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REZULTATELE 
ÎNDEPLINIRI 

ANGAJAMENTELOR

Ședința Biroului Executiv 
al Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste

în întrecerea pentru 
depășirea planului pe 1969

în 1969, ca și în anii precedent, economia noastră socialistă a cunoscut 
o evoluție ascendentă, s-a dezvoltat în ritmuri susținute, asigurmd creșterea 
venitului național, dezvoltarea forțelor de producție și ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. La obținerea acestor rezultate un aport deosebit a 
avut larga întrecere desfășurată între organizațiile județene de partid, consiliile 
populare și unitățile de cercetare științifică în cinstea Congresului al X-!ea al 
Partidului Comunist Român și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei.

Pornită în urma chemărilor lansate de organizația de partid a municipiului 
București, organizația județeană de partid Timiș, Consiliul popular al jude
țului Galați și institutele de cercetare din sectorul 7 al municipiului București, 
întrecerea a cuprins, practic, pe toți oamenii muncii din întreprinderile indus
triașe, de pe șantierele de construcții, din unitățile agricole socialiste, din cele
lalte unități economice și din institutele de cercetare științifică. în cursul desfă
șurării ei s-gu manifestat puternic spiritul de inițiativă și capacitatea creatoare 
a clasei noastre muncitoare, țărănimii și intelectualității, a întregului popor, 
forța organizatorică și politică a organizațiilor de partid în mobilizarea oame
nilor muncii la lupta pentru depășirea sarcinilor de plan, pentru valorificarea 
tot mai largă a rezervelor și posibilităților de care dispune economia noastră.

Din datele referitoare la îndeplinirea angajamentelor asumate în între
cere rezultă că în 1969, pe ansamblul economiei, s-au obținut la principalii 
indicatori realizări importante.

Miercuri, 25 februarie a.c., a avut 
loc, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ședința Birou
lui Executiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste.

Biroul Executiv a dezbătut ac
tivitatea desfășurată de Consiliile 
Frontului Unității Socialiste în 
anul 1969 pentru intensificarea 
participării oamenilor muncii ro
mâni și de alte naționalități la în
făptuirea politicii partidului și gu
vernului, la opera de înflorire a 
patriei.. Biroul Executiv a stabilit 
măsuri în vederea creșterii apor
tului Consiliilor Frontului Unității 
Socialiste și a organizațiilor de 
masă și obștești componente la în
deplinirea programului stabilit de 
Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român, la atragerea ma
selor populare în conducerea tre
burilor statului, la activitatea ge
nerală de ridicare a conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii.

Biroul Executiv a examinat tot
odată activitatea Frontului Unită
ții Socialiste în domeniul relații
lor internaționale, pentru promo
varea politicii externe a partidului 
și statului, pentru popularizarea 
realizărilor poporului român în 
construcția socialismului. Biroul 
Executiv a stabilit măsuri pentru 
extinderea relațiilor internaționale 
ale Frontului Unității Socialiste cu 
organisme similare din alte țări, 
cu partide, organizații politice, so
cial-culturale și mișcări democra
tice antiimperialiste, în scopul pro
movării cauzei păcii și colaborării 
intre popoare.

Biroul Executiv a dezbătut unele 
probleme curente, adoptînd hotărîri 
corespunzătoare. A fost hotărîtă 
convocarea Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste în 
cursul luniî martie.

Uzina de construcții metalice și mașini-agricole Bocșa. Hal., de construcție a ele
mentelor componente ale podului de peste Dunăre de la Giurgeni — Vadul Oii
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Cei mai mulți știm 
doar „teoretic" că exis
tă un schimb 
schimbul de noapte. 
La ora la care noi, cei
lalți, care am lucrat 
peste zi, ascultăm ura
rea de „Noapte bună" 
a crainicei televiziunii, 
alții sînt Ia posturile 
lor, dinaintea cuptoa
relor cu foc nestins, 
ori sus, la pupitrul de 
comandă al podurilor 
rulante. Orașul, în ciu
da aparențelor, nu 
doarme niciodată.

