare la altul prin pro
priile ei mijloace.

— Convorbirea noastră se încheie 
aici. Dumneavoastră insă de abia în
cepeți lucrările. Ce urmează să exe
cutați ?

— La aceasta vă poate răspunde 
inginerul Ovidiu Vasilescu, care este 
lingă mine, pe platformă, și care a 
avut ca sarcină să studieze tehnolo
gia de forare și pușcare, răspunzînd 
din partea comitetului de direcție al 
întreprinderii de construcții hidro
tehnice București de punerea în lu
cru a platformei și definitivarea 
procesului tehnologic. împreună cu 
alți specialiști, el va supraveghea e- 
xecuția acestei lucrări.

Ing. O. Vasilescu ne-a informat că, 
pentru o. scurtă perioadă, de timp, 
platforma se află în probe tehnolo
gice. Aceste probe sînt realizate însă 
pe amplasamente proiectate sau, alt
fel spus, sînt productive. în conti
nuare vor fi efectuate derocări sub 
apă, al căror volum se ridică la pes
te 300 000 mc. In acest scop, platfor
ma își va schimba locul de amplasa
re de cel puțin 1 250 de ori. Iar fie- 

■ care amplasare, fiecare panou pușcat 
va solicita din plin eforturile con
structorilor, va pune la încercare in
ventivitatea și experiența oamenilor 

pe marele șantier hidroenergetic

Vasile GAFTONE
corespondentul „Scînteii''

ne-a 
vacă

crasă dezor- 
trecut, 

perindat 
oameni.

pe 
a- 

unii 
dra- 
me-

agricole,
Tupița,

litri pe

Constantin COTOȘRAN ...;

LA COMBINATUL SIDERURGIC DIN GALAȚI

premiere11 productive

(Urmare din pag. I)

spo- 
tone

se-
Pi- 
fosț 

con- 
Ior-

etapă, începînd 
30 martie a.c., 
tone lingotiere 
pentru ca de la

în exploatările 
miniere din Va
lea Jiului se u- 
tilizează mijloa
ce tehnice mo
derne pentru 
extracția căr
bunelui, care a- 
sigură 
mente 
oare în 
oamenilor, lată 
in fotografie o 
combină utili
zată cu succes 
pentru înaintări 
la mina Paro- 

șeni
Foto : Agerpres

randa- 
superi- 
munca

GALAȚI (corespon
dentul „Scînteii") : U- 
nul din angajamente
le constructorilor Com
binatului siderurgic 
din Galați — de a 
preda beneficiarului, 
eșalonat, cu 15 zile 
înainte de termen tur
nătoria .de lingotiere 
— a fost realizat. De 
ieri, cubiloul nr. 2 a 
început să furriizeze 
fonta din care se toar
nă prima lingotieră. 
Concepută să aibă p 
capacitate finală de 
110 000 tone lingotie
re pe an, turnătoria’ 
de aici va produce în

prima 
de la 
40 000 
pe an>
30 septembrie a.c. ca
pacitatea ei să 
rească la 80 000 
lingotiere anual. Cele 
două cubilouri, a că
ror construcție s-a 
terminat, au fiecare 
un diametru de ” 1 700 
mm, productivitatea 
oYară fiind de 20 tone 
fontă pe cubilou.

O altă „premieră" 
productivă s-a con
semnat vineri Ia com
binatul din Galați. 
Este vorba de bate-

rea primului pilon 
Franky, din cei 2 377, 
care vor constitui fun
dația primei baterii de 
cocsificare, din cadrul 
uzinei cocso-chimice. 
Această uzină va a- 
vea 3 asemenea ba
terii de cocsificare — 
și prima dintre ele ur
mează să intre în func
țiune la sfîrșitul 
mestrului I 1972.
Ionul cu nr. 1 a 
bătut de echipajul 
dus de mecanicul
dache Amariei și șe
ful de echipă Ion Ba-

V

I 
r
i

tăm cu tov. Petru Theodosie, direo- 
tor comercial.

— în luna ianuarie — ne-a spus 
dînsul — sarcina de export pe ansam
blul 
68 la 
serie 
sint : 
sudură, corpuri de iluminat. Preci
zez, de asemenea, că pină la 15 fe
bruarie s-a . realizat aproape jumă
tate din planul la export prevăzut 
pe trimestrul I din acest an.

Am amintit directorului comercial 
că, deși rezultatele obținute pină 
în prezent par a fi mulțumi
toare, nu trebuie scăpat din'vedere 
că -ale sînt raportate la o sarcină 
mică de plan fixată pentru trimes- • 
trul I — doar de 16,2 la sută din 
planul anual, Există vreo justificare 
a acestei disproporții în defalcarea 
sarcinilor anuale de export, pe tri
mestre ? — l-am întrebat.

— Trebuie să ținem cont că, în 
spiritul unor recente reglementări, 
planul de export se poate raporta 
realizat numai după ce sînt introdu
se in bancă 
încasare de 
terni. Or, 
acestor documente 
15 zile. Totodată,

centralei a fost depășită cu 
sută. S-au livrat peste plan o 
de produse importante, cum 
motoare electrice, grupuri de

documentele 
la beneficiarii 

circuitul bancar 
durează 
mai avem

în mod paradoxal, scoasă în 
evidență, iar soluția — deși 
mai slabă, sub unele as
pecte, decît cea oferită de 
noi — este introdusă în fa
bricație.

De ce acest paralelism, 
în primul rînd, cînd exista 
o soluție bună ? De ce nu se 
acordă de atîta vreme a- 
tenție, sprijin și pentru îm
pingerea spre fabricație a 
soluției noastre ? Nu mai 
întreb ce mod este acesta 
de a se stimula inițiativa 
în institut ? Sau ce fel do a 
se ține seama de interesele 
majore ale economiei na
ționale ?"

★
Pentru a obține o apre

ciere cît mai realistă, fapti
că, obiectivă a situației 
semnalate, am solicitat aju
torul altor două unități i 
Laboratorul central de con
trol al medicamentului și 
Centrul de hematologie din 
Capitală (cărora le tran
smitem cu acest prilej mul
țumirile redacției 
sprijinul acordat), 
de laborator ale 
de gamaglobulină 
lei introduse în 
și a celei rămase . 
ficată — puteau oferi, după 
părerea multor specialiști, 
dacă nu chiar o edificare 
completă asupra valorii a- 
cestora, ceh puțin indicii 
utile, în legătură cu avan
tajele uneia sau alteia din
tre soluțiile preconizate. 
Am trimis deci, pe adresa 
celor două colective amin
tite mai 
tioane 
normală 
fiindcă 
încă de 
extrem 
însemnat în felul următor 
mostrele : cu cifra „1“ — 
sortul introdus în fabricație 
și livrat în prezent unități-

pentru 
Analizele 
sorturilor 
— a ce- 

fabricație 
nevalori-

sus, cîte trei eșan- 
de gamaglobulină 
pentru bovine. Și, 
lucrurile păreau, 
la prima vedere, 

de încurcate, am

lor zootehnice din țară 
către institut.; cu cifra 
— celălalt sort, rămas 
valorificat; și fără nici 
număr distinctiv — un sort 
produs peste hotare (în 
R.F.G.) și luat ca indicator 
al haremurilor internațio
nale actuale în domeniu.

Iată și concluziile trase 
de specialiști, în urma di
verselor analize efectuate i

Dr. Nicolae Oprescu, di
rectorul Laboratorului cen
tra] de control al medica
mentului :

„Conform buletinului de 
analiză, se poate constata că 
în vreme ce proba „1“ pre
zintă unele neajunsuri față 
de normele internaționale 
(cu sediment, miros earacte- 
ristic), iar proba nenumero
tată prezintă și,ea unele (se
diment cristalin, miros fe- 
nolic), proba „2“ este, Ia toa
te analizele făcute, cores
punzătoare" (sublinierea ns). 
Deci, dacă înțelegem bine, 
pro6a „2“ se prezintă supe
rioară, sub unele aspecle,\ 
nu numai celei introduse in 
fabricație in prezent, dar și 
unor sorturi de gamaglobu- 
line realizate peste hotare

Să arătăm și 
specialiștilor de 
de hematologie 
tală :

„Din punct de 
' ganoleptic și al 

ției de [

apariției în institut a res
pectivelor soluții. Dr. Aristi
de Popescu : „Soluția dată 
de colectivul pe care-1 con
duc a existat înaintea ce
leilalte" ; dr. Traian Negru- 
țiu, director : „Soluția pe 
care o fabricăm în prezent 
a existat înaintea rezolvării 
date de dr. Aristide Popes
cu" (acest punct de vedere 
a fost susținut și de- secre
tarul comitetului de partid 
și directorul adjunct științi
fic, inclusiv dr. Mircea AI- 
boiu) ; dr. Traian Negruțiu:

Ne permitem însă 
fiind complexitatea 

cazului — să sugerăm și 
utilitatea prezenței, în ca
drul unei eventuale comisii 
de anchetă, a reprezentanți
lor Ministerului Sănătății 
și Consiliului Național al 
Cercetării Științifice.

Pornind de la această sta
re de lucruri, vom ridica 
însă unele probleme de 
principiu privind atitudi
nea pe care conducerea 
unui instițut științific tre
buie să o aibă față de

cau, că metoda era folosită 
și în prepararea gamaglo- 
.bulinelor destinate omului, 
la institutul „Cantacuzino". 
Există, în dosarele institu
tului, și o adresă a I.A.S. 
„30 Decembrie", prin care 
direcția „Pasteurului" este 
înștiințată de rezultatele 
bune obținute prin aplica
rea acestui preparat la vi
țeii nou născuți. Cum poate 
sta în picioare teza „necu
noașterii" soluției respec
tive ?

în ceea ce pricește „spri

Aristide Popes
care reiese' că 

producerea șarjei 
care 

co- 
__ _____  _ ... fost 
pus să-mi caut singur prin 
institut mijloacele tehnice 
și oamenii necesari (un teh
nician), deși, dacă condu
cerea considera — chiar și 
atît de tîrziu — utilă solu
ția dată de noi, ar fi putut 
interveni ea însăși în rezol
varea acestei. probleme" —

pentru [. 
industriale îi 
partizat un 
nu avea o 
respunzătoare.

fusese 
sector 
dotare 
„Am

l

concluzia 
la Centrul 
din Capi-

I

vedere or- 
w_. , ,. concentra
ției . de proteine (indici 
esențiali Ia gamaglobuline, 
după opinia specialiștilor in 
materie — n. r.), proba 2 
este superioară" (sublinie
rea ns.). Semnează Director 
adjunct științific — dr. Vlad 
Apăteanu, șef secție — dr. 
Kondi Vanghel, chimist 
principal — Iacobescu Ar
mand.

•k
Discuțiile purtate la insti

tutul „Pasteur" au relevat, 
în cazul în speță, un șir de 
afirmații contradictorii, re
feritoare, de pildă, la datele

„Pînă la ora actuală, dr. A- 
ristide Popescu nu ne-a o- 
ferit probele rezolvării"., 
dr. Aristide Popescu : „In 
aprilie 1968 livram, cu acte 
în regulă, semnate de.con-' 
ducerea institutului, primele 
cantități de substanță, cu 
caracter experimental".

Lăsăm forurile în drept 
— în primul rînd, Minis
terul Agriculturii și Silvi
culturii, ca for tutelar — să 
rezolve această dispută — 
în definitiv foarte lesne de 
clarificat printr-un control 
serios și obiectiv — ce afec
tează. evident, interese ma
jore ale economiei naționa-

propunerile sau rezulta
tele utile aparținînd unor 
membri ai colectivului 
de specialiști. Se consta
tă, în primul rînd, că așa- 
numita „receptivitate față 
de inițiativa valoroasă" este 
uneori o simplă formulă. 
Cum poate 
altfel fapul 
cerea de la 
ține că nu 
varea dată 
condus de dr. Aristide Po
pescu. ea semnase totuși ac
tele de livrare a primelor 
loturi experimentale din so
luția respectivă ? Ba mai 
mult, se comunicase con
ducerii, de cei care o apli-

..iplă formulă, 
fi interpretat 

că, deși condu- 
„■Pasteur" sus- 

cunoștea rezol- 
de colectivul

jinul efectiv acordat iniția
tivei" — invocat la începu
tul anchetei de față — el nu 
depășește uneori sfera for
malului. Astfel, directorul 
adjunct științific, dr. Ion 
Gheorghiu, amintea că la 
30 ianuarie 1969 s-a trasat 
sarcină colectivului condus 
de dr. Aristide Popescu să 

. treacă, neîntîrziat lă pregă
tirea unei șarje industria
le, „pentru care — remarca 
dînsul — i s-au creat aces
tui colectiv toate condiții
le". Există și o minută în 
care sînt consemnate aceste 
lucruri. Dar există și un alt 
document : referatul adre
sat conducerii institutului

menționează dr. Aristide 
Popescu.

De asemenea, se impun 
atenției și unele aspecte 
privind rolul și eficacitatea 
intervențiilor unui for 
lectiv de conddcere, 
este consiliul științific 
institutului. Cazul de 
demonstrează că produse 
noi (gamaglobulinele de a- 
cest tip) sînt fabricate și 
date spre utilizare fără să fi 
fost discutate și avizate în 
consiliul științific al insti
tutului. Ce 
țunci acest 
colectivă ?

„Metoda aqeasta, 
trece peste consiliul știin-

co- 
cum 

al 
față

rol mai are a- 
for de dezbatere

de a

țific al institutului, cînd e 
vorba de produse noi, nu 
este justificată, declara dr 
Grigore Constantin — se
cretar științific al institu
tului. Din asemenea cauze, 
în institut se creează mul
te situații confuze, anoma
lii. Cînd am pus problema 
să fie discutate în consi
liul științific cele două so
luții de preparare a gama- 
globulinei, pentru a se e- 
vita un paralelism inutil, 
mi s-a răspuns (de către 
directorul adjunct Ion 
Gheorghiu) că soluția din 
fabricație nu este o cerce
tare. Dar, în momentul de 
față, ea este inclusă ca te
mă în planul de cercetare 
al institutului pe anul în 
curs (!??). Dacă există, în
tr-adevăr, intenția de a se 
merge pe două 
preparare, atunci 
stopată, ignorată 
nat aș spune) de 
me prima soluție 
ristide Popescu) ?“.

Mai grav este că mem
brii colectivului de condu
cere de la „Pasteur" au 
nesocotit, în acest caz, și 
rezultatele unei anchete 
efectuate pe linie de partid

„Intr-o adunare generală 
a comuniștilor din sectorul 
de cercetare s-a luat hotă
rîrea să se organizeze o 
comisie ,de specialiști care 
să analizeze acest caz și 
care să prezinte concluziile 
sale conducerii institutului, 
pentru ca acesta să decidă 
— ne relata dr. Virginia 
Stoenescu, șefă de secție de 
cercetare în institut. Con
cluzia comisiei : este ne
cesară o analiză compara
tivă a celor două soluții. 
Personal, pot să. afirm că 
reieșea chiar de atunci 
o superioritate a solu
ției date de colectivul con
dus de dr. Aristide Po
pescu Dar nici pînă astăzi 
conducerea institutului nu

soluții de 
de ce este 
(intențio- 

atîta vre- 
(a dr. A-

a luat — se vede — vreo 
măsură. In cadrul anche
tei, am putut remarca o a- 
numită ostilitate cu care 

■sînt înconjurate rezultatele 
dr. Aristide Popescu".