La Uzina de utilaj 
chimic „Grivița Roșie" 
din Capitală, sub ochii 
noștri, se elaborează o 
șarjă de oțel de trei 
tone și jumătate (pînă 
dimineața vor fi tur
nate zece tone). Aici, 
realmente ai senzația 
că timpul intrece roti
rea acelor de ceasor
nic ; e lumină ca ziua 
Senzația aceasta ți-o 
împlinește însă și miș
carea oamenilor, ges
turile lor diurne, 
prompte și exacte pî
nă la cel din urmă de
taliu. Șj e totuși1 ora 0. 
miezul nopții 1

Doi, trei pași, șl la- 
tă-ne la Depoul de lo
comotive. Activitate 
neîntreruptă. Fereastra 
cabinetului medical e 
luminată a giorno : 
înainte de plecarea în 
cursă, un examen a- 
tent — viețile tuturor 
depind de viața ta, de 
condiția ta fizică. „Per- 
fect!" — exclamă medi
cul și mecanicul de lo
comotivă zîmbește. ști
ind că, în fond, de el 
a depins 'acest cuvînt. 
de program’ll său de 
peste zi, de seriozita
tea cu care s-a odihnit 
in vederea cursei (așa-, 
dar, in meseria aceas
ta de maximă răspun
dere, timpul liber e și 
un fel de prelungire a 
timpului profesional). 
Afară, in curte, doi 
cite doi, mecanicul și 
ajutorul său apar din 
bezna nopții, fără gra
bă. știind că 'și-au 
chibzuit timpul (au de
prinderea !) eu preri-

III,

zie. Duc în țnînă ser
vieta bine burdușită, 
probabil cu mincare și 
vreun pulover ^mai 
gros, e destul de rece, 
mai ales către munte 
(n-am comis indiscre
ția de-a cerceta o ase
menea servietă, aran
jată — neîndoielnic — 
de gospodina casei). 
Acum gospodina doar
me. dorm și copiii ; 
mîine dimineață, tată) 
va fi la sute de kilo
metri depărtare de ei, 
iar vreunul din copii, 
la compunere, va scrie

paza contractuală, au- 
to-salvările. Și. firește, 
cind și cind. o siluetă 
mai legănată. căreia 
nici o busolă din lume 
n-ar izbuti să-i indice 
direcția pierdută în a- 
buri de alcool (dar. de 
astă dată, in drumul 
nostru prin orașul care 
nu 
tă, nu ne 
la astfel 
mens).

Asistăm 
carea sticlelor 
te. la livrarea pîinii și

doarme nicioda- 
mai oprim 

de speci-

la descăr- 
de lap-

*

în noapte
însemnări de Mihai STOIAN

ține încă 
ceva, pînă 
ce va trage 
la peron, 

asemenea

caligrafic pe caiet i 
„Tata e mecanic de lo
comotivă". Ora 1 noap
tea. Verificarea Diese
lului mai 
un ceas și 
cînd, după

\garnitura 
glasul de
treaz al șpicheriței din 
Gara de Nord va 
nunța : „Trenul acce
lerat nr... pleacă peste 
cinci minute in direc
ția... Vă dorim călăto
rie plăcută !“.

Și strada, deși cu fe
restrele stinse. își con
tinuă existența, ce-i 
drept in formele sale 
specifice. nocturne ; 
stropitoarele (cam pu
ține), măturătoarele (cu 
decorativul lor., „ochi 
de pisică"). sudorii, 
(cam gălăgioși 1) pe 
la macazuri, cei din

a-

hotărim, numaidecît, 
să vizităm, la ora a- 
ceasta „de vîrf" pen
tru ele, o fabrică de 
lapte și una de pîine. 
La rampă, în Militari, 
zeci de autocamioane 
așteaptă — guri nesă
țioase — încărcătura. 
Inlăuntru, în uriașele 
hale străbătute de căi 
aeriene, ermetic închi
se, prin care circulă 
lichidul alb, totul pare 
să fie", de fapt, supra
dimensionat, un labo
rator gigant, înlăuntrul 
căruia oamenii — pi
tici in comparație cu 
restul — se străduiesc 
să-i asigure Gulliveru- 
lul care urmează să se 
trezească pe de-a în
tregul in zori. — Ora-
(Continuare 
în pag. a V-a)
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ÎN INDUSTRIE, planul producției globale a fost 
Îndeplinit și depășit, obținîndu-se suplimentar o serie 
de produse importante pentru economia națională cum 
sînt — fontă, oțel, laminate, țevi din oțel, aluminiu, 
zinc, benzine, motorină, produse sodice, fibre melană și 
poliesterice, anvelope, mașini, utilaje, autoturisme de 
teren, ru menți, furnir, mobilă, țesături tip bumbac, lină 
și mătase, tricotaje, încălțăminte cu fețe din piele ș.a 
La livrările de mărfuri pentru fondul pieței planul a 
fost depășit cu 30S milioane lei ; s-au livrat suplimentar 
importante cantități de mărfuri pentru export. Au fost 
asimilate în plus față de prevederi aproape 1 800 de 
produse noi, s-au realizat economi! la consumul de me
tal de peste 22 000 tone, a fost diminuat, într-un șir de 
județe, consumul de combustibil și energie e'ectrică.

< IN SECTORUL INVESTIȚII-CONSTRUCȚII au fost 
reduse termenele de punere în funcțiune prevăzute în 
plan la un număr de 220 obiective. De asemenea, au fost 
obținute, prin reducerea ponderii lucrărilor de construc
ții și prin alte măsuri, economii Ia fondul de investiții 
de 253 milioane lei. S-a redus consumul de metal cu 
peste 8 300 tone și cel de material lemnos cu peste 1 800 
mc. La unele obiective noi s-au realizat înainte de ter
men indicatorii prevăzuți în proiecte.

ÎN AGRICULTURA, deși condițiile climatice au fost 
mai puțin favorabile, totuși în unele județe, datorită 
eforturilor depuse de oamenii muncii de Ia sate sub con
ducerea organizațiilor de partid, s-au depășit prevederile 
de plan la anumite produse principale, precum și_ efecti
vele de animale la une'e specii ; pe această bază, jude
țele respective au livrat la fondul central al statului 
cantități suplimentare de produse agricole.

ÎN ÎNTRECEREA DINTRE CONSILIILE POPULARE 
JUDEȚENE s-a realizat în industria locală și gospodăria 
comunală un volum de producție și prestații peste plan 
de 914 milioane lei : au fost livrate suplimentar Ia fon
dul pieței mărfuri în valoare de aproape 7(1 milioane 
lei, precum și diverse produse pentru export. Prin mun
că patriotică s-au efectuat lucrări a căror valoare este 
apreciată la peste 3.1 miliarde lei.

IN DOMENIUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE, prin re
zolvarea unor probleme legate in prin.cipa] de produc
ția materială, care au fost prevăzute în angajamentele 
institutelor de cercetări, se obțin anual produse care 
înlocuiesc un import echivalent cu circa 600 milioane 
lei, se valorifică noi resurse naturale și materii prime 
în valoare de 215 milioane lei, se realizează un plus de 
producție evaluat la peste 500 milioane lei. economii su
plimentare la prețul de cost de aproape 300 milioane Iei.

O exnresie a creșterii eficienței economice în majo
ritatea întreprinderilor din diferite ramuri o constituie 
realizarea în 1969 a unor beneficii peste plan care tota
lizează, pe ansamblul economici naționale, 1,7 miliarde 
Iei.

Examinind, pe baza unui mare număr de indicatori, 
rezultatele obținute in îndeplinirea planului și a anga
jamentelor asumate, ținind seama, totodată, de comple
xitatea și posibilitățile economiei județelor. COMITE
TUL EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAT. AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, CONSILIUL DE 
STAT ȘI CONSILIUL DE MINIȘTRI ALE REPUBLICII 
SOCIAI ISTE ROMANIA DECLARA FRUNTAȘE ÎN 
ÎNTRECEREA DESFĂȘURATA ÎN ANUL 1969 URMĂ
TOARELE JUDEȚE ȘI INSTITUTE DE CERCETĂRI :

1. ÎN ÎNTRECEREA PENTRU DEPĂȘIREA 
PLANULUI ÎN INDUSTRIE, INVESTÎȚII-

CONSTRUCTII SI CIRCULAȚIA 
MĂRFURILOR :

LOCUL I — JUDEȚUL IAȘI
LOCUL II — JUDEȚUL PRAHOVA 
LOCULJII — JUDEȚUL BRAȘOV 
LOCUL IV — JUDEȚUL TIMIȘ 
LOCUL V — JUDEȚUL CLUJ
LOCUL VI — MUNICIPIUL BUCUREȘTI

2. ÎN ÎNTRECEREA PENTRU ÎNDEPLINIREA
Șl DEPĂȘIREA PLANULUI

ÎN AGRICULTURĂ :
LOCUL I — JUDEȚUL BRĂILA 
LOCUL II — JUDEȚUL TIMIȘ 
LOCUL III — JUDEȚUL BIHOR 
LOCUL IV — JUDEȚUL BUZĂU

LOCUL V — JUDEȚUL PRAHOVA 
LOCUL VI — JUDEȚUL COVASNA

3. ÎN ÎNTRECEREA DINTRE CONSILIILE 
POPULARE JUDEȚENE :

LOCUL I — JUDEȚUL MUREȘ
LOCUL II — JUDEȚUL TIMIȘ
LOCUL III — JUDEȚUL CONSTANTA 
LOCUL IV — JUDEȚUL MARAMUREȘ 
LOCUL V — JUDEȚUL DÎMBOVIȚA 
LOCUL VI — JUDEȚUL ILFOV