★
Sperăm că acest caz în- 

cîlcit va constitui obiectul 
unei temeinice analize — 
sub' aspect științific și orga
nizatoric — în vederea a- 
doptării unor măsuri cores
punzătoare. Problema are o 
incontestabilă însemnătate 
practică, privind economia 
națională, are laturi princi
piale, comportă aspecte se
rioase relative la organi
zarea muncii de cercetare 

■ într-un institut științific, 
dar si aspecte de etică și 
probitate — laturi mate
riale și morale peste care 
considerăm că nu se poate 
trece prin tăcere.

Este necesar, sănătos să 
se elucideze pînă la capăt 
acest caz, să se clarifice 
dacă și-au făcut aci loc 
sau nu manifestări de for
malism sau opacitate, de 
neglijență sau de favori
tism. Problema are și o în
semnătate mai generală, 
privind atitudinea ce tre
buie cultivată în unitățile 
de cercetare științifică față 
de inițiativele și soluțiile 
valoroase. Trebuie avu.te în 
vedere și pierderile dato
rate întîrzierii aplicării 
unor soluții sau înlocuirii 
unor rezolvări bune cu al
tele, mai slabe — iar inte
resul economiei naționale, 
interesul societății rărnîne 
principalul criteriu de 
evaluare a rezultatelor 
unei cercetări. In conul de 
lumină al acestui impera
tiv 
atît 
rea
re, 
ti că

trebuie să fie apreciate 
inițiativele în rezolva- 
unor teme de cerceta- 
eît și atitudinea prac- 
pe care o întîmpină

soluțiile propuse.

de 
ex

al 
cam 

o 
serie de greutăți în aprovizionare, 
mai ales cu benzi silicioasS și con
densatori. produse procurate din im
port. în aceeași ordine de idei., amin
tesc că planul de export nu este încă 
integra] acoperit cu comenzi.

De fapt, aceste ultime deficiențe ia 
care s-a referit directorul comercial 
sînt ad'evăratele cauze ale pro
gramării unor sarcini 
export în trimestrul 
re concluzie 
investigațiile 
din. unitățile 
de mașini electrice București. Aici, 
deși aparent satisfăcătoare, înde
plinirea planului la export pe luna 
ianuarie (118 la sută) nu consti
tuie decît un paravan ai . unei 
situații critice, căci sarcina de export 
programată pentru această perioadă 
.reprezintă doar 16 la sută din planul 
trimestrului I, care, la rîndul său, 
nu se ridică decît la 13,4 la sută din 
planul anual. Cît privește defalcarea 
sarcinilor de export pe celelalte tri
mestre, n-am putut afla ceva precis] 
întrucît ..lipsesc o serie de comenzi 
ferme", după cum ne-a explicat tov. 
Constantin Boloca, de la serviciul de- 
export al uzinei.

Există posibilitatea ca uzina să li
vreze cantități sporite de produse la 
export în primele luni ale anului? 
Răspunsul primit din partea tovară
șului Constantin Răduț, inginer șef 
adjunct, este edificator : „Sarcinile 
de producție ale acestui an sînt defal
cate aproximativ în mod egal pe tri
mestre. Or. dacă realizăm în condiții 
optime planul de producție, cel de 
export poate fi îndeplinit și el in 
același ritm. Aceasta depinde însă de 
asigurarea cu comenzi. Din acest 
punct de vedere stăm foarte prost".

O situație nesatisfăcătoare întîlriim 
și la Uzina de autocamioane din 
Brașov. Pină la 15 februarie se în- 
cheiaseră contracte abia pentru o 
treime din numărul total al auto
camioanelor prevăzute să fie expor
tate în acest an. Adăugăm că față 
de planul trimestrial s-a livrat in 
ianuarie numai 7,4 la sută din nu
mărul autocamioanelor.

După cum s-a desprins din in
vestigațiile făcute la uzina bucu- 
reșteană și în alte unități, în
treprinderile producătoare sînt pre
gătite din punct de vedere teh
nic și material să livreze rit
mic, în tot- cursul anului, produ
sele pe piața externă. Trebuie să se 
tragă învățămintele cuvenite din ex
periența anului trecut, cînd, din cauza 
aglomerării livrărilor Ia export 
în a doua parte a anului, unele 
contracte nu au putut fi onorate la 
timp și au apărut stocări de măr
furi in punctele de expediție. Cen
trala industrială de mașini și mate
riale electrotehnice și Centrala indus
trială de autocamioane și tractoare, 

■ împreună cu întreprinderile de co
merț exterior „Mașini-export* și 
„Auto-tractoare", trebuie să anali
zeze . cu maximum de răspundere 
și promptitudine situația creată, să 
aducă 
privința 
lor ce 
vreme 
producătoare, astfel ca planul de ex
port să aibă un fundament sigur de 
realizare.

Din investigațiile întreprinse in 
continuare la Combinatul de confecții 
și tricotaje București, am reținut că 
aici s-a dat dovadă de mai mult 
realism în repartizarea sarcinilor de 
export pe trimestre. Totuși planul pe 
luna ianuarie a fost îndeplinit doar 
în proporție de 70 la sută. De ce ? 
„Deși exportul este asigurat în în
tregime cu comenzi, a intervenit un 
lucru neprevăzut : dificultățile pro
vocate de aprovizionarea tehnico-ma- 
terială necorespunzătoare din acest 
an — ne spune tov. Gheorghe Cio- 
răscu, directorul comercial al C.C.T.B. 
Pînă la jumătatea acestei luni, Com
binatul de lînă Constanța nu ne-a 
livrat decît 50 la sută din cantitățile 
de stofe contractate,, iar Combinatul 
de lînă București are o restanță de 
70 000 m p de stofe". Considerăm că 
intervenția hotărîtă și neîntîrziată a 
conducerii Ministerului Industrie* 
Ușoare este în acest caz absolut nece
sară.

Pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor sporite de export din acest 
an în fiecare unitate productivă 
nu trebuie precupețit nici un efort. 
Sînt necesare măsuri prompte și efi
ciente pentru intensificarea acoperi
rii cu contracte a întregii producții 
planificate la export, eșalonarea ju
dicioasă, ritmică a livrărilor și fruc
tificarea posibilităților de devansare 
a unor exporturi din trimestrul II 
în trimestrul I. Onorarea la timp 
și în condițiile unei înalte exi
gențe a obligațiilor asumate prin 
contractele încheiate cu partenerii 
externi este o sarcină de mare răs
pundere pentru fiecare colectiv da 
întreprindere, pentru fiecare centra
lă industrială.

ale pro- 
minimalș de 
I. O 

am desprins-o 
întreprinse într-una 
.'centralei — Uzina

clarificările necesare în 
comenzilor și contracte- 

sînt așteptate de multă 
de către întreprinderile
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trio noastre
Teatrul din Timișoara

9

în Iugoslavia
teatre

lu-

Opera din Cluj în Italiade
a-

din 
(Sala

trăiască 
spirifua-

Note d© drum din U. R. S. S.

Bostan: 
conți-

AU- 
20,15, 
17,45; 
16,30;

21.
și singurătate: RE- 
11,30; 14; 16,30; 19;

al
specta-

Âplaaze pentru solii

eniniste

iubesc: CAPITOL —
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21.

— 19,30; 
doamnă 

16;

Ghici cine vine Ia cină?: PATRIA 
9. 12; 15, 18;
Desnre amor

9;

cinema
G

Nicolae TĂUTU

Cuvint
Cuvintele Iui Lenin — lungi ploi aurifere 
de mii și mii de stele adine reverberate, 
s-au prefăcut în oameni, pulsează în artere 
prin care viața lumii impetuos străbate.

Aliniate-n suflet, mereu contemporane 
cu sensul împlinirii, cu gestul omeniei, 
cu fiecare undă a vastelor oceane 
pornite de sub fruntea-i în matca veșniciei...

Le-ascult sever ecoul călătorind prin vreme, 
topind ghețuri polare cu aburu-i fierbinte 
iar marmura și bronzul, uraniul din poeme 
pătrund în nemurire din simplele-i cuvinte.

Silabele-nălțară columne infinite 
iar respirația lor e aer în atlase 
unind strîns continente, și albe zări ivite 
din inima-i nestinsă în flamuri de mătase.

'Ambianța de o cuceri
toare simplitate a cabine
tului de lucru din Kremlin 
al lui Lenin,, biroul său 
păstrat și astăzi cu pioasă 
grijă exact așa cum arăta 
în urmă cu o jumătate de 
veac, produc — prin sur
prinzătoarea lor forță de 
evocare a marelui dascăl, 
a unei întregi perioade is
torice — o puternică impre
sie. Aici, între 12 mar
tie 1918 și 12 decembrie 
1922, au prins contur atî- 
tea și atîtea documente de 
covîrșitoare însemnătate 
pentru însăși existența tî- 
nărului stat sovietic, pentru 
dezvoltarea sa ulterioară ca 
puternic stat socialist. Și, 
printr-o asociație subită de 
idei, în acest loc mi-am ex
primat dorința de-a cu
noaște mai amănunțit mo
dul în care este întîmpi-. 
nat Căritenarul în indus
tria sovietică. Iar gaz
dele, amabile, mi-au oferit 
posibilitatea de a vizita în 
acest scop cîteva obiective 
industriale reprezentative 
din Bielorusia, expresii 
grăitoare, fiecare în parte 
și toate- la un loc, a mate
rializării consecvente a po
liticii leniniste de industria
lizare socialistă.

Văzut din avion noaptea, 
cu largile-i bulevarde 
scăldate în lumina sal
belor de becuri multicolo
re, Minskul, străvechea ca
pitală a Bielorusiei sovie
tice, pare un oraș nou, cît 
se poate de modern. Im
presia persistă a doua zi 
și „de aproape", cînd îl 
străbați în lung și-n lat, pe 
jos sau în mașină : orașul, 
în întregime distrus de că
tre fasciști, a fost recon
struit din temelii după răz
boi.

Tinerețea nu este, însă, 
ea singură, o trăsătură de
finitorie a marelui oraș. 
Minskul este, înainte de 
toate, capitala unei re
publici în plină înflorire 
economică, el însuși un 
centru industrial extrem 
de puternic, în care pul
sează, viguroasă, o intensă 
activitate economică. în
treprinderile din Minsk 
realizează o treime din 
producția industrială a re
publicii : o gamă largă de 
autocamioane, tractoare, 
motoare, rulmenți, mașini- 
unelte de mare complexita
te, instrumente de precizie, 
aparate radio, ceasuri, cal
culatoare electronice.

Creație exclusivă a re
gimului sovietic, industria 
bielorusă — în întregime 
distrusă în timpul celui 
de-al II-Iea război mondial 
— a redevenit o realitate 
viguroasă a peisajului eco
nomic sovietic contempo
ran. Ea are o specializare 
strictă, impusă de dezide
ratul valorificării optime a 
resurselor materiale și u- 
mane locale : producția de 
bunuri de înaltă tehnicita
te, a căror realizare recla
mă relativ puține materii 
prime și materiale, dar cere, 
în schimb, multă manope-' 
ră de cea măi înaltă cali
ficare, 
trovici 
dinte 
stat al 
publică, am aflat că Bielo
rusia și-a creat o pu
ternică bază energetică 
și produce în prezent 20 la 
sută din producția totală 
de tractoare a Uniunii So
vietice, 13—14 Ia sută din 
cea de mașini-unelte pen
tru așchierea metalelor 
(unele tipuri se fac exclu
siv aici). întreaga produc
ție de autocamioane grele 
și peste 30 la sută din cele 
mijlocii, peste 20 la sută 
din producția unională de 
rulmenți, 40 la sută din cea 
de îngrășăminte potasice, o 
mare cantitate de instru
mente de precizie, aparate 
optice etc.

— Ce ritmuri de crește
re caracterizează dinamis
mul economic al republicii 
și ce probleme ridică reali
zarea lor ?

— Este prevăzut — ne 
spune interlocutorul — ca 
în 1970 volumul producției 
globale industriale să fie

cu 76 la sută mai mare de- 
cît în 1965, iar productivi
tatea muncii să crească cu 
32—33 la sută. în actualul 
cincinal ritmul mediu 
nual de creștere a volumu
lui producției este de 13—14 
procente, dar în unele ra
muri el este mai mare. 
Angajamentele — cît se 
poate de substanțiale — 
luate în cinstea cente
narului nașterii lui V.I. 
Lenin prind viață. Dar 
pentru ca prevederile noas
tre, ale planificatorilor,. să 
se materializeze, sînt ne-

care, împreună cu uzina 
experimentală ce produce 
în serie noile mașini agri
cole concepute aici, com
pun acest institut. Apro
pierea centenarului nașterii 
lui V. I. Lenin dă fiecărei 
ore un plus de consistență, 
un spor de eficiență migă
loasei munci de investiga
ție tehnică.

— Tn prezent — îmi spu
ne Mihail Maximovici Se- 
verniov, profesor doctor în 
științe tehnice, directorul 
institutului — ne preocupă,

De la Alexandr Pe- 
Koloșin, vicepreșe- 
al Comitetului de 
planificării din re-

o Băieții In haine de piele: POPU
LAR - 15,30; 18.
a Totul de vînzare: POPULAR — 
20,30.
e Bătălia pentru Roma: MUNCA — 
15,30; 19, RAHOVA - 15,30; 19.
• Wlnnetou în Valea Morții: COS
MOS - 15,30; 18; 20,15, PROGRESUL
— 11 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30.
0 Liniște și strigăt: PROGRESUL
- 20,15.
• Blow-up: FLACĂRA — 15.30; 18: 
20,30.
0 Via Mala: ARTA — 9,30—15,30 în 
continuare; 18,15; 20,30. FLAMURA — 
9,15; 11,30; 16; 18,15; 20,30.
O Testamentul doctorului Mabuse: 
VITAN — 15,30; 18; 20,15.
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O
PUBLICA 
21,3.0.
• Te Iubesc, te
9.30; ", 2___  ___ _
O Reconstituirea: LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
O Comisarul X și „Panterele albas
tre": BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21, FAVORIT - 10; 13;
15.30, 18; 20,30.
O Cînd se arată cucuveaua: FESTI
VAL - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
GLORIA - 9; 11,15; 13,30; 16; ’18,15;
20.30.
e Don Juan fără voie: VICTORIA — 
8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
© O nuntă cum n-a mai fost: CEN
TRAL — 9,30; li,15; 13; 15; 16,45; 18,45; 
20,45.
O O șansă dintr-o mie: LUMINA — 
9,15—16 în continuare; 18,30; 20,45.
0 Prea mic pentru un război atît 
de mare: DOINA — 9; 10,30; 12; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, GIULEȘTI - 15,30;
18; 20,30.
O Țara duhurilor din Mările Sudului: 
TIMPURI NOI — 9—15 în continuare.
• Program de documentare româ
nești ale regizorului Ion 
TIMPURI NOI - 17—21 în
nuare.
O Program de scurt metraje 
R. P. Ungară : CINEMATECA 
Union) — 12,30.
O Cînd tu nu ești : CINEMATECA 
(Sala Union) — 14,30 ; 16.30.
q Fata : CINEMATECA (Sala Union) 
18,45 ; 21.
O Stăpîri pe situație: FEROVIAR — 
3,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MELODIA
- 9,45; 11,45; 14; 16; 18,30; 21, ‘ ”
RORA - 9; 11; 13; 15,15; 17,45; 
TOMIS - 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
20, MODERN — 9,45; 12; 14,15;

5; 21.
Urmărirea: EXCELSIOR - 
13.30; 16; 18,30; 21. GRIVIȚA - 
12,30; 15; 17,30; 20.

G Pipele: ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,15; 17,45; 20.
• Tigrul: BUZEȘTI — 15,30; 18. 
o Răni vechi: BUZEȘTI — 20,30.
3 Păcatul dragostei: DACIA — 8,30
- 16,30 în continuare; 18,30; 20,30.
0 Călugărița: BUCEGI - 10; 16,15;
19.15.
q La nord prin nord-vest: UNIREA
- 15,30—19.
G Profesioniștii: LIRA — 15,30; 18;
20.15.
• Valea păpușilor: DRUMUL SĂRII
- 15; 17,30; 20.
0 Femeia îndărătnică: FERENTARI
- 15,30; 18; 20,30. MOȘILOR — 15,30;
18; 20,30/ x
q Vă place Brahms?: COTROCENI
- 15,30; 18; 20,30.
• Cum se reușește In dragoste: PA
CEA -------
•- iu; iz,id; id; zu.
• Anchetatorul din umbră

BELGRAD, (prin telefon de la tri
misul nostru).

O sală de iubitori de teatru, și nu . 
numai de teatru la Belgrad. O alta, 
la Virșeț — unde se desfășoară un 
festival al teatrelor din Voievodina, 
festival prin care se aniversează cei 
25 de ani ,de activitate ai teatrului 
„Sterija" din localitatea.gazdă. Pe 
scenă, la Belgrad, la Virșeț, aceeași 
trupă, și ea sărbătorind un sfert de 
veac de activitate — teatrul „Matei 
Millo’ din Timișoara interpretind. 
ca invitat de onoare, „Regele moa
re" de Eugen lonescu.

Pe scenă, Bârenger, regele, omul 
lui lonescu (interpretat de Gheorghe 
Leahu) moare fără grandoare, fără 
iluzii, fără speranțe, fără un „sens". 
Ideea morții. numai ea îi acaparează 
întreaga ființă. Or, iată, la spectaco
lul acesta, aici la Belgrad, ca și la 
Virșeț, simbioza de factură aparte 
scenă-sală reușește să comunice cu 
forță altceva. Si acest mesaj capătă 
formă definitivă, deosebită clarita
te în momentele lăsării cortinei pes
te replica finală, al aplauzelor, 
întâlnirilor dintre publicul 
tor și artiștii români.

Omul trăiește, trebuie să 
veșnic prin dimensiunea sa
lă, prin aspirațiile, prin structurile 
cele mai adinei ale vieții sale su-

fletești. Dintre ele prietenia, care nu 
are virstă. care este un sentiment 
dintotdeauna al oamenilor. Artele, 
prin limbajul lor universal, prin e- 
coul lor adine in conștiințe o pot. de
sigur. sprijini in afirmarea ei. Sha
kespeare, Moliere. titani ai artei, ori 
slujitori ai ei cu credință ca Steri
ja Popovîci sau ca Matei Millo, au 
rămas in mgmoria oamenilor prin 
sensul adine al operelor și al activi
tății lor — capabile să apropie șt 
să unească. Artiștii de azi. de di
verse naționalități, pot și au datoria 
să continue acest mesaj. Intilnirea . 
oamenilor de teatru iugoslavi șl ro
mâni arată că ei o fac cu succet 
prin eforturile lor creatoare.

De o parte șt de alta a luminilor 
rampei, în timpul și după spectacole, 
sesizez mereu aceleași sentimente 
de prietenie și stimă reciprocă, de 
solidaritate umană

Purtător de cuvint al spectatori
lor sîrbi, care au aplaudat cu căldu
ră, directorul teatrului „Steri ia", 
Slavko Pența. a mulțumit interpre- 
ților români, aducînd un omagiu deo
potrivă artei lor și mesajului lor de 
pace și prietenie intre popoare, me- ■ 
sal reciproc, purtat adesea de către 
cele două teatre de-a lungul sfertu
lui de veac pe care-l sărbătoresc.

Natalia STANCU

0 Filarmonica de stat „George Enes- 
cu" (la Ateneul Român): Concert edu
cativ pentru elevi. Tema: Romantis
mul. Prezintă: Nina Turcu — 10,30. 
© Opera Română: Amorul vrăjitor; 
Tricornul, Bolero — 11; Othello — 
19,30.
0 Teatrul de operetă: My fair lady
— 10,30; Ana Lugojana — 19,30.
0 Teatrul Național ,,I. L. Caragiale" 
(sala Comedia): Enigma Otiliei — 
10,30; Allzuna — 15; Idiotul — 19,30; 
(sala Studio): Cine ești tu ? — 10,30; 
O femeie cu bani — 15; Travesti — 
19,30.
0 Teatrul de comedie: Mandragora
— 10,30; 15; Dispariția tui Galy Gay
— 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu): 
Transplantarea Inimii necunoscute — 
10; 15: Meteorul — 20; (sala din str. 
Alex. Sahia): Sfîntu Mitică Blajinu
— 10; Puricele in ureche — 15; 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru): Vijelie in crengile de Sassa
fras — 10; La ciorba de potroace — 
15.30; Cînd tuna e albastră 
(sala Studio): Enigmatica 
„M“ — 10.30; Ce scurtă e vara — 
O lună la țară — 20.
• Teatrul Mic: Primarul lunii șl 
bita sa — 15,30; Iertarea — 20.
• Teatrul Giulești: Geamandura 
10; Meșterul Manole — 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă"; Poveste 
neterminată — 16.
O Teatrul evreiesc de stat: Un șirag 
de perle — 11; Noaptea în tirgul 
vechi — 19,30.
S Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei). Aventurile lui Plum,- 
Plum — 11; Cabaretissimo — 19.30; 
(sala din str. Academiei); Bandiții 
din Kardemomme — 11.
0 Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Nicuță... Ia Tănase — 19,30 (Sala 
Savoy) : Varietăți — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie „Ion 
Vasilescu": Floare de cactus — 10; 
19,30.
0 Ansamblul artistic ai Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor: Baladă omului
— 11; Esop. viața, muzica și noi — 

' 20.
a Circul de stat: Mirajele circului

tru contribuția acestora la întărirea 
prieteniei italo-române.

Ansamblul operei maghiare din 
Cluj a dat in orașul Emilia-Reggio 
două spectacole, unul pentru tineret, 
după-amiază, iar seara pentru adulți 
cu același program ca la Parma,

Si alte ziare italiene au ținut să 
publice relatări ample despre turne
ul clujenilor Astfel, ziarul „II resto 
del carlino" din Bologna scrie : „Or
chestra a avut o contribuție funda
mentală, cu un sunet lin, valorificind 
toată bogăția partiturii, dispunind de 
orchestranți foarte sensibili, atenți 
și siguri, foarte preciși în detalii și 
foaie robuști în același timp, dato
rită unei munci sistematice și li
nei seriozități pentru noi aproape de 
necrezut’’. Despre interpreți același 
ziar scrie : „Iulia Tozser a fost cea 
mal bună Juditha, dind acestui rol o 
voce limpede și impunînd atît prin 
canto cit și prin interpretarea aces
tui rol dificil. Matyas Jeno, o voce 
caldă care se impune, un timbru 
bine potrivit, o interpretare plină de 
durere și noblețe". Despre regie, sce
nografie. costume se spune că au dat 
o‘ măre putere expresivă spectaco
lului! eliminind orice schematism. Se 
remarcă în același timp folosirea is
cusită a efectelor de lumină și per
spectivă. Iar în final, autorul arti
colului spune : „Am asistat la un 
spectacol de înaltă calitate’’.

în „Unita’’, sub semnătura profe
sorului Rubens Tedeschi, cunoscut 
critic muzical din Milano, se aprecia
ză. de asemenea, contribuția remarca- ( 
bilă a orchestrei, afirmi rid in conclu
zie faptul că '.„Teatrul din Cluj a do
vedit că posedă prin orchestră, prin 
vbci. prin corpul de balet o structură 
solidă și funcțională de înaltă calitate. 
E cert faptul, că spectacolul operei clu
jene poate să stârnească invidia tu
turor teatrelor lirice italiene.”

Ansamblul clujean s-a reîntors cu o 
mare satisfacție in patrie, ducînd cu 
el ceva din parfumul de neuitat al 
Parmei, dar lăsînd in 
chet la fel de neuitat 
arta patriei noastre.

PARMA. (prin telefon de la trimi
sul nostru).

Parma, orașul care i-a dat lumii 
pe Verdt și Toscanini și care păstrea
ză mormintul lui Paganini, orașul 
care amintește de Coreggio și Sten-, 
dhal, orașul, al cărui teatru de operă 
este considerat, prin exigența sa, ca 

. .,poarta afirmării spre Scala din Mi
lano" — a găzduit Opera maghiară de 
stat din Cluj. Chiar de la repetiția 
generală, im nsa sală a teatrului Reg
gio a fost neîncăpătoare. Primul 
spectacol o cuprins opera „Castelul 
prințului Barbă Albastră" de Bar- 
tok, precum și fragmente din balete
le „Priculiciul" de Zeno Vancea, 
„Călin" de Alfred Mendelsohn și „La 
piață" de Mihail Jora. Spectacolul 
s-a bucurat de un frumos succes, 
artiștii clujerii fiind îndelung ovațio
nați și rechemați in fața cortinei. A 
fost o victorie certă pentru Opera 
clujeană, o apreciere spontană și en
tuziastă pentru felul in care artiș
tii clujeni au știut, să prezinte publi
cului parmez, pentru prima oară in 
istoria muzicală atît de bogată a a- 
cestui oraș, lucrări de compozitori 
români contemporani, precum și ere. 
ații de Beta Bartok. în dimineața zi
lei de 15 februarie ziarul „Gazeta di 
Parma" a publicat o cronică amplă 
despre spectacol semnată de cunos
cutul cronicar muzical Gustavo Mar- 
chesi, intitulată : „Aplauze puterni
ce pentru ansamblul clujean". Sub 
acest titlu articolul scoate în relief 
valoarea muncii regizorale coerente 
semnată de Alexandru Szinberger, 
contribuția de prim rang a orches
trei sub bagheta lui Harp Bela, sce
nografia lui Silviu Bogdan, costume
le lui Lya Roșescu. coregrafia Iui 
Szanto Andras, valoarea soliștilor 
Tozser Julia și Mayas Jeno și a 
balerinilor Nagz Erzsebet, Lukacs 
Maria, Vas Gyorgy Borbatlr N, Fo- 
dor Tibor. Szabo Gyiorqy, ca și a în
tregului corp de balet.

Parma a cinstit succesul operei clu
jene și prin o recepție dată în clă
direa medievală a acestui antic oraș 
de către primarul Enzo Baldassi, care 
a avut calde cuvinte de apreciere 
pentru spectacolele clujenilor și pen-

de investigare nu dau re
zultate mulțumitoare. Spe
cialiștii de aici tocmai fi
nisau cîteva procedee ori
ginale de măsurare a unor 
elemente altfel., nemăsu
rabile : gradul de,uniformi
tate a repartiției îngrășă
mintelor în sol, viteza de 
eliminare și chiar traiecto
ria particulelor eliminate 
de diferite noi prototipuri 
de mașini de împrăștiat în
grășăminte. viteza de de
plasare a particulelor de 
pămînt în timpul prelucră
rii sale etc.

Activitatea multilaterală 
a acestui institut e însă 
greu de prezentat în cîteva 
cuvinte, chiar dacă e vor
ba exclusiv de aspectele 
sale esențiale. Mai amin
tesc, de aceea spre a în
tregi cît de cît o imagine 
care nu poate fi decît in
completă. că aici se elabo
rează și se editează lucrări 
monografice de mare va- 
liare științifică, că acor
darea de asistență tehnică 
colhozurilor și sovhozuri
lor este o preocupare per
manentă, ca și formarea și 
specializarea unor cadre de 
cea mai înaltă calificare.

Asemenea rezultate sînt 
pretutindeni deosebit de vi
zibile. mai ales acum, în 
lunile premergătoare sărbă
toririi centenarului nașterii 
lui V I. Lenin : oamenii so
vietici întîmpină acest e- 
venimănt omagiind me
moria genialului creator al 
primului stat socialist cu 
noi succese în eroica ope
ră de dezvoltare a societății 
noi, de făurire a comunis
mului.

15,30;’ 18; 20,15.
Simpaticul domn R: FLOREASCA 
10; 12,15; 15; 17,30; 20.
/_------------------ ------------1:. VOLGA
9,30—16 în continuare; 18,15; 20,30. 
Corabia nebunilor: VIITORUL — 

,30; 19.
© Intr-o seară, un tren...: MIORIȚA 

10; 12,30; 15; 17,30; 20
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I
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PROGRAMUL I
8,15 Deschiderea emisiunii. Tele- 

școală. Matematică anul I, licee 
de specialitate. Tema : Transfor
mări geometrice. 8,45 Matineu du
minical pentru copii șl tineretul 
școlar, o Fără bilet de intrare 
— emisiune distractivă, p Șah, 
marelui maestru ! Partidă de șah 

■prin'televiziune, susținută de Flo- 
.-rln Gheorghiu, © Film serial : 
Ora satului. 11,15 Emisiune pen-

Adrian PRODAN

Pe ecrane, dar

unul ca moment de re-

schimb un bu-
— o parte din

I

Reluarea în consi- 
după o anumită

Miko ERV1N

întunecat 
ilustra

re ho-

un început pe care-1 
mereu completat.

M. PREUTU

muzeal la 
seara filmu- 
Casa Creației 

și viitoarele

că această 
merita să 
unei atenții 
și mai

pro- 
facă 
mai 

eficiente

Sebastien printre oameni (VIII), io,15__________ _________________ c 
tru copii (Interviziune). 11,55 Anunțuri — publicitate. 12,00 De strajă pa
triei. e 6 Martie 1945—1970. Convorbire cu colonelul în rezervă Pană Gh. 
Ion despre ecoul evenimentelor din februarie — martie 1945 în rîndurile 
ostașilor de pe front. e Talente în studio. 12,30 Desene animate. 12,35 Emi
siune în limba maghiară. 13,35 închiderea emisiunii de dimineață! 16,30 
Deschiderea emisiunii de după-amiază. Film serial ; Rîul ' ' 

sovietice, 17,15 Realitatea 
19,15 Campionatul mondial 

de la Galați). Austria

re- 
va- 

sălba- 
ș.a. Prezen-

în annnîrnat

I

Promisiunile preludiilor Gong... fără

A. ANGHELESCU

In continuare,

utilă și oportună.

R. CONSTANT1NESCU

S. MOVILEANU

farmece. 
proză o

de 
că 

in-

mai concludent 
ce se ridică cu 

problematica 
prozei contem-

cu referiri con- 
la lucrările care au

„împăratul e goi“l

cesare, în continuare, o 
serie de măsuri organiza
torice. Noi sîntem pe de
plin conștienți că numai 
creșterea continuă — pe ba
za promovării susținute a 
progresului tehnic — a pro
ductivității și a eficacității 
economice .a muncii ne va 
permite să atingem ritmul 
anual de creștere a venitu
lui național pe care ni l-am 
propus, în jur de 10 la sută.

Dintre puternicele colec
tive de concepție tehnică 
care-și desfășoară ■ activita
tea la Minsk mi-a reținut 
în mod deosebit atenția cel 
a] „Institutului centra] de 
cercetări științifice pentru 
mecanizarea și electrifica
rea agriculturii în zonele 
de pămînturi necernoziomi- 
ce ale Uniunii Sovietice". 
Am vizitat cîteva din cele 
32 de laboratoare moderne

instalații 
reglarea 

pentru 
și dozarea indi- 

furajelor în 
particu lari tați le 
etc. Și, firește, 
marii sărbători

în principal, automatizarea 
proceselor staționare și mo
bile. Tn fermele unde me
canizarea e deja introdusă, 
vrem să realizăm automati
zarea completă Este vorba, 
în mod concret, de dota
rea acestora cu 
automate pentru 
microclimatului, 
prepararea 
viduâlă a 
funcție de 
animalelor 
în cinstea
vrem să ne îndeplinim cît 
mai bine toate sarcinile.