4. ÎN ÎNTRECEREA DINTRE UNITĂȚILE 
DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ :

LOCUL I — INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
CHIMICE DIN BUCUREȘTI

LOCUL II — INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
FORAJ-EXTRACȚIE DIN CIM- 
PINA

LOCUL III — INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
PENTRU CHIMIZAREA PETRO
LULUI DIN PLOIEȘTI

LOCUL IV — INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
CHIMICO-FARMACEUTICE DIN 

x BUCUREȘTI
LOCUL V — INSTITUTUL DE CERCETĂRI 

TEHNOLOGICE ȘI PROCESE 
TEHNOLOGICE SPECIFICE IN
DUSTRIEI CONSTRUCTOARE 
DE MAȘINI DIN BUCUREȘTI.

LOCUL VI — INSTITUTUL DE CERCETĂRI 
ȘI PROIECTĂRI PENTRU MA- 
ȘINI-UNELTE ȘI AGREGATE 
DIN BUCUREȘTI.

Organizaților județene de partid, consilii
lor populare județene și institutelor de 
cercetări științifice fruntașe în întrecere li 

se acordă următoarele distincții:
PENTRU LOCUL I: ORDINUL MUNCII CLASA 

I ; PENTRU LOCUL II : ORDINUL MUNCII CLA
SA A II-A ; PENTRU LOCUL III: ORDINUL 
MUNCII CLASA A III-A ; PENTRU LOCURILE IV, 
V ȘI VI : DIPLOMĂ DE ONOARE.

Pe lingă aceste distincții, județele și institutele de 
cercetări fruntașe primesc, sub formă de premii, fon
duri bănești, care vor fi utilizate pentru îmbunătățirea 
bazei materiale a activităților social-culturale — cămine 
și crcșe de copii, cantine, case de cultură, cămme cultu
rale, baze sportive, dotarea laboratoarelor, bibliotecilor 
și altor unități similare, precum și pentru organizarea de 
excursii cu participarea muncitorilor, țăranilor coope
ratori, specialiștilor, cercetătorilor, activiștilor de partid, 
de stat și ai organizațiilor obștești care au adus o con
tribuție deosebită la depășirea sarcinilor de plan și la 
realizarea angajamentelor.

Rezultatele pozitive obținute in întrecerea din anul 
trecut, angajamentele asumate în 1970 constituie pentru 
oamenii muncii din industrie, construcții, agricultură, 
transporturi și celelalte ramuri ale economiei pentru 
cercetători și oamenii de știință, pentru activiștii de 
partid și de stat un puternic imbold de a munci cu și 
mai multă sîrg’uință, de a-și consacra toate forțele rea
lizării și depășirii sarcinilor de plan pe anul în curs — 
ultimul an al planului cincinal.

dr. Nicolae COPOIU
jef de sector la Institutul de studii 
istorice și' social-politice de pe lingă 

C.C. al P.C.R.

proletariatul român și mișcarea mun
citorească internațională. Este de re
marcat faptul câ încă în 1896, pe fon
dul solidarității strinse cu lupta pro
letariatului rus, al informațiilor re
lativ bogate de care dispunea presa 
muncitorească din România cu pri

Apropiata aniversare a centenaru
lui nașterii lui Vladimir Ilici Lenin 
constituie pentru poporul român un 
prilej de a omagia ilustra per
sonalitate a marelui conducător 
revoluționar al proletariatului și tot
odată de a releva rolul ideilor mar- 
xism-leninismului în dezvoltarea 
mișcării muncitorești din țara noas
tră, de a evoca bogatele tradiții ale 
luptei revoluționare purtată de clasa 
muncitoare, de oamenii muncii, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân, pentru făurirea orînduirii noi, 
socialiste.

Ideile lui Lenin s-au răspindit in 
mișcarea muncitorească din România 
de timpuriu și cu 
o rapiditate re
marcabilă. Pro
pagarea ideilor le
niniste a fost în
lesnită de proce
sul de creștere“și 
maturizare a miș
cării noastre mun
citorești, care, 
după cum se știe, 
dezvoltîndu-se pe , 
scena vieții poli
tice naționale încă
de la mijlocul secolului trecut, 
ca rezultat firesc și necesar al evo
luției societății românești, s-a afir
mat tot mai viguros în lupta poli
tică și socială, și-a format în 1893 
propriul ei partid politic, al cărui 
program și activitate atestă formarea 
in rîndurile clasei muncitoare a unui 
potențial ideologic de esență mar
xistă. Este de menționat în acest 
sens că primul program al partidului 
clasei muncitoare din România în
scria ca principii călăuzitoare ale pro
letariatului idei fundamentale ale 
marxismului, ca necesitatea luptei 
pentru desființarea proprietății priva
te asupra mijloacelor de producție și 
prefacerea lor in proprietate socială, 
distrugerea societății burgheze și în
temeierea societății socialiste. Tocmai 
aceasta a determinat înalta apre
ciere a lui Engelș, care în scrisoarea 
sa adresată socialiștilor români arăta: 
„Cu mare plăcere am văzut că socia
liștii din România adoptă, in progra
mul lor, principiile de căpetenie ale 
teoriei care a izbutit să adune într-un 
mănunchi de luptători mai pe toți so
cialiștii din Europa și din America — 
este vorba de teoria prietenului meu, 
răposatul Karl Marx".

în același timp, trebuie arătat că 
un alt factor care a favorizat răs- 
pi.ndirea leninismului în România 
l-au constituit legăturile puternice de 
solidaritate ce s-au dezvoltat intre

vire la mișcarea revoluționară din 
Rusia, în presa noastră muncito
rească a apărut numele primei 
organizații de luptă creată de 
V. I. Lenin în 1895 la Peters
burg — „Uniunea de luptă pentru 
eliberarea clasei muncitoare". în
tr-un articol intitulat , „Muncitorii 
ruși" a fost reprodus „prețiosul do
cument al fraților noștri ruși" — un 
manifest dat de „Societatea pentru 
lupta de dezrobire a clasei munci
toare". Un an mai tîrziu, la 6 aprilie 
1897, revista „Mișcarea socială" pu
blică o relatare despre un act de sa
mavolnicie a regimului țarist — de
portarea pentru activitate revoluțio
nară a unui grup de tineri printre care 
se afla și V. I. Lenin (Ulianoff)„Ma
rele impărat — se scria în revista ro
mânească — s-a mai desbărat de o 
mină de tineri luptători pentru desro- 
birea proletariatului". Ținind seama 
de adinca ilegalitate în care se afla 
mișcarea revoluționară din Rusia, 
apar cu atît mai demne de relevat 
atît exactitatea informației, cit și co
mentariul optimist al socialiștilor ro
mâni : „Toate aceste proscrieri nu vor 
opri propășirea mișcării proletare in 
Rusia și nici nu vor intirzia măcar 
cu o secundă izbinda ideilor inain- 
tate". în 1905 gazeta „România mun
citoare" a publicat informații despre 
unele hotărîri ale Congresului al 
Ill-lea al Partidului Muncitoresc So

cial-Democrat Rus, cum era, de pil
dă, cea privitoare la apariția revistei 
„Proletarii", cu care prilej numele 
lui Lenin a fost menționat din nou în 
presa muncitorească din țara noas
tră.

Dacă presa socialistă din România 
a remarcat relativ de timpuriu acti
vitatea lui V. 1. Lenin în cadrul 
mișcării muncitorești din Rusia, 
la începutul secolului nostru asistăm 
Ia stabilirea primelor legături în
tre socialiștii români și Lenin. Din- 
tr-o scrisoare pe care i-a trimis-o 
la 20 martie 1901 lui Axelrod, rezul
tă că Lenin avea cunoștință de le
găturile existente între C. Dobrogea- 

nu Gherea și re
voluționarii ruși. 
Episodul debar
cării echipajului 
revoluționar de 
pe vasul Potem
kin la Constanța, 
sprijinul pe care 
l-a primit din 
partea muncitori
mii române a fă
cut să crească 
considerabil in
teresul și simpa

tia lui Lenin pentru mișcarea mun
citorească din țara noastră. In 
pumeroase rînduri el și-a ma
nifestat acest interes, ca și încre
derea în capacitatea de luptă a ma
selor muncitoare din România. Ast
fel, Lenin a dat o înaltă apreciere 
răscoalei țăranilor din România clin 
primăvara anului 1007. pe care a 
comparât-o cu revoluția rusă din 
1905. La Congresul Internaționalei a 
Il-a de la Stuttgart (august 1907), cu 
prilejul pregătirii unei rezoluții pri
vitoare la răscoala țărănească din 
România. Lenin a sugerat o formu
lare care exprima din nou atitudinea 
șa plină de simpatie față de marea 
ridicare la luptă a țăranilor români.