...Laboratorul de izotopi 
radioactivi. In aceste încă
peri tixite cu aparate de mă
sură de mare finețe nu se 
nasc produse ci... metode 
de lucru surprinzătoare prin 
ineditul lor. la care pro- 
iectanții apelează atunci 
cînd mijloacele obișnuite

(VI). Producție a studiourilor 
tă. 19 Telejurnalul de seară.
chei — grupa C (transmisiune directă de la Galați). Austria — 
Italia. 20,15 Noutăți cinematografice. 20,25 ...Și oamenii privesc luna. Re
portaj de Al. Starck. 20,35 Varietăți, varietăți. își dau concursul : Cleo
patra Melidoneanu, Septimiu Sever, Constantin Drăghici, Elena Dacian, 
Georgeta Mihalache, Dan Moise, Candid Stoica, Gheorghe Zamfir, Do
rin lonescu, Herneș Ioan, formația Chorales și un grup de balerini ai 
Operei Române. Conducerea muzicâlă Ion Cristinoiu. Coregrafia Ion 
Alexe. Prezintă Ioana Radoslav. Emisiune de Georgeta Postolea și Du
mitru Cihodaru. 22,05 Filmul „Profetul" — producție a studiourilor Bar- 
randov. 22,25 Recital Udo Jtlrgens. 22,45 .Telejurnalul de noapte. 22,55 Pu
blicitate. 23,00 Telesport. 23,15 închiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II
20,15 Film artistic. „Cînd primăvara e fierbinte". Regia Mircea Său- 

can, 21,35 Făuritorul de basme. 21,45 Roman foileton : „Mîndrie șl preju
decată" — reluarea episodului III. 22,15 închiderea emisiunii programu-

Sdnotări • adnotări •adnotăn» adnotări* adnotârî^adri^ări» adieri •adnotări

Dezvoltarea _ unei litera
turi, viitorul ei depind în- 
tr-o măsură hotărîtoare de 
afirmarea tinerelor talente 
scriitoricești. în anii din ur
mă s-au creat posibilități 
numeroase de depistare și 
îndrumare a tinerilor cu 
înclinații artistice, între 
altele prin înființarea în 
cadrul J!-
țară a 
cietăți 
sebi, a 
prii — 
ratoare 
prin specificul lor aseme
nea reviste au o arie de cir
culație mai restrînsă, ini
țierea unor volume sau su
plimente speciale, menite a 
selecta cit mai riguros roa
dele unor asemenea promi
siuni literare, este cu atit 
mai oportună și eficientă 
cînd ea are loc sub auspi
ciile unei edituri sau unui 
cotidian de mare tiraj ce se 
adresează tineretului. Ne 
gîndim bunăoară la cu
legerea de versuri „Ti
neri poeți", apărută ia 
Editura Tineretului sau 
la suplimentul literar- 
artistic „Preludiu" al „Scîn- 
teii tineretului" pentru elevi, 
ajuns la cel de-al 32-lea 
număr. în paginile acestui 
supliment 
a debutat un 
măr de elevi, 
fiindu-le 
articole 
prin sfaturi 
ale unor personalități ale 
literaturii și culturii noas
tre. Cu un sugestiv în
demn își încheie. în ulti
mul număr al „Preludiu
lui", articolul „Izvoare e- 
sențiale" și prof. Tudor
Opriș : „întindeți toate an
tenele spre viață, explo
rați'cu pasiune acele medii 
de care sînteți legați prin 
activitate și preocupări, 
scrieți doar ceea ce primiți

multor licee din 
unor cenacluri, so- 
literare și, îndeo- 
unor reviste pro- 
veritabile „labo- 

de creație". Cum

literar-artistic 
mare ' nu- 
primii pași 

călăuziți prin 
de îndrumare, 

și încurajări

pe calea trăirii directe, so
cotiți că cea mai înaltă în
datorire a scriitorului este 
să întoarcă spre oamenii lo
cului și timpului său oglin
da inimii, iar spre oglinda 
lumii, inima patriei".

Parcurgînd acest ultim 
număr constatăm cu satis
facție că nu sînt rare scrie
rile ce răspund unor atari 
exigente, vădind calități ar
tistice de-a dreptul surprin-

Cînd. în urmă cu cîteva 
luni, revista „Luceafărul" 
iniția o dezbatere asupra 
problemelor pe care le ri
dică în momentul de față 
evoluția prozei noastre — 
îndeosebi a prozei tinerilor 
scriitori, aflați încă în eta
pa căutărilor, a definirii u- . 
nui profil distinct — utili
tatea unei asemenea dezba
teri a fost, pe bună drep
tate, subliniată. împlinirea 
acestui îndreptățit dezide
rat nu a fost însă urmărită 
cu consecvență în coloa
nele revistei ; astfel încît 
un articol analitic cum a 
fost: cel semnat de Ov. S. 
Crohmălniceanu în 
43/1969, 
„împăratul e 
mas aproape' 
singulară. Este 
orice îndoială 
publicarea mai 
tervenții destinate a da un 
răspuns cît 
întrebărilor 
privire la 
și destinele

nr.
sugestiv intitulat 

gol" a ră- 
o prezență 
în afară 

faptul 
multor

zătoare la unii dintre sem
natari dacă ținem seama de 
vîrsta lor. Alături de ele co
există însă și scrieri de scă
zut nivel artistic, mimetice 
în expresie, pe care o selec
ție mai riguroasă le-ar fi 
putut avea în vedere mai 
degrabă pentru poșta re
dacției — rubrică de ase
menea redactată cu com
petență și cu reala dorință 
de a ajuta la dezvoltarea 
tinerelor talente, la împli
nirea lor artistică.

porane, 
crete 
văzut lumina tiparului în 
acest răstimp, s-ar fi do
vedit
Ne-au demonstrat acest lu
cru. o d <tă in plus, cîteva 
dintre schițele publicate în 
numărul din 14 februarie al 
revistei — „Totul despre 
delfin" - de Adriana Rot- 
man, „Insula Yvy" și „Li
teră" de Mircea Ioan Ca- 
simeea — în care, datorită 
concesiilor făcute artificia
lului și facilităților, ima
ginația și fantezia lexicală a 
autorilor se consumă în 
gol, nereușind să confere 
narațiunilor semnificația 
simbolică pe care, proba
bil, au intenționat-o. 
fel,, metamorfozele și 
turile 'surprinzătoare 
celor două personaje 
„Totul despre delfin" 
pildă, ea, Irina, „se 
cește de trei ori pe un căl- 
cîi și se transformă în 
broască", se aruncă într-un 
acvariu unde dansează cu

Ast- 
ges- 
ale 
din 
(de 

răsu-

în 
de
Și 
în 
fi
se

un cal de mare care „în
cepu să crească, se rotunji 
ca un purcel de lapte... ba 
nu, ca un pui de delfin", 
apoi, după ce „un buldog 
de o noblețe îndoielnică" 
le aduce vestea că a mu
rit portăreasa, dispare 
grădina unde „o sută 
femei alergau încoace 
încolo sau se cățârau 
copaci", tar imediat, în 
nai, el. Eliah. „întristat,
transformă pentru totdea- 

. una într-un gutui, își atîrnă 
inima Irinei de cea mai 
frumoasă creangă și așteap
tă să vină iarna") eșuează 
în sfera celui mai ilogic 
absurd. în asemenea îm
prejurări, intervenția cri
tică a revistei ar fi fără 
îndoială nu numai necesa
ră, ci și obligatorie, ea fiind 
singura modalitate prin 
care poate fi evitat perico
lul pe care îl releva în- 
tr-un articol dedicat debu- 
tanților publicați de „Lu
ceafărul" prozatorul Fănuș 
Neagu ; „începătorii in
tr-ale scrisului fug cîte- 
odată, amăgiți fiind de falși 
iluzioniști carc-și vîră cio
bul de oglindă sub unghii și 
strigă eă ei împrăștie lu
mină numai vînturîpd mîi- 
nile, fug de cuvîntul simplu 
sau de ideea spusă des
chis. Și avem atunci, și vor
bim despre proză evazio
nistă. Care poate să-l in
cinte pe cineva, dar nu să-l 
subjuge și să-I 
Conține această
primejdie? Da. Pentru au
tor în sine. Care cheltu
iește ani scumpi pe de
geaba Fiindcă mai de vre
me sau mai tîrziu acesta va 
înregistra, uimit, c-a pier
dut clipele aiurea".

Investigațiile în teren 
ne-au oferit prilejul unei 
constatări pe care o su
punem atenției foruri
lor de resort : directorii 
caselor de cultură și ai 
căminelor culturale din 
multe colțuri ale țării, in
structorii formațiilor dq 
teatru de amatori ne-au 
sesizat faptul că, deși gon
gul inaugural al celei de a 
șasea bienale de teatru „I. 
L. Caragiale“ va răsuna 
peste puțină vreme. deși 
pregătirile artiștilor amatori 
au început cu multe luni 
în urmă, pasionații slujitori 
amatori ai Thaliei nu au la 
dispoziție un repertoriu su
ficient de variat pentru a-și 
alege lucrările dramatice a- 
decvate.

în cursul anului 1969. Ca
sa Centtală a creației popu
lare a difuzat 24 de piese 
noi. care au venit să se h- 
dauge unei mai vechi liste 
de repertoriu. Numai că. 
pe ansamblu, se simte lipsa 
tocmai a lucrărilor inspira
te din viața satului con
temporan. Am deschis a- 
ceastă discuție deoarece s-ar

fi putut aduce, măcar par
țial, îmbunătățiri în reper
toriul formațiilor de ama
tori cu ajutorul lucrărdor 
dramatice înscrise și pre
miate la concursul național 
de teatru „Vasile Al.ecsan- 
dri" Din păcate, deși ter
menul comunicării rezulta
telor (31 decembrie 1969) a 
trecut de mult, pînă în pre
zent nu au fost încă anun
țate și. evident, nici publi
cate lucrările selecționate. 
Dacă, într-un sumar calcul, 
vom include timpul pe ca
re. după anunțarea rezul
tatelor, îl va ocupa editarea 
celor mai valoroase lucrări, 
timpul necesar difuzării lor 
in toate colțurile țării, a- 
poi săptămînile în cursul 
cărora artiștii amatori vor 
trebui să învețe textul și să 
realizeze acel spectacol uni
tar care să le permită să a- 
pară în fața publicului — 
vom vedea că, practic, pri
mele faze ale bienalei de 
teatru .1 L. Caragiale" se 
vor desfășura tot pe baza... 
vechiului repertoriu.

ționăm recitalurile muzeale 
precedate de programe ar
tistice adecvate, care vor 
avea doc. în sala de confe
rințe a Universității popu
lare București, lecțiile care 
vor fi ținute în muzee pen
tru elevii școlilor generale 
și liceelor, ciclul de „Seri 
bucureștene". numeroase 
conferințe etc. Filmul do
cumentar
„Ecran-club", 
lui muzeal la 
populare, ca

expoziții de artă plastică 
întregesc programul acestor 
manifestări. Tncurajant este 
succesul înregistrat de cî
teva dintre acțiunile care 
au avut loc pînă acum : re
citalul muzeal Ion Țucules- 
cu sau Th Palladi, confe
rințele „Pictorul Theodor 
Aman și Unirea" sau „Mu
zeul Gh. Tattarescu : din 
viața și opera pictorului".

Este 
dorim

Un răspuns pe care-l 
Mm 'completat

în numărul din 11 octom
brie 1969 al ziarului nos
tru, în cadrul aceleiași ru
brici. sub titlul „Anonima
tul unor colecții celebre", 
semnalam absența resimțită 
pe planul educației estetice 
a unor minime acțiuni de 
popularizare a lucrărilor 
plastice clasice și mo
derne, aflate în unele din
tre cele mai cunoscute co
lecții și muzee bucurește
ne Recent, am primit la

redacție „Programul mani
festărilor muzeale" pentru 
primul trimestru al anului 
1970, editat de Muzeul de 
artă al municipiului Bucu. 
rești „Anastase Simți". 
Multitudinea manifestărilor 
programate, ca și varieta
tea lor. sînt premise im
portante în procesul atra
gerii unui public din ce în 
ce mai larg spre cele mai 
autentice valori ale artei 
românești și străine. Men-

Dacă
riul 
putem 
luări, 
loare 
tici 
tarea unor astfel de lilme 
este bine venită, chiar ne
cesară Numai că filmele 
respective se pierd, de re
gulă. in cel mai desăvirșit 
anonimat, lipsite de pubîi- 
citatea menită să ie pună 
în atentie și să transfor
me — cînd este v>zu! — 
reluările în veritabile mo
mente de cultură cinema
tografică. Deși aceste re
luări sînt. adeseori, cu mult 
superioare ca ținută artis. 
tică și educativă filmelor 
„de premieră", printre care 
abundă, după cum atestă 
afișul săptămînal. produc
țiile fragile; sortite 
succes facil.

Credem 
blemă ar 
obiectul 
susținute 
din partea întreprinderilor 
cinematografice, a organe
lor difuzării. Patrimo
niul operelor de presti
giu ale artei cinematogra
fice — inclusiv ale cinema
tografiei naționale — re-

privim reperto- 
ultimelor săptămîni 

nota, printre 
realizări de 

ca „Fragii 
„Colina

prezintă o sursă cu totul 
insuficient folosită de îm
bogățire a repertoriului cu
rent. Sînt mulți spectatori 
care n-au văzut (sau care ar 
revedea cu interes) creații 
al» cineaștilor noștri, care 
jalonează dezvoltarea fii. 
mului românesc și între ' 
care amintim, ca exemplu. 
„Moara cu noroc" — filmul 
regretatului regizor Victor 
Iliu. „Valurile Dunării", 
sau „Pădurea spînzurați- 
!or“ ale lui Liviu Ciulei, 
„Viața nu iartă" de Iulian 
Mihu și Manole Marcus, 
„Setea" de Mircea Drăgan 
ș.a. Unele dintre ele au fost 
prezentate în diferite ci 
cluri, cu prilejuri festive, 
dar în rîndurile de fată ne 
referim Ia reluarea lor o- 
bișnuită, sprijinită și popu 
Iarizată _ 
lief al programelor săptă- 
mînale. 
derație. 
trecere de timp, a diferite
lor filme valoroase ar îmbu
nătăți substanțial — și cu 
succes de casă — reperto
riile încă insuficient con
sonante cu criteriile 
valoare, etice șl estetice, ale 
artei cinematografice.
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FAPTUL!
DIVERS!

O delegație a Consiliului popular
al municipiului București

a plecat în India

Cu dinamita,
prin 
avalanșa»

De sus, de pe pereții abrupți 
de stîncă, s-a prăbușit o masă 
enormă de zăpadă, ducînd cu 
sine bolovani și blocuri mari 
de piatră. Pe șoseaua de pe 
valea Sohodolului nu se mai pu- 

,tea circula : mai bine de 100 de 
oameni aflați sus, în munți, în 
cinci parchete de exploatare 
ale întreprinderii forestiere Tg. 
Jiu, erau izolați'. S-a trecut 
imediat la. acțiune. Barajul for
mat de avalanșă a fost pușc-at 
cu dinamita, pentru ca apoi 
tractoarele, buldozerele și exca
vatoarele aduse în grabă să în
ceapă operația de deblocare. 
După cîteva bre de muncă în
cordată. cei 50 de oameni aveau 
drumul liber spre . ceilalți o 
sută, a căror activitate n-a fost 
stînjenită nici o clipă.