La Congresul de la Copenhaga al 
Internaționalei a Il-a '(1910), Lenin, 
împreună cu alți. conducători socia
liști participant! la congres, Roza 
Luxemburg. Plehanov ș.a. au făcut 
un gest semnificativ pentru relațiile 
apropiate, pentru stima lor față de 
conducătorii proletariatului român : 
ei i-au trimis lui Gherea, la Ploiești, 
o carte poștală ilustrată cu dedica
ția : „Bunului tovarăș și excelentului 
om Dobrogeanu-Gherea, salutul și 
frăția Congresului internațional de la 
Copenhaga". Aceste legături rezultă 
și din faptul că în 1911 Lenin i-a 
adresat personal lui I. C. Frimu o

(Continuare în pag. a IV-a)

PROBLEME ALE 

ECONOMIE!

CANADIENE

„Viteazul 

înfruntă 
monopolurile

„Frumoasa Rose Marie și viteazul 
Mountie din Nordul înghețat — per
sonaje reprezentative ale folclorului 
canadian — au părăsit satul natal 
pentru marile orașe. Locuiesc in 
«zgîrie-nori», consumă «brocoli» 
(preparate americane de conopidă) 
și vizionează programele televiziu
ni... americanei". In acești termeni 
plastici sugerează revista „BUSI
NESS WEEK" semnele procesului 
de „americanizare" a consumatorului 
canadian, ca urmare a infiltrării ve
cinului din Sud. prin cele mai di
verse căi și mijloace, în principalele 
artere ale vieții economice a Cana
dei.

Fenomenul este oglindit cu deose
bită elocvență în limbajul sobru și 
riguros a! datelor statistice. Ziarul 
„TORONTO DAILY STAR" scrie că 
din cele 9 500 de companii ce funcțio
nează în Canada cu capital străin, 
7 000 se află sub controlul monopo
lurilor nord-americane, iar, potrivit 
ultimului comunicat a! Biroului de 
statistică 'de la Ottawa, din totalul 
investițiilor de caoital străin în eco
nomia tării (22 de miliarde dolari), 
25,7 miliarde, adică 80 la sută, apar
țin monopolurilor americane. In 
decursul ultimilor ani, penetrația 
monopolurilor s-a accentuat. Princi
palele ramuri economice se află 
prinse într-un adevărat păienjeniș de 
trusturi americane sau filiale ale a- 
cestora. încă în 1965, Claude Julien 
arăta, în cartea sa ..Canada, ultima 
șansă a Europei" că monopolurile 
S.U.A. controlează în această țară 
95 la sută din industria automobilu
lui ; 89 la sută din industria cauciu
cului. 70 la sută din Industria petro
lului și gazului natural ; 64 la sută 
din întreprinderile de echipamente 
electrice ; 52 la sută din întreprin
derile miniere ; 50 la sută din in
dustria chimică. Anumite ramuri ale 
industriei canadiene au trecut a-

Viorel POPESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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DIALOG Pe urmele

CETĂȚENESC
Asistînd deunăzi la pro

cesul de primenire a 
rafturilor și vitrinelor 
unor magazine . sibiene 
cu noi modele de bu
nuri de consum realizate 
de industria locală și coo
perația meșteșugărească 
din județ — articole de 
marochinărie, de artiza
nat deosebit de reușite și 
interesante, confecții „du
pă ultimul jurnal", felu
rite articole de uz casnic 
și altele — am avut o 
neașteptat de plăcută 
surpriză : multe, foarte 
multe din noile modele 
erau unele și aceleași cu 
cele pe oa.re le văzusem 
nu cu mult timp în urmă 
pe masa de lucru a crea
torilor. Simplă întîmpla- 
re? Nicidecum — ne-au 
spus reprezentanții bene
ficiarilor. în efortul pen
tru o diversificare reală 
și continuă, pentru crea
rea unul echilibru cores
punzător între 
le vechi și noi, 
industriei locale 
ale cooperației 
gărești din județul Sibiu 
au reușit să facă, încă 
de anul trecut, un. im
portant pas înainte în 
ce privește scurtarea dru
mului pe care-1 are de 
parcurs noul model de la 
atelierul de creație la 
raft. Uneori acest drum 
se reduce la numai 4-5 
zile.

Discutăm cu două 
vechi cunoștințe : Fritz 
Kendofy, inginer șef 
al direcției județene 
de industrie locală, și 
Octavian Flori-că, preșe
dintele uniunii județene 
a cooperativelor mește- • 
șugărești. Și unul, și ce
lălalt ne-au explicat, în 
esență, un lucru extrem 
de simplu : neajunsurile 
au fost înlăturate înțe- 
legîndu-se că reușita de
pinde de adaptarea ope
rativă la cerințele pie
ței. S-a ajuns la con
cluzia clară că, îna
inte de orice, trebuiau 
găsite soluții noi, mai
simple, de stabilire a pre
țurilor. „Este exact „re

ia" asaltată de noi 
a . „ținut

cizeze inginerul Ken
dofy. Imensul șir de ve
rigi 
mul 
fost „ _ ___
rind. în fapt, mecanismul 
fixării prețurilor s-a sim
plificat la maximum". -

Am ales, pentru exem
plificare, articolele de 
artizanat și marochină
rie, încălțămintea ușoa
ră din înlocuitori și alte
le, lucrate de cooperati
vele meșteșugărești „Mun
ca manuală" Sibiu și „Ar-

tot în cadrul cooperati
vei, spre a i se fixa pre
țul definitiv (in 
H.C.M. 491/68 și 
trucțiunilor nr. 
dau unităților 
nea să-și fixeze 
prețurile la cea mai mare 
parte din articolele noi), 
Antecalculația fiind fă
cută de serviciile de re
sort, nu mai rămîne de
cît stabilirea prețului de 
învoială cu beneficiarul. 
Și aici a apărut o nou
tate : s-a renunțat la

tuși prețul a fost stabi
lit chiar a doua zi.

Din consultările pe care 
le-am avut la întreprin
derile „Elca"—Mediaș și 
„Maco“ — Sibiu ne-am 
putut da seama că de a- 
celeași avantaje se bu
cură și noile produse re
alizate . de unitățile in
dustriei locale; benefi
ciind din plin de preve
derile H.C.M. 593/68, atît 
omologarea prototipului, 
cît și stabilirea prețului 
se fac acum in întreprin-

O valoroasă experiență sibiană 
în realizarea noilor produse

ta Sibiului". Pe scurt : 
produsul nou creat este 
prezentat de creatori co
misiei de creație tehni- 
co-artistică a cooperati
vei. Dar cînd ? Aici a 
intervenit un corectiv nu 
lipsit de importanță : nu 
numai o dată pe lună, 
cum sa proceda pînă a- 
nul trecut; ci chiar în 
ziua cînd modelul a fost 
terminat. „Ne place sau 
nu ne place" — își spune 
părerea comisia artistică. 
Rolul ei s-a încheiat re
pede. Dacă s-a aprobat 
noul model, încotro o ia ? 
In 90 la sută din cazuri 
rămîne mai departe, pen-

.-prer«-„. teu ,;cel mult o zi-două,

respondența interminabi
lă prin poștă, ■ simplul 
accept telefonic al bene
ficiarului fiind suficient. 
Sistemul este cît se poa
te de operativ. Un exem
plu : I.C.R.M. Brașov a 
solicitat de curînd coo
perativei „Arta manuală" 
să execute foarte, foarte 
urgent o comandă de cî
teva mii de albume foto- 
film pentru festivalul de 
muzică ușoară de la Bra
șov. Era ceva nou, care 
cerea multe calcule și o- 
perațiuni de antecalcul; 
oricum însă, clientul nu 
trebuia pierdut. E drept, 

I cu un oarecare efort, to-

dere, direoțlei județene 
de industrie locală ră- 
mînîndu-i doar sarcina 
verificării componentelor 
acestuia. Am consultat 
dosarele din acest an

2rificarea a durat 
cel mult 3 zile.

Mai există și o 
grupă de produse 
care stabilirea 
lor depășește competența 
cooperativelor și, res
pectiv, a întreprinderi
lor de industrie locală, 
Este vorba, în special, 
de produsele oferite re
țelei comerciale de stat 
sau celei aparținînd coo
perației . meșteșugărești 
din alte județe. Ele

soartă au ? Calculele 
specialitate, 
comparații, 
de păreri au loc tot în 
unități. Dosarele pentru 
definitivarea prețurilor 
trebuie înaintate însă al
tor foruri : cooperativele 
meșteșugărești le trimit 
la U.J.C.C.. iar acestea, 
după caz, mai departe, la 
U.C.E.C.O.M. ; întreprin
derile industriei locale, de 
asemenea, pe filieră, pî
nă la M.C.I. și celelalte 
foruri interesate. înseam
nă că pentru ele conti
nuă cursa cu obstacole ? 
Nu. Folosind actele ce 
ne-au fost puse la dispozi
ție de diferite unități vizi
tate și. urmărind „pe viu" 
mersul acestui mecanism, 
am aflat: pentru a se în
toarce din nou acasă (cu 
preț stabilit), unor mo
dele de covoare româ
nești, carpete și țesături 
cu alesăturd,. create de 
„Arta Sibiului" și ajun
sa la U.J.C.M. și 
U.C.E.C.O.M. (deci, în 
București) nu le-a tre
buit mai mult de o săp- 
tămînă. Făcind drumul 
necesar la oficiul de pre
turi al consiliului popu
lar județean și la alte fo
ruri de resort, preturii» 
definitive ale unei um
brele de plajă (produsă 
de întreprinderea „Mabo"- 
Sibiu) și unei saltele din 
poliuretan (Drodusă de 
„A.M.E.T.-Sibiu") au fost 
gata în opt zile.