Sîmbătă la amiază, o delegație a 
Consiliului popular al municipiului 
București, condusă de Dumitru 
Popa, președintele Comitetului 
Executiv, primarul general al Ca
pitalei, a plecat în India, pentru a 
face o vizită la invitația primaru
lui municipalității orașului 
Delhi.

Din delegație fac parte 
Lixandru, vicepreședinte al 
liului popular al municipiului, Vir
gil Florea, primarul sectorului 5,

New

Vasile 
consi-

Ionela Cornescu, deputată munici
pală, și Tiberiu Ricci, arhitectul-șef 
al Capitalei.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de- Ion 
Cosma, prim-vicepreședinte, și de 
alți reprezentanți ai municipali
tății.

A fost de față B. D, Goswami, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Indiei la București.

(Agerpres)

Cronica zilei
Membrii delegației de industriași 

italieni, condusă de dl. Virginio Rog- 
noni, membru al Parlamentului Ita- 
lian, care fac o vizită în țara noas
tră, au avut o întrevedere la Camera 
de Comerț cu vicepreședintele Mar
cel Popescu și cu alți reprezentanți 
ai acestei instituții.

S-a întors 
macazul

★

Sîmbătă după-amiază, în sala Ca
sei de cultură a sindicatelor din 
Baia Mare» a avut loc, sub egida

Comitetului Județean- pentru cultură 
și artă Maramureș, un simpozion în 
cadrul căruia prof. univ. dr. Dan 
Smîntînescu a vorbit despre „Muzi
calitatea operei lui Mihail Emi- 
nescu“

La manifestare, care a fost orga
nizată cu prilejul împlinirii a 120 de 
ani de la nașterea marelui poet ro
mân, au participat oameni de cultu
ră și artă din județ, invitați din în
treprinderi și instituții, un numeros 
publics.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații guvernamentale 
în cîteva țări din Africa 23 februarie

guvernamentală,
mi-

O delegație 
condusă de Bujor Almășan, 
nistrul minelor, a plecat sîmbătă 
după-amiază într-o vizită oficială 
în Kenya, Tanzania și Zambia.

Cu acest prilej vor fi exami
nate, împreună cu oficialitățile din

aceste țări, posibilitățile de coo
perare în diferite domenii econo
mice dintre România și statele 
respective, modalitățile de lărgi
re a schimburilor comerciale.

(Agerpres)

Manifestări consacrate
centenarului nașterii lui V. I. Lenin
în orașele și satele județului Su

ceava au avut loc în aceste zile nu
meroase manifestări consacrate cen
tenarului nașterii' lui V. I. Lenin. 
Astfel, la Vatra Dornei a fost orga
nizată conferința „Leninismul și rolul 
științei în dezvoltarea contempora
nă a societății", iar la fabrica de 
încălțăminte „Străduința" din Sucea
va, muncitori și salariați ai întreprin
derii au audiat o expunere pe tema 
„Politica leninistă a P.C.R. de indus
trializare socialistă a țării" Tn ca
drul acelorași manifestări, la .Com
plexul de hîrtie și celuloză a fost ex
pusă conferința intitulată „Creșterea 
rolului conducător al partidului în 
condițiile construirii societății socia
liste — confirmare a ideilor leni
niste".

★
La Casa de cultură din Orăștie și 
stațiunea balneară Geoagiu-Bâi 

fost organizat simpozionul „Viața 
activitatea lui Lenin", după care 
rulat filmul ..Lenin în Polonia".

Ziua Armatei

Sovietice

Multă vreme, din vagoanele 
în tranzit prin stația C.F.R. 
Ivești dispăreau tot felul de 
mărfuri. Hoții nu erau departe.- 
Și totuși a fost nevoie de în
delungi și minuțioase cercetări 
pentru identificarea lor. S-a 
stabilit că furturile erau opera 
celor patru frați Manolache 
(Gheorghe, Ștefan, Vasile si 
Ghiță) care locuiau în Ivești 
(Galați). Ultimul dintre el, Ghi
ță, lucra ca acar. în stația res
pectivă. Percheziția efectuată la 
domiciliul infractorilor a dat la 
iveală : 70 perechi de pantaloni 
bărbătești, 20 perechi treninguri. 
7 butelii de aragaz, numeroase 
cupoane de stofă și pînză, pre
cum și multe alte mărfuri Deci 
frații lucrau în stil mare. îsi 
creaseră acasă un adevărat de
pozit. Acum s-a schimbat ma
cazul. în curind, instanța v 
hotărî pe ce linie vor fi „garați 
făptașii și. pentru cîtă vreme.

în 
a 
Și 
aCăminul cultural din satul Cristur 
a găzduit o seară literară închinată 
acestui eveniment, iar în numeroase 
unități economice și instituții au

avut loc expuneri despre viața și 
activitatea întemeietorului primului 
stat socialist din- lume. Bibliotecile 
municipale și orășenești din Hune
doara, Deva, Petroșani, Brad și Ha
țeg au organizat expoziții. în cadrul 
cărora sînt prezentate numeroase 
opere și lucrări ale lui Lenin.

★
Zilele trecute, în amfiteatrul liceu

lui Tudor Vladimirescu din Slatina 
s-a organizat un recita! de poezie 
dedicat lui Lenin. Au participat ca
dre didactice ale liceului, elevi și 
alți oameni din întreprinderile ora
șului. In aceeași zi, la liceul agricol 
a fost organizată o seară pentru ti
neret intitulată „Ce cunoașteți des
pre Lenin". Aceste manifestări au 
fost urmate de filmul „Trei primă
veri ale lui Lenin" Manifestări si
milare (simpozioanele „Lenin-omul", 
„Leninismul — marxismul epocii 
noastre”) au avut loc și în orașele 
Caracal, Slatina. Balș. Drăgăhești, 
Corabia, la fabrica de conserve „din 
Caracal, la fabrica de osii și boghiuri 
din Balș și la uzina de aluminiu din 
Slatina

istorică asupra Germaniei naziste a 
demonstrat trăinicia orinduirii socia
liste, forța indestructibilă a Armatei 
Sovietice, care s-a acoperit de glorie 
prin înaltele sale fapte de eroism.

După victoria insurecției armate de 
la 23 August 1944, organizată și con
dusă de Partidul Comunist Român, 
umăr la umăr cu armata sovieti
că, îndeplinindu-și cu cinste misiunea 
patriotică și internaționalistă, ostașii 
români au luptat cu vitejie pentru 
eliberarea totală a patriei și, mai de
parte, pentru izgonirea hitleriștilor 
de pe teritoriul Ungariei și Ceho
slovaciei pînă la victoria finală. In 
luptele purtate în comun s-au cimen
tat frăția de arme româno-sovietică, 
prietenia dintre popoarele noastrp. 
In inima poporului român va râmîne' 
nestins sentimentul de recunoștință 
față de ostașii Armatei Sovietice, 
care a dat imense jertfe materiale și 
umane pentru înfrîngerea Germaniei 
hitleriste, pentru cauza libertății, 
aducîndu-și contribuția de sînge la 
eliberarea întregului teritoriu al pa
triei noastre

Pecetluită prin sîngele vărsat în co
mun de ostașii români și sovietici 
în lupta pentru eliberarea țării și 
înfrîngerea definitivă a mașinii de 
război naziste, prietenia dintre ar
matele țârilor noastre, dintre popoa
rele român și sovietic s-a îmbogățit 
de-a lungul anilor, s-a ridicat pe un 
plan superior Statornicite pe fun
damentul trainic al ideologiei comu
ne, al comunității de orînduire și de 
țeluri finale, relațiile româno-sovie- 
tice cunosc o dezvoltare multilate
rală, aceasta fiind în interesul am
belor popoare, reprezentînd o con
tribuție importantă la întărirea for
țelor socialismului

Ca țară socialistă. R’omânia întă
rește permanent colaborarea cu Ar
mata Sovietică, cu armatele celorlalte 
țări membre ale Tratatului de la 
Varșovia, cu armatele tuturor țărilor 
socialiste. Ținînd seama de existența 
imperialismului-, țara noastră se pre
ocupă în permanență de ridicarea ni
velului de pregătire a armatei sale, 
gata oricînd ca, în caz de nevoie, 
să-și poată îndeplini îndatoririle 
față de poporul român, cît și obliga
țiile asumate față de aliații săi, să 
apere, în colaborare cu armatele -ta
lelor participante la Tratatul de la 
Varșovia, ale tuturoi țărilor socia
liste, împotriva oricărui atac al for
țelor imperialiste, cauza socialismu
lui și păcii. „Ca membră a Trata
tului de la Varșovia — arăta tovară
șul Nicolae Ceaușescu — România 
va acționa pentru dezvoltarea capa
cității sale de apărare, va face totul 
pentru întărirea tortelor sale armate 
și a capacității sale de luptă. In ca
zul unei agresiuni imperialiste. 
România va fi gata ca, împreună cu 
aliații săi, să acționeze cu toate for
țele și să-și facă datorii".

Cu prilejul aniversării Zilei Ar
matei Sovietice, poporul român 
transmite poporului sovietic, glorioa
sei sale armate un călduros și fră
țesc salut, le urează noi victorii pe 
drumul comunismului, in lupta pen
tru pace și progres social în lume.

La 23 februarie se sărbătorește 
ziua Armatei Sovietice. Cu 52 
de ani în urmă, la puțin timp după 
înfăptuirea victorioasă a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, era 
semnat istoricul decret „cu privire 
la organizarea Armatei Roșii". Pen
tru prima dată în lume lua ființă o 
armată a poporului, pusă ’ în slujba 
apărării cuceririlor sale revoluțio
nare, a libertății și independentei 
patriei socialiste.

Crearea Armatei Sovietice este le
gată nemijlocit de numele lui Lenin, 
marele strateg al proletariatului, în
temeietorul și conducătorul partidu
lui comunist și statului sovietic. Tî- 
năra Republică a Sovietelor trăia zi
lele dramatice ale bătăliei hotărîtoa- 
re pentru apărarea ființei sale, 
împotriva asaltului forțelor reac
ționare ale imperialismului și 
ale: dușmanilor interni Primele de
tașamente ale Armatei Roșii, încolo
nate sub faldurile purpurii ale stea
gului revoluției, au primit botezul 
focului ia 23 februarie 1918. La che
marea lui Lenin, a partidului comu
nist., muncitorii și sbldații au înscris 
nepieritoare fapte de vitejie la Nar
va și Pskov, au respins atacurile in- 
tervenționiștilor împotriva Retrogra
dului, leagănul și simbolul revoluției. 
Vădind un inalt eroism și un devo
tament nemărginit pentru patria so
cialistă, Armata Sovietică a ieșit bi
ruitoare din grelele bătălii pentru 
zdrobirea trupelor albgardiste și a- 
lungarea armatelor invadatoare.

Numeroși fii ai poporului nostru, a- 
flați în acea vreme în Rusia, s-au 
constituit in formațiuni militare re
voluționare ; batalioane românești în
cadrate în unitățile internaționale. 
sau în rîndurile Armatei Roșii au .lup
tat cu vitejie pe fronturile din’ U- 
craina de pe Volga, din Caucaz și 
Orientul îndepărtat, împotriva duș
manilor revoluției, înscriind o nouă 
pagină luminoasă de internaționa
lism proletar în cronica relațiilor de 
prietenie româno-sovietică.

Cel mai sever examen al forței și 
invincibilității Armatei Sovietice l-a 
constituit Marele Război pentru A- , 
pararea Patriei, de ■ la a cărui ^în
cheiere se împlinește anul acesta’ Un 
sfert de veac Popoarele sovietice 
s-au ridicat ca un singur om 
pentru apărarea patriei. Tn le
gendarele lupte de la Stalingrad, 
din Caucaz și de la Kursk, Armata 
Sovietică a înregistrat victorii de o 
importanță decisivă, preluînd în în
tregime inițiativa desfășurării ope
rațiunilor militare. A urmat un lanț 
neîntrerupt de bătălii victorioase 
Concomitent, mașina de război ger
mană primea puternice lovituri, din 
partea armatelor statelor aliate din 
coaliția antihitlerîstă, .precum și a 
mișcărilor de., partizani care. însufle
țite de partidele comuniste, cupriri- 
seserfi întreaga Europă ocupată 
In încleștarea pe viață și pe 
moarte cu fascismul german, po
vara principală au purtat-o popoarele 
sovietice forțele lor armate. U.R.S.S. 
fiind forța liotărîtoare a coaliției 
antihitleriste. Victoria de importanță

me- 
de

de pregătire 
, Institutul

la un maxilar. Acum se 
amarnic, dar este prea
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Din 
statisticile 
circulației

S-a făcut o statistică a 
dentelor de circulație înregistra
te in țară in cursul lunii ianua
rie. Fată de aceeași lună a anu
lui trecut, numărul lor a scă
zut cu 15. La prima vedere, cifra 
pare mică.' dar, in condițiile tra- 
ficulut rutier sporit din acest an, 
ea este totuși, semnificativă. în 
perioada la care ne referim, in 
județele Teleorman și Botoșani 
nu s-a produs nici un accident 
rutier. Q altă constatare, care se 
referă la pietoni. Numărul acci
dentelor auto comise din vina 
lor a scăzut cu 25 la sută. In 12 
județe, ei nu au provocat' nici 
un accident. Retine atenția fap
tul că numărul de accidente co
mise din vina posesorilor . de 
autoturisme a crescut mult, com
parativ cu cele săvirșite de șo
ferii profesioniști. Deci, posesori, 
de autoturisme, mai multă 
tenție 1

Ministerul Forțelor Armaie 
organizează concursuri de ad
mitere pentru anul școlar 1970/ 
1971 în următoarele instituții 
militare de învățămînt :

— Liceele militare, anul I, 
între 13 iunie și 3 iulie 1970 și 
anii II—IV între 13 și 22 iunie 
1970 ;

— Școlile 
activi, între 
1970 ;

— Cursul 
dico-militară, 
limbi și literaturi străine și fa
cultățile tehnice din Academia 
militară, între 5 și 20 iulie 
1970 ;

— Școlile militare care pre
gătesc maiștri militari și sub
ofițeri, între 25 august și 5 sep
tembrie 1970 ;

— Școala militară de muzică 
— ciclul protesional — între 27 
august și 5 septembrie 1970. •

Tinerii'care doresc să parti
cipe la concursul de admitere 
la una din aceste instituții mi
litare de învățămînt vor depu
ne cereri de înscri.șre la cen 
trele militare județene pe raza 
cărora domiciliază, pină la 
data de 10 aprilie .1970.

Detalii suplimentare pot fi 
cerute de la centrele militare 
județene (municipale, de sec-

Progresul' / din Brăila

Poziții noi în „catalogul
de produse

A apărut revista

LUPTA DE CLASA
nr 2/1970

în numărul pe luna februarie 
revistei „Lupta de clasă" 

sint publicate articolele : Dez
voltarea învățăturii marxist- 
leniniste și influenta sa asupra 
luptei de idei in lumea contem
porană de- ȘTEFAN VOICU. 
Finalitate și eficientă in cerce
tarea științifică din agricultură 
de TIBERIU MUREȘAN, Licee
le de specialitate și rolul lor in 
pregătirea cadrelor de VASILE 
MOREA, Un sfert de veac de la 
instaurarea puterii populare de 
CORNEL ALMAȘAN.

în cinstea centenarului naște
rii lui V. 1. Lenin, revista in
serează articolul Concepția le
ninistă despre relația general
particular în dezvoltarea socia
lă, semnat de 1 ȘERBANESCU

In continuare, revista cuprin-- 
de consultația : Creșterea rolu
lui conducător al partidului co
munist in societatea socialistă 
de ILIE SARZEA ; intervenții
le Omogenizarea structurii so.

ciale și perfecționarea democra
ției socialiste de IOANA AN- 
GHEL SAVONEA, CORNELIA 
COSTACHE si Structură de cla
să și stratificare socială de GH. 
SOCOL, în cadrul schimbului 
de păreri pe tema „Structura 
socială a României" t articolul ; 

/Cercetarea critică a categoriilor 
economiei politice a sociali— 
mului de DAN GRINDEA

In cadrul rubricii „Sociologie 
si investigație socială", revista 
inserează materialele : Retro
spectivă și perspectivă în so
ciologia românească de A 
ZOLA. D BANCIU. Sub titlul i 
.Cerințele epocii, literatura ro
mână actuală și publicațiile li
terare" sînt publicate articolele : 
Spiritul director ul revistelor 
literare de MARIN BUCUR. 
Intre programul teoretic și prac
tica literară de GH. STROIA

"Revista mai cuprinde rubrici
le „Documentar", „Critică și 
bibliografie Revista revis
telor".

La ospățul

S1»
într^una __

Gheorghe Dărăban, din satul 
Feiurdeni, județul Cluj, a avut 
un ospăț la el acasă. Printre in
vitați se afla și cumnatul său 
din Cluj, ioan Moldopan. După 
un pahar in plus, s-a ajuns la 
ceartă. Gazda a sărit la arma de 
vinătoare, incepind să. tragă iți 
dreapta și in stingă. Cumnatul 
invitat a încercat să-l imobili
zeze pe nesăbuitul vinător, apu- 
cindu-i pușca din mină, dar a- 
ceasta s-a descărcat in el, ră- 
nindu-l mortal. Trezit brusc la 
realitate și îngrozit de ceea ce 
făcuse, Gheorghe Dărăban a fu
git in grădină și a încercat să se 
sinucidă, impușcindu-se cu a- 
ceeași armă. Mai tirziu s-a con
statat că și-a produs doar o rană 
ușoară 
călește 
tirziu.

încă o întîmplare tragică — 
petrecută, ca și atitea altele, 
influența alcoolului. .

din serile trecute,

Restaurantul „Athenf'e 
lace". Inspecția comercială 
stat a municipiului București a 
întreprins aici un control. Un 
ospătar, care tocmai servea un 
grup de consumatori, a fost 
invitat să arate bonul de mar
caj Ce a rezultat din acest 
sondaj ? Marcase 650 gr coniac, 
dar servea clienților 539 gr. 
Garniturile servite la fripturi 
erau... înjumătățite. Salatele 
aveau numai... 30 la sută din 
gramajul prevăzut! Nu este — 
cum s-a încercat să se justifice 
— o „întîmplare" Fapte asemă
nătoare s-au constatat în multe 
alte unități de alimentație pu
blică. Asupra sancțiunilor nu 
insistăm. In asemenea cazuri, 
ele vin automat. Dar cei din con
ducerile întreprinderilor de ali
mentație publică, în ale căror 
localuri mai întîlnim astfel de 
năravuri, se consideră „nevino- 
vați". „curați ca lacrima" ? 
Le-ar trebui servită o porție 
serioasă de responsabilitate. Fără 
lipsă la cîntar I

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților
-cu . 

„Scînteii1

Realizarea primului excavator la de exemplu, cu însușiri ce-I fac 
competitiv pe piațg mondială, are 
multiple destinații : în industria 
construcțiilor și în construcțiile ru
tiere, in agricultură și la operațiu
nile de încărcări-descărcări. Toate 
fazele de lucru, inclusiv deplasarea, 
sînt realizate cu transmisii hidrau
lice. Numeroasele tipuri de echipa
ment cu care este dotat noul exca
vator permit efectuarea a peste 100 
variante de montaj. Noul utilaj are 
o mare mobilitate (se deplasează 
cu o viteza de 20 de km pe oră). 
Postul de comandă asigură ma
nipulatorului condiții prielnice pen
tru o mînuire ușoară, obținerea 
unei productivități a muncii ri
dicate.

De menționat că în atelierul de 
prototipuri al uzinei continuă să 
se finalizeze și alte noi produse, 
să se modernizeze cele existente. 
Se pregătesc, între altele, condi
țiile pentru ca excavatoarele de 
0,6 mc să fie executate cu toate 
echipamentele de lucru necesare, 
adăugîndu-li-se, pe lîngâ cupă, m<r 
caro, draglinâ, greifer și altele noi 
— de săpat șanțuri, încărcat buș-

Uzinele „Progresul” a constituit la 
vremea aceea un eveniment, în- 
trucît marca, printre altele, începu
tul unei industrii constructoare de 
mașini, în adevăratul sens al no
țiunii, pe meleagurile brăilene. In 
această uzină s-a executat, de ase
menea, pentru prima oară în tară, 
Forjarea cu fibraj continuu a arbo
rilor cotiți pentru locomotivele 
Diesel-electrice. Piese și subgnsam- 
ble turnate din metal, prelucrate 
cu precizie de ordinul micronilor, 
piese ce compun excavatoare și ru
louri compresoare, concasoare, re- 
ductoare de viteză, diverse insta
lații pentru industria chimică, si
derurgică, pentru hidrocentrale, 
iată „cartea de produse” a uzinei 
brăilene.

Anul 1970 constituie anul reali
zării în serie mică a excavatorului 
pe pneuri și șenile, cu capacitatea 
cupei de 0,4—0,6 mc. Cele trei 
tipuri de excavatoare — două pe 
pneuri și unul pe șenile — sînt o 
mărturie a competenței inginerilor, 
tehnicienilor și muncitQrilor uzinei 
brăilene. Noul excavator „P 401’,

(Urmare din pag. I)

nurile de dezvoltare iniția
te de partid. Cel mai mult 
m-a impresionat la „oame
nii cu fulgerul" cadența în 
care înaintează spre scopul 
precis configurat. .

Cum au dobindit ei aceas
tă virtute a mersului in ca
dență de metronom? Prin 
știința de a se constitui în
tr-o colectivitate unită, su
dată prin țel, concurînd 
fiecare cu zestrea sa de 
umanitate și generoasă dă
ruire, edificind ceea ce se 
cheamă o familie trainică a 
constructorilor, o. structură 
umană de tip socialist, care 
nu se dezminte în fața ce
rinței „unul pentru toți și 
toți pentru unul”. Ei știu 
că pe unde trec lasă o dîră, 
că liniile de foc. pe care le 
produc (Bistrița, 
Dunărea, Lotrul, 
etc) se adună in 
„arbore energetic” 
blicii noastre.

Trebuie să-i vezi 
constructori în marș : bo - 
tează viaducte, baraje, porți 
de apă. ecluze, cu numele 
lor și ale celor dragi. Un

Argeșul. 
Someșul 
mirificul 
al repu-

pe acești

tînăr tată, aflat în cadența 
argeșeană a acestui marș, 
și-a botezat fătul abia năs
cut după muntele pe care 
tocmai 11 „sculpta" după 
nevoile de electricitate. 
Ce'rnat — nume de om și 
nume de munte 1

Toamna care a trecut am 
fost în cel mai mare bazin 
al mărului, pe Dîmbovița, 
la „constructorii de livezi" 
din Voinești, nucleu ingine
resc de cercetare și genera
lizare a cuceririlor în lu
mea fructului. Sub jocul 
nemijlocit al baghetei lor 
„se mișcă sub soare" peste 
un milion și jumătate de 
pomi fructiferi din numita 

, vale stâpînită de Măria Sa 
' Mărul. Aici s-a semnat ac
tul de naștere al unui nou 
soi autohton, de reputat 
prestigiu, înscris în tabelele 
internaționale sub numele 
neaoș 
Voinești". 
aceștia ? 
grăuntele 
stigmatul 
ajungă la 
corporează un întreg des
tin vegetal ; îl ridică pe a- 
cesta amplu, mare și fe-

de „Frumosul de 
Ce fac oamenii 
Pornesc de la 
de polen, de la 
de floare, ca să 
copacul care în-

Mondialele” de hochei pe gheață (gropa C)

PENULTIMA Z
GALAȚI (prin telefon). — Cele trei 

meciuri de ieri n-au adus nimic nou în 
ce privește aflarea „marii necunoscu
te" : cine va cîștiga turneul, Italia sau 
Austria ? Cum spuneam și în cronica 
de ieri, de abia rezultatul meciului 
lor direct (azi, la ora 17,30) va da 
răspuns irevocabil. Eroii acestui meci- 
epilog și-au petrecut ziua de ieri in 
mod diferit; în timp ce austriecii au 
jucat și au cîștigat în ultima lor par
tidă, cu Olanda : 9—2 (3—1, 4—0, 
2—1), italienii s-att odihnit, în pro
gramul lor figujînd, firește, și 
vizionarea partidei Austria-Olarida, 
pentru motive-lesne de înțeles. Cu a- 
ceastă partidă, olandezii au

ca dintr-o retortă, 
înalțe apoi, după 
și asemănarea a-

încheiat

Internaționalele” de tenis ale S. U. A

Rod Laver, eliminat

cund. 
ca să 
chipul 
cestuia, livezi întregi. Ce 
presupune asta ? Un lung 
maraton de experimente, 
eșecuri și izbînzi. Munca de 
laborator s-a reverberat 
creator pe largi teritorii, a 
devenit forță activă în uni
versul material, pe solul 
practicii. Spun toate acestea 
pentru a sugera resursele, 
de „sfintă nemulțumire" de 
care sînt stăpiniți continuu 
acești lucrători, tenacitatea 
care le e proprie in lungul 
travaliu de a contura noi 
calități pe un nou nivel al 
spiralei. Perseverența și 
nemulțumirea de sine sint 
apanajul disciplinei liber 
acceptate, dau măsura noii 
conștiințe sociale și profe
sionale. constituie unul din
tre blazoanele de noblețe 
ale eticii comuniste.

N-am făcut decît să nu
mesc. pasager, cîteva vir
tuți morale care compun, 
caleidoscopic. un tablou al 
disciplinei socialiste. Desi
gur, aceste trăsături se com
pletează cu multe altele

.*
(ordine, judicioasă 
efortului, puterea _____
lui dat, seriozitate, răspun
dere, acutul simț de nou
tate ș.a.). In lumina datelor 
oferite de realitatea socială 
de astăzi, rîndurile de față 
și-au propus să afirme ade
vărul că DE TINE DE
PIND MULTE, adică DACA 
TE SIMȚI. LA URMA UR
MELOR. RĂSPUNZĂTOR 
DE TOI’ ȘI DE TOATE E 
vorba, in esență. despre 
modul de a soluționa in ac
tivitatea cotidiană, la locul 
de muncă al fiecăruia, 
portul dintre a da — 
primi.

Prezentul eseu moral 
voit decît să deschidă 
vad de dezbatere, să incite 
la noi și. eventual, mai 
pertinente opinii. Tema e. 
oricum, generoasă și ne stă 
la inimă. O vom relua, 
sper, și cu alte prilejuri, 
fideli fiind legilor dialogu
lui? E un mod de a găsi, 
a cristaliza adevăruri so
ciale, morale și psihologice 
capabile să impulsioneze 
progresul multilateral al 
orinduirii noastre.

dozare a 
cuvintu-

ra-
o

n-a 
un

întrecerea : din șase meciuri 
au cîștigat unul, au terminat 
late toi unul, pierzindu-le pe 
4. Golaveraj : 16—35. Indiferent 
rezultatele celorlalte meciuri, 
Olandei încheie turneul pe locul șase, 
penultimul în clasament.

Tot ieri s-a holărît și soarta ulti- 
' mului loc. Echipa Belgiei, instalată 
de cîteva zile pe această poziție, nu 
mai are practic nici. o posibilitate să 
facă vreun pas mai sus. Aseară, belgi
enii au pierdut al cincelea lui meci 
la un scor categoric, cel mai sevei 
de pină acum ; 2—15 (1—5, 0—3.
1—71 în fața formației maghiare. Este 
de observat totuși că echipa învingă
toare, căreia îi este suficientă o vic
torie la limită azi cu Danemarca, aș
teaptă să profite de ultima șansă ce 
o mai are spre a se' clasa pe locul 
secund în clasamentul general. Condi
ția principală este însă ca italienii să 
piardă partida cu austriecii. Cu ace
lași număr de puncte (8), Ungaria ai 
trece înaintea Italiei, datorită victo
riei directe ce a obținut-o asupra a1 
cesteia...

Ne oprim aici cu calculele, pentru 
că a începui meciul vedetă al seni, 
Franța — Danămarca. s

O primă repriză, fără nici un gol. 
Danezii au șutat de 10 ori pe poartă, 
francezii -- de numai 4 ori (!) Porta
rii Sozzi și respectiv Hansen ău a- 
părat totul. Pauza — și echipele 
vin pe gheață. Francezii atacă 
rios și în slîrșit deschid scorul în 
nutul 28. Alt gol insă nu s-a mai 
scris și astfel după două reprize Fran
ța conducea cu un singur gol I Cine 
ar fi crezut 1'
' In ultima repriză, cu toată domina
rea pe care au exercitat-o, hocheiștii 
francezi n-au putut marca plecît un 
gol, cu numai 2 minute înainte de 
încheierea partidei. Deci, Franța— 
Danemarca 2—0.

Astăzi turneul grupei C se încheie. 
Ultimele trei meciuri sînt : Franța — 
Belgia (ora II), Ungaria — Danemar
ca (ora 14,30) și derbiul mult aștep
tat, Austria — Italia. i

de El Shafei
Năsiase dispută o semifinală cu Koger Taylor

Egipteanul Ismail El Shaiei, 
profesionist la vîrsta de 22 de 
ani, stea în plină ascensiune 
a tenisului mondial, a furnizai 
marea, surpriză a campionate
lor pe teren acoperit ale 
S.U.A ce se desfășoară la Sa
lisbury (Maryland) In două 
seturi (6—3, 10—8), Ismail

Shafei eliminai

australianul Rod Lavei, ju
cătorul numărul unu al cla
samentelor din anul tre
cut. în semifinală, El Shafei se 
va întîlni cu americanul Cliff 
Richey care l-a eliminat cu 
6—2, 6—2 pe Jim Osborne. A 
doua semifinală va opune pe 
românul Ilie Năstase englezu
lui Roger Taylor.

re- 
se- 
mi- 
în-

Ion DUMITRIU

IERI LA POIANA BRAȘOV s-a 
disputat proba de slalom special din 
cadrul concursului internațional de 
schi pentru „Cupa Poiana" Victoria 
a revenit francezului . R Artin care 
a realizat timpul total de 99”04/l00. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Dorin Munteanu - 99’’05'I00 și Gh. 
Vulpe — 100”08/100. Astăzi are loc 
proba de coborîre.

C1D i'n cadrul concursului „Memo
rialul Kennedy" a fost cîștigată de 
echipajul Italia I, condus de Oscar 
de Andrea. In patru manșe, boberii 
italieni au 
82/100, 
S.U.A 
84/100,
ION PANȚURU) 4’40'^01/100,' S.U.A. III 
4’41 ”54/100. Elveția 4’42"08/100 etc.

patru manșe, bobern 
realizat timpul de 4’35” 

fiind urmați în ordine de 
I 4’36”63/100. S.U.A. II 4’38” 
ROMANIA (CONDUCĂTOR

La Lima
U.R.S.S.—PERU 2—0

Disputat Ia Lima, al doilea meci 
dintre selecționatele de fotbal ale 
U.R.S.S și Perului s-a încheiat cu 
scorul .de 2—0 (0—0) înv. favoarea 
fotbaliștilor sovietici. Au marcat Pu- 
zâci (min 76) și Hmelnițki (min. 79). 
Prima partidă dintre ce'e două echi
pe se terminase la egalitate.

IN MECI RETUR pentru Cupa 
Cupelor la baschet (masculin), echi
pa A.E.K Atena a învins cu scorul 
de 74—46 (35—21) formația spaniolă 
Juventuți Badalo»a

FLORIN GHEORGHIU - KE- . 
RES, REMIZĂ

Șahistul român Florin Gheorghiu 
continuă seria remizelor în turneul 
internațional de la Budapesta. De 
data aceasta, jucînd cu piesele ne
gre. el â împărțit punctul cu marele 
maestru Paul Keres, care conduce 
în clasament cu 7,5 puncte și o par
tidă întreruptă. Gheorghiu se află pe 
locul 6 cu 5.5 puncte

PROBA DE BOB DOUA PER
SOANE desfășurată la LAKE PLA-

ECHIPA MASCULINA DE HAND
BAL A CEHOSLOVACIEI a învins 
la Schwenningen o selecționată a 
Wurtembergului cu scorul de 25—12 
(15-4)

CELEBRUL FOTBALIST BRAZI
LIAN, TOSTAO, care a marcat zece 
din cele 22 de goluri înscrise de 
Brazilia în preliminariile campiona
tului mondial, s-a întors în țară 
după 10 zi e petrecut? la clinica of
talmologi,ă din Houston (Texas). 
După cum se știe, anul trecut, Tos
tao a fost supus aici unei de
licate operații de retină pe care 
la 
au 
va 
programat ... . ..
Argentinei El va fi înlocuit cu Ri- 
velino Se crede totuși că în urmă
toarele jocuri el își va face apariția 
in formația antrenată de Saldanha.

acest ultim control medicii 
declarat-o reușită Tostao nu 
juca în meciul de verificare 

la 4 martie cu formația



/

internațional cvadripar-a alianței
ar constitui de fapt un 
veto. Totuși un anumit 
este adevărat prudent,

Centenarul Lenin

SAIGON 21 (Agerpres). — Incepînd 
din apropierea Saigonului pînă în re
giuni septentrionale ale Vietnamului 
de sud, unități ale Frontului național 
de eliberare au declanșat puternice 
atacuri asupra unor poziții sau forțe 
militare americane aflate în misiune de 
luptă. Agenția U.P.I. relatează că în- 
tr-o zonă din nordul Saigonului, o 
unitate americană a pierdut opt oa
meni, iar alți 50 au fost răniți. Lingă 
marele oraș-bază Da Nang, o unitate 
motorizată americană a luptat timp de 
cinci ore cu forțe ale F.N.E. Din ria
dul unității americane an fost scoși 
din luptă 32 soldați. La 25 km de o- 
rașul Hue, trupe ale diviziei 101 aero
purtate, sprijinite de elicoptere, au an
gajat lupte cu alte unități patriotice. 
Forțe ale patrioților sud-vietnamezi au 
atacat prin surprindere cu foc de mor- 
tiere și rachete elemente ale celei de-a 
25-a divizii de infanterie a S.U.A. Un 
purtător de cuvînt al comandamentu
lui S.U.A. a dezvăluit că 15 infante
riști au fost scoși din luptă.

Tot vineri, avioanele americane de 
țip B-52 au efectuat misiuni de bom
bardament atacînd o regiune dc coas
tă, lingă provincia Phuoc Tuv, unde se 
presupune că ar exista concentrații, 
tabere și poziții strategice ale forțelor 
patriotice.

Potrivit relatărilor agenției de pre
să Eliberarea, în cursul lunii ianua
rie,'forțele patriotice care acționează 
în provincia sud-vietnameză Binh 
Dinh >au scos din luptă aproximativ 
3 000 militari din rîndul unităților â- 

- mericano-saigoneze. în aceeași pe
rioadă, detașamentele patrioților care 
acționează în această regiune au dis
trus 131 vehicule militare și au dobo- 
rît 15 avioane ale forțelor inamice.

*

WASHINGTON 21 (Agerpres) — 
Căpitanul Thomas Willingham, unul 
dintre acuzații implicați în cel de-al 
doilea masacru comis de soldați! a- 
mericani în Vietnamul de sud, ur- 

, mează să fie convocat în fața unei 
comisii militare de anchetă, pentru 
a răspunde învinuirilor ce i se aduc.

două 
avea 
cere-

LAOS

III

F. a Germaniei. In seri-

(Agerpres).
au avut loc sîm-

VIENTIANE 21 
Valea Ulcioarelor 
bată ciocniri violente între forțele 
regale și unități ale Patet Lao; după 
cum menționează corespondenții a- 
gențiilor de presă, citind comunica
tul oficial dat publicității la Vientia
ne, forțele regale s-au repliat în cele 
din urmă. Cartierul general al aces- 

• tora . și aerodromul guvernamental 
din Valea Ulcioarelor se află în pre
zent sub controlul forțelor Patet 
Lao, scrie' agenția France Presse, ci
tind surse din Vientiane.
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Manila. Aspect din timpul mitingului desfâșurat într-una din piețele prin
cipale ale orașului, la care peste 2 000 de persoane și-au manifestat 
nemulțumirea față de politica internă și externă a actualei administrații 

filipineze

preajma vizitei 
edintelui

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Președintele Franței, Georges Pom
pidou, urmează să sosească luni la 
Washington pentru o călătorie ofi
cială de o săptămînă în Statele Uni
te. în cursul căreia va avea convor
biri cu președintele Nixon și va vi
zita Cape Kennedy, Chicago, New 
York și San Francisco. Aceasta va fi 
prima vizită oficială făcută de un 
șef de stat francez în Statele Unite 
de la călătoria întreprinsă în 
1960 de președintele Charles 
Gaulle.

în cercurile diplomatice din 
shington, se consideră că cei doi șefi 
de state vor căuta să folosească cele

anul 
de

Wa-

BONN 21 (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvînt al Cabinetului R. F. a 
Germaniei, Conrad Ahlers, a decla
rat că guvernul federal va lua în 
considerare data de 2 martie, pro
pusă de guvernul R. D. Germane 
pentru începerea discuțiilor asupra 
problemelor tehnice privind pregăti

BERLIN 21. — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : Ziarul 
sindicatelor din R.D.G., „Tribune", a 
publicat vineri scrisoarea adresată 
de conducerea Uniunii Sindicatelor 
Libere Germane (U.S.L.G.) din R. D. 
Germană, către Uniunea Sindicate-

\

care R.F. a Germaniei, au început să 
se reflecte unele tendințe realiste — 
ne-a declarat fruntașul laburist. Am 
întîlnit opinii similare și în discuții 
cu alți parlamentari, care au remar
cat că in Camera Comunelor — și 
chiar în cercuri guvernamentale — 
se face simțită o anumită presiune 
care urmărește animarea atitudinii 
britanice față de problema securi
tății. în ultinpele săptămîni au fost 
consemnate interpelări succesive în 
Camera Comunelor, s-au înmulțit 
dezbaterile în presă și la televiziune, 
declarațiile publice ale unor persona
lități politice de diverse orientări, 
conferințe pe tema securității euro
pene... Este neîndoielnic că, în ciuda 
rezervelor de care aminteam, secu- 
r: ta tea europeană și-a asigurat un 
loc proeminent pe agenda vieții po
litice britanice, alături de principalele 
probleme ale țării.

„Optimismul moderat" — expresie 
tradițională în politica britanică — 
este folosit frecvent în legătură cu 
această problemă. în interpretarea 
observatorilor politici, aceasta în
seamnă că din partea Londrei n-ar 
fi de așteptat inițiative spectaculoa
se, cl o evoluție lentă a actualei po
ziții, în' funcție și de mersul con
sultărilor cu aliații de pe ambele 
maluri ale Atlanticului.

Fără a contesta înriurirea exerci
tată de evenimente, alianțe, conjunc
turi, o serie de personalități britanice 
cu care am discutat au afirmat că, 
după părerea lor. asemenea influențe 
nu trebuie să fie decisive în finali
zarea unei poziții. Cert este că la 
Londra, alături de vechea tendință a 
orientării spre N.A.T.O., se profilează 
și o antrenare' treptată spre marile 
probleme ale continentului nostru, o 
dată cu amplificarea curentului fa
vorabil unei angajări mai active, mai 
directe a Marii Britanii în circuitul 
general al contactelor și propuneri
lor privind convocarea unei confe
rințe consacrate securității și cola
borării europene. 

două zile de convorbiri pentru a se 
realiza o apropiere în relațiile din
tre S.U.A. și Franța, în ciuda menți
nerii unor divergențe. în special în 
legătură cu criza din Orientul Apro
piat și poziția franceză față de 
N.A.T.O. Surse informate din Wa
shington au relevat că o atenție deo
sebită în cursul convorbirilor va fi 
acordată situației din Orientul Apro
piat. Deși ordinea de zi a tratative
lor nu este cunoscută, se consideră 
că ea va cuprinde și un tur de ori
zont _ asupra situației internaționale, 
relațiile Est-Vest, relațiile dintre 
S.U.A. și Piața comună europeană, 
precutn și relațiile bilaterale.

rea intîlnirii șefilor guvernelor ce
lor două state germane. El a pre
cizat că guvernul vest-german inten
ționează ca R.F.G. să fie reprezen- 

- tată la aceste discuții de Ulrch 
Sahm, director la cancelariatul fe
deral.

Totodată, în
din R. F. a

lor din R.
soare se propune organizarea unor 
convorbiri între cele două organiza
ții sindicale, pornindu-se de la pre
misa că există importante interese 
comune ale muncitorilor și sindica
liștilor din R. D. Germană și din 
R. F. a Germaniei. Inițierea de 
convorbiri între U.S.L.G. și U.S.G., 
se arată în. scrisoare, „ar putea con
tribui la destinderea pe pian inter
național, la asigurarea păcii și la 
înfăptuirea ; coexistenței pașnice în
tre state cu sisteme sociale diferite, 
firește și între R.D.G. și R.F.G.".

U.S.L.G. apreciază că ar fi indicat 
să aibă loc convorbiri directe între 
delegații ale conducerilor celor două 
organizații, propunînd ca loc de în
tîlnire orașul Berlin. ” 
scrisoa're se: arată că în cazul în care 
Uniunea Sindicatelor 
Germaniei dorește mai întîi o discu
ție între președinții celor 
ganizații, Herbert Warnke 
Vetter, U.S.L.G. va fi de 
cu aceasta.

„Tribune" a publicat, de asemenea, 
textul unei, scrisori adresate ante
rior de președintele Uniunii Sindi
catelor din R.F.G. președintelui 
U.S.L.G. în scrisoare se arată că 
Consiliul federal al sindicatelor din 
R.F G. s-a [ocupat îndeaproape de 
problema unor contacte cu U.S.L.G., 
și în acest' sens consideră necesară 
o întîlnire între reprezentanții celor 
două centrale sindicale, în vederea 
unei expuneri deschise a părerilor 
celor două părți. In acest sens. în 
scrisoarea președintelui Uniunii Sin
dicatelor din R.F.G. se propun con
vorbiri între reprezentanți ai orga
nizațiilor sindicale din cele două sta
te germane.

două or- 
și Heinz 
acord și

y

Concluzii... selenare
. După* 1 mai bine de 7 luni de 

muncâj 142 savanți și cercetă
tori din 8 țâri au plezentat 
rapoartele asupra experimen
telor și observațiilor fă-at? pî 
cele 21,5 kg de roci selenare 
aduse 'pe Terra de Echipajul 
„Apollo-U". Concluzia la care 
s-a ajuns este că rocile nu con- . 
țin deloc apă, dar conțin în 
schimb,: din „abundență" ele
mente care, pe planeta noastră, 
sînt în proporție redusă : crom, 
itriu, titan, zirconiu. Cantități
le unor elemente ca sodiu, po
tasiu, plumb, ■ bismut sînt ex
trem de mici. în urma cercetă
rilor, au fost depistate și trei 
noi elemente chimice. Dintre a-

securității europene capătă un sens 
nou, radical diferit de cel din tre
cut, ca urmare a schimbărilor petre
cute in anii postbelici : slăbirea ve
chilor legături și a influenței în ca
drul Commonwealthului, părăsirea 
treptată a pozițiilor strategice „la Est 
de Suez", tendința revenirii la di
mensiuni realiste de putere europea
na. Variatele încercări de readaptare 
la realitățile vieții internaționale — 
și-a precizat mai departe firul gin- 
dirii interlocutorul nostru — arată 
destul de clar că tocmai aici, în ba
zinul european, căruia îi aparține, se 
oferă Marii Britanii posibilități am
ple de a șe evidenția ca participant 
activ Ia soluționarea problemelor le
gate de pacea și progresul continen
tului. Totuși, Anglia este o țară eu
ropeană...

Trebuie spus că această idee a con
sacrării efortului britanic pe plan eu
ropean are o largă circulație în rîn
dul membrilor parlamentului. Unul 
dintre ei, Frank Allaun, membru al

1 Comitetului Executiv al partidului 
laburist, s-a făcut, în convorbirea 
pe care am avut-o cu d-sa. ecoul 
unui punct de vedere destul de răs- 
pîndit, în sensul că proiectul de ală
turare la Piața comună, de contu
rare a unei colaborări în sfera Wh- 
nologică și comercială veșt-europeami 
ar limita, de fapt, contribuția brita
nică la un perimetru geografic res- 
trîns ți că tocmai de aceea in unele 
cercurile politice, nu lipsite de in
fluență, se insista asupra unei abor
dări mult mai cuprinzătoare a pro
blemelor întregii Europe. Necesitatea 
dezvoltării relațiilor multilaterale în
tre Est și Vest, a instaurării unui cli
mat de destindere și înțelegere reci
procă solicită în mod obiectiv partici
parea Marii Britanii, mai ales că în 
prezent este greu de ignorat creșterea 
curentului de opinie publică, iar în 
politica altor țări apusene, între

MOSCOVA 21. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 
Moscova s-au încheiat sîmbâtă lu
crările simpozionului internațional 
„V. I. Lenin despre rolul femeii îrt- 
societate și experiența țărilor socia
liste în rezolvarea problemei femeii".

Au participat delegații din țări so
cialiste, precum și reprezentanți din 
partea Federației Democrate Interna
ționale a Femeilor, a Federației Sin
dicale Mondiale, a unor orgariizații 
regionale de femei. Delegația din Ro
mânia a fost condusă de scriitoarea 
Lucia Demetrius, vicepreședinta Con
siliului Național al Femeilor, care 
a prezentat referatul „Rolul femeii în 
edificarea României socialiste". Au 
prezentat, de asemenea, comunicări 
lector univ Natalia Popa din Cluj și 
Maria Bradea, președinta Comitetului 
județean al femeilor — Timiș.

pitala Sudanului, au început ieri con
vorbirile oficiale dintre președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosif Broz Tito, și 
președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției Sudaneze, Gaa- 
far el Numeiry. După cum relevă a- 
genția Taniug, cei doi președinți vor 
aborda probleme referitoare la relații
le bilaterale, 
mente politice 
convocarea celei 
țe la nivel înalt neangajate.

spre Khar- 
Iugoslavia.

la principalele eveni- 
internaționale și la 
de-a treia conferin- 
a țărilor
★

KAMPALA. — In drum 
turn, președintele R.S.F. 
Iosip Broz Tito, a făcut o escală pe 
aeroportul din Entebbe, unde a avut 
o întrevedere cu președintele Ugan- 
dei, Milton Obote. Un comunicat1 co
mun relevă că cei doi oameni de 
stat au avut un schimb de vederi în 
probleme privind continentul afri- 

-can, politica de neangajare și alte 
aspecte ale situației internaționale 
actuale. Iosip Broz Tito și Milțon 
Obote au analizat, de asemenea, re
lațiile bilaterale, constatînd cu satis
facție că ele se intensifică spre bi
nele ambelor țări și popoare.

Toate marile proprietăți specializate în cultivarea 
trestiei de zahăr din Peru vor fi predate, anul acesta, în 
mîînile muncitorilor agricoli, 3 anuntat ministrul Peruvian al agri
culturii, generalul Jorge Barandiaran Pogador. Referindu-se la hotărîrile 
luate în ultima ședință a guvernului, ministrul agriculturii a precizat că 
In 1970 vor fi expropriate totalitatea, complexelor agro-industriale care vor 
fi transformate în cooperative de producție, conduse de muncitori.

52 dintre persoanele ră
nite grav în urina catastro
fei feroviare care a avut 
loc Ia 16 februarie în Ni
geria au cazut sîmbătă victimele 
unui accident, de data aceasta ru
tier, în timp ce erau transportate de 
la spital cu un autobuz. Agenția 
France Presse, care transmite ști
rea, menționează că autoritățile nu 
au dezvăluit amănunte în legătură 
cu cauzele și împrejurările acciden
tului în care ■cele 52 de persoane 
și-au pierdut viața. După cum s-a 
mai anunțat, în catastrofa feroviară 
de la 16 februarie și-au pierdut via
ța peste 80 de persoane, iar alte 
citeva sute au fost rănite.

Taitanda a început con
sultări cu S.U.fl. în vede
rea retragerii trupelor ame
ricane de pe teritoriu! său 
— a declarat între altele ministru] de 
externe al Tailandei, Thanat Kho- 
man, într-un interviu acordat ziaru
lui „Le Figaro". 2 400 de militari a- 
mericani.au și părăsit Tailanda, iar 
alți 6 000 urmează să fie retrași pînă 
în luna iulie.

cestea numai unul a primit o 
denumire — „tranquilite" — le
gată de numele „mării" selena
re din care a fost adus — Ma
rca Liniștii. Profesorul Gerald 

'Wassenburg. de la Institutul de 
tehnologie din California, sa- 
vanții J. Devaney și R. Evans, 
de la Jet Propulson Laboratory 
au fotografiat suprafața pietre
lor selenare cu ajutorul unor 
aparate echipate cu obiective 
ce permiteau mărirea imaginii 
de 3 8C0 ori. Analiza acestor fo
tografii a demonstrat că pietre
le sînt supuse unor adevărate 
„mitralieri" cu particule cos
mice.

ROMA 21. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite : 
Tratativele în vederea rezolvării 
crizei de guvern din Italia conti
nuă. Sîmbătă, la Palatul Chigi 
(sediul Președinției Consiliului de 
Miniștri), a avut loc cea de-a 5-a 
întîlnire a premierului desemnat, 
Mariano Rumor, cu delegațiile 
partidelor democrat-creștin, -socia
list, socialist unitar și republican. 
Principala problemă abordată în 
cadrul general al discuțiilor pri
vind orientarea politică a viito
rului cabinet a fost așa-numita 
„autonomie a majorității parla
mentare". Pînă în prezent. s-au 
manifestat tendințe contradictorii 
în interpretarea acestei „autono
mii". P.S.U. respinge contribuția 
opoziției la adoptarea proiectelor 
de lege guvernamentale, cerînd un 
acord prealabil între toate parti
dele de centru-stînga asupra pro
blemelor supuse aprobării votului 
.parlamentului în timp ce P.S.I. se 
pronunță pentru acceptarea apor
tului constructiv al opoziției de 
stingă și nu împărtășește opinia 
obligativității unei concordanțe

FORȚELOR MUNCITOREȘTI
Șl DEMOCRATICE FRANCEZE
• 1OOOO DE MUNCITORI DE 
LA RENAULT AU SEMNAT A- 

PELUL LANSAT DE P.C.F.
PARIS 21 — Corespondentul Ager

pres, Al Gheorghiu, transmite : Pes
te 10 000 de oameni ai muncii de la 
Uzinele Renault au semnat apelul 
lansat de P.C. Francez în favoarea 
unirii forțelor muncitorești și de
mocratice. Semnatarii apelului cer 
partidelor de stingă să se înțeleagă 
pentru a sprijini revendicările oa
menilor muncii și drepturile lor. A. 
pelul preconizează organizarea unor 
acțiuni comune în favoarea naționa
lizării industriilor cheie și a bănci
lor, spre a înlătura dominația eco
nomică parazitară a monopolurilor 
capitaliste. „Pentru toate aceste mo
tive — spun în încheiere semnatarii 
apelului — noi sprijinim cu tărie e. 
forturile P.C.F. pentru ca aceste ce
rințe să facă obiectul unei întîlniri 
a tuturor .formațiilor stîngii și al 
unor acțiuni concertate pentru pro
gres social, o democrație avansată și 
o Franță socialistă".

Filmul secret luat acum 25 de 
ani Ia Hiroshima și Naga
saki, după bombardamentele a- 
tomice americane, a îngrozit pe 
spectatorii dintr-o sală new- 
yorkeză, unde a fost proiectat 
din inițiativa Universității Co
lumbia.

Filmul a fost cedat Universi
tății de către guvernul ameri
can, Ia cererea sa. Universita
tea primise o scrisoare de la un 
profesor japonez, în care acesta 
o informa despre existența fil
mului. Totodată, scrisoarea in
forma că filmul a fost făcut de 
nouă operatori japonezi, ime
diat după atacul atomic deasu
pra celor două orașe- Imaginile 
aduc pe ecrane incredibilele 
distrugeri provocate de explo
zie, precum și scene în care 
apar sutele de mii de victime 
aie distrugerii.

La Moscova a sosi! si
nistrul afacerilor externe al 
Indoneziei, Adnm Malik> Intr-° 
vizită oficială, anunță agenția T.A.S.S. 
El va avea convorbiri cu ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S.. An
drei Grpmîko, în problemele de in
teres comun nentru cele două părți.

întrevedere Moro-Bura- 
lîîeWÎCZ. Janusz Burakiewicz, mi
nistrul comerțului exterior al Polo
niei, care a condus delegația țării 
sale la tratativele de la Roma. în
cheiate la 18 februarie, prin semna
rea unui acord comercial pe termen 
lung, a avut vineri o întrevedere cu 
ministrul afacerilor externe al Ita
liei, Aldo Moro Cei doi miniștri au 

Comunicata! lina! a! celei de-a 16-a sesiuni a Comi- 
tetatai de eliberare al Organizației Unității Africans 
a fost dat publicității la Dar Es Salaam. După rum se arată în acest docu
ment, Comitetul a subliniat necesitatea intensificării multilaterale a luptei 
naționale de eliberare împotriva ultimelor bastioane ale colonialismului de 
pe continentul negru. Comitetul a adoptat recomandări concrete, care vor 
fi prezentate celei de-a 14-a sesiuni a Consiliului Ministerial al O.U.A., pro
gramate să se deschidă la sfîrșitul lunii februarie, la Addis Abeba, și a 
chemat țările membre ale O.U.A. să sporească ajutorul acordat mișcărilor de 
eliberare de pe continentul negru. Comitetul a hotărît, de asefnenea, să in
stituie un nou fond special,' destinat intensificării luptei de eliberare din 
Mozambic, Angola și Guineea așa-zis portugheză (Bissau).

prealabile 
tite, care 
drept de 
optimism, 
s-a desprins din declarațiile unor
participant la tratative, care au 
subliniat că în problemele abor
date s-a realizat „doar un prim 
pas" și că alte probleme contro
versate, cum ar fi aplicarea for
mulei de centru-stînga și la nive
lul administrației locale, adopta
rea amnistiei pentru cei denunțați 
ca participant activi la manifes
tațiile sindicale din toamna tre
cută, stabilirea datei alegerilor re
gionale etc., urmează a fi analiza
te în continuare.

Luni are loc o nouă întîlnire a 
lui Rumor cu delegațiile celor pa
tru partide.

CONVORBIRILE DIN CAPITALA IORDANIEI

agenția
AMMAN 21 (Agerpres) — După 

cum anunță din Amman „ 
France Presse, în capitala Iordaniei 
a avut loc sîmbâtă seara o reuniune 
la care au participat reprezentanți ai 
autoritâțiior iordăniene, în frunte cu 
regele Hussein, și lideri ai organiza
țiilor palestinene, printre care 
Yasser Arafat', președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei. Cu acest pri
lej au fost examinate o serie de as
pecte legate de situația actuală a re
lațiilor dintre cele două părți. In a- 
junul acestei reuniuni a avut loc o 
ședință a guvernului iordanian, pre
zidată de regele Hussein și consacra
tă examinării situației din țară, pre
cum și precizării poziției față de 
activitatea comandourilor oalestine- 
ne de pe teritoriul Iordaniei.

NEW YORK 21 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al O.N.U. a dez
mințit oficial zvonurile privind exis- 

. tența unor deosebiri de vederi intre 
secretarul general U Thant și tri
misul său special în Orientul Apro
piat. Gunnar Jarring, în prob'ema 
perspectivelor reluării în prezent a 
eforturilor diplomatice în vederea 
realizării unei soluții pașnice în con
flictul israelo-arab. După cum s-a 
anunțat, U Thant și Jarring s-au 
întîlnit la începutul acestei săptă- 
mîni la Geneva pentru a examina 
actuala evo'uție a situației în Orien- 

Apropiat. La sfîrșitul întrevede- 
s-a anunțat că „pentru moment 
există o bază suficientă pentru

conferinței 
colaborarea \

pen- 
euro-

discutat cu acest prilej problerrțp re
feritoare la relațiile comerciale din
tre Italia și Polonia, precum și pro
blema convocării 
tru securitatea și 
peana.

birman. El urmează să 
săptămînă de concediu 
natală. Cu acest prilej,

Secretara! general a! 
O.N.U., U Than!, a sosii sîm- 
bă!ă Ia Rangoon, 13 invitatia 
guvernului 
petreacă o 
în țara sa
U Thant va avea, de asemenea, mai • 
multe convorbiri cu personalități o- 
ficiale birmane.

htoea Britanîe, Olanda și 
Repuhltaa Federală a Ger
maniei vor semna un tratat 
care să prevadă cooperarea între 
cele trei țâri în vederea construirii 
și utilizării mașinilor centrifuge cu 
gaz pentru înnobilarea uraniului, s-a 
anunțat oficial la Bonn. Tratatul va 
fi semnat de reprezentanții celor trei 
guverne, în prima săptămînă a lunii 
martie.

Premiu! internațional pen
tru poezie pe arau! 1970 a 
fost decernat lui Gilbert Trolliet, zia
rist și poet elvețian. Autor al unui 
număr de peste 20 de lucrări, Trol
liet a mai primit în 1957 și premiul 
literar „Apollinaire".

într-uM din clinicile din 
MOSCOVft a fost experimentată 
cu succes tratarea diferitelor boli de 
piele prin inaniție. Prof. univ. Ru
ben Babanianț, care a realizat expe
riențele menționate, a relevat că pînă 
In prezent n-au fost cazuri de reci
dive la maladiile vindecate prin foa
mete. Tratamentul durează 7—20 zile, 
în funcție de felul cum îl suportă 
bolnavii. în această perioadă pacien- 
țifor li se dă numai apă minerală și li 
se recomandă să stea cît mai mult la 
aer

asi- 
re- 
mi- 
gu- 

și 
Cu

de
WELLINGTON 21 (Agerpres). — 

La 20 februarie, Iosif Gheorghiu, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar a! Republicii Socialiste 
România în Noua Zeeiandă, a pre
zentat scrisorile de acreditare guver
natorului general, Sir Arthur Por- 
ritt, la reședința acestuia din Auck
land.

La ceremonie au participat D. N. 
McKay, ministru al sănătății și 
gurărilor sociale, în calitate de 
prezentant personal al primului 
nistru, înalți demnitari ai Casei 
vernatorului general, precum 
membri ai ambasadei române, 
această ocazie, guvernatorul general 
a avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul român.

în aceeași zi. guvernatorul gene
ral a oferit un dejun în onoarea 
ambasadorului. Iosif Gheorghiu. De
junul s-a desfășurat într-o atmosfe
ră prietenească.

reluarea de către Jarring a misiunii 
sale". Declarația a fost urmată de 
o serie de speculații privind un ața- 
zis refuz din partea lui Jarring de 
a relua discuțiile cu părțile în cauză.

LIBIA

a militarilor britanici
TRIPOLI 21 (Agerpres). — Ultimul 

avion avînd la bord angajați militari 
și funcționari ai bazelor britanice de 
la Tobruk și El Adem, situate în 
estul Libiei, a părăsit vineri Tripo
li, cu destinația Londra. In felul a- 
cesta, aproape toți cei 1 700 de mili
tari și angajați civili de la aceste 
baze, ca și toți cei 1 200 membri ai 

'familiilor lor, au părăsit Libia, în 
baza acordului încheiat în lună de
cembrie 1969 între Comandamentul 
Consiliului Revoluției Libiene și gu
vernul britanic. Predarea 
baze autorităților libiene 
loc la 31 martie în cadrul 
monii oficiale.

Cel de-al 5 lea Congres 
al partidului de guvejnă- 
mînt din Portugalia - fniu- 
nea Națională — și-a încheiat’ sîm
bătă' lucrările la Estoril, lingă Lisa
bona. Sfîrșitul lucrărilor (Congresu
lui vrea să reprezinte, în concepția 
exprimată de premierul Marcello 
Caetano, și sfîrșitul partidului în
ființat în 1934 de Salazar : în loc de 
Uniunea Națională el se numește 
acum „Acțiunea Națională Populară" 
(A.N.P.) Cei 600 de delegați parti
cipant la congresul de două zile de 
la Estoril au votat noul statut al 
organizației, precum și componența 
organului de conducere, Biroul Cen
tral, format din 18 membri.

în problema aderării Ma
rii Britanii !a Piața comu
nă, premierul britanic, Harold 
Wilson, a făcut sîmbătă o nouă pre
cizare. Wilson a declarat că țara sa 
nu va intra în C.E.E., în cazul în 
care prețul aderării va fi prea ridi
cat. „Dacă condițiile „celor șase" nu 
vor fi acceptabile, va trebui să re
nunțăm la beneficii, căci nimeni nu 
va putea să ne oblige la plata unei 
taxe de intrare".

PARIS 21. — Postul de radio 
„France Culture" a transmis vi
neri seara o emisiune consa
crată relațiilor culturale româ- 
no-franceze. Prof. Alain Guil- 
lermon, șeful Catedrei de limba 
și literatura română,de la Sor- 
bona, a vorbit despre influența 
reciprocă a literaturilor și ci
vilizațiilor celor două țări și 
despre perspectivele de dezvol
tare a relațiilor culturale tra
diționale dintre popoarele ro
mân și frantez,

în sala Palatului Național 
al Congreselor și Expozițiilor 
din Madrid a avut loc recent 
vernisajul Expoziției „Tapiseria 
contemporană românească", or
ganizată de Ministerul Informa
țiilor și Turismului din Spania. 
La inaugurare au luat cuvîntul 
Alfred Sanchez Bella, minis
trul spaniol al informațiilor și 
turismului, și Alexandru Pe
trescu. ministru plenipotențiar, 
șeful reprezentanței consulare 
și comerciale a Republicii So
cialiste România la Madrid.
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