Deci, simplificarea me
canismului fixării' prețu
rilor, îmbunătățirea sti
lului de muncă pe filie
ră, măsuri eficiente, une
le luate din „mers", ne
tezesc astăzi drumul nou
lui model d« la creator 
In rafturile magazinelor. 
Vor fi înțeles conducă
torii cooperației mește
șugărești și ai industriei 
locale din alte județe 
cum se poate pune capăt 
odiseei produselor nou- 
născute ? Dacă nu, Sibiul 
oferă, după părerea noas
tră, o experiență demnă 
de urmat.

Una din atribuțiile fundamentale 
ale organelor locale de stat este a- 
ceea ca. printr-un contact continuu, 
direct și nemijlocit, • cu cetățenii 
să-și creeze posibilitatea de a se 
informa asupra stărilor de lucruri 
din cele mai variate domenii și, in 
același timp, de a ajuta pe cetă
țeni în soluționarea unor probleme 
cu caracter personal. După cum se 
știe, exiștă forme consacrate de 
contact cu cetățenii. Pentru astăzi, 
de pildă, ne-am oprit cu investiga
țiile asupra modului cum sînt orga
nizate, cum se desfășoară și care, 
este eficiența audiențelor în muni
cipiile Suceava și Botoșani. Mai în- 
tli, o remarcă : în ambele județe 
s-au înregistrat progrese vizibile 
din punct de vedere al organizării 
audiențelor. In mare parte, institu
țiile și-au stabilit programul în ra
port cu cerințele cetățenilor ; atît 
la Suceava, cît și la Botoșani au 
fost fixate ore de audiență și după- 
amiaza.

Cadrul de desfășurare a audien
țelor își are însemnătatea sa, dar 
pe primul plan trebuie să stea 
conținutul activității. Tovarășul 
Constantin Iurea, președintele Con
siliului popular municipal Boto
șani, de pildă, și-a făcut o prac
tică din a controla personal, în 
fiecare săptămînă, cum au fost 
rezolvate cerințele formulate de 
cetățeni cu prilejul audiențelor 
pe care le acordă. De aseme
nea, audiențele ținute de tovarășul 
Constantin Nicoară, vicepreședinte 
al Consiliului popular municipal 
Suceava, au un pronunțat caracter 
de lucru. împreună cu petiționarii, 
aici sînt analizate posibilitățile de 
rezolvare a fiecărui caz în parte, 
se stabilesc modalitățile de acțiu
ne și termenele, iar atunci cînd 
cererea nu este îndreptățită sau 
nu i se poate da curs deocamdată, 
acest lucru se explică pe îndelete 
și clar celo,r în cauză.

. Cum este și firesc, audiențe a- 
cordă și alți vicepreședinți sau 
șefi de servicii din ambele muni
cipii. Oamenii li se adresează insă 
în mai mică măsură pentru sim
plul fapt că soluționarea nu este 
nici atît de promptă, nici atît de 
explicită. Faptele demonstrează că 
cei doi tovarăși amintiți mai sus 
nu au reușit să impună personalu-. 
lui din subordine, care vine î.n 
contact cu cetățenii, aceeași înaltă 
responsabilitate și exigență. Unii 
dintre vicepreședinți și șefi de ser
vicii cu care am stat de vorbă 
s-au dovedit dispuși să ne țină’ 
adevărate lecții despre importanța 
.audiențelor. Dar atunci cînd a ve
nit vorba despre felul cum sînt 
rezolvate problemele, au început 
să bată în retragere, invocînd tot 
felul de motive, începînd cu prea 
„pretențioasele cereri" formulate 
de cetățeni și pînă la „lipsa posi
bilităților materiale" care să înles
nească rezolvarea diferitelor cerin
țe. Dar 
rile — 
să fie

pretinde ca cererea sa să fie nea
părat rezolvată pe loc ? Ceea ce e 
în primul rînd important pentru ce
tățean este să plece de la audiență 
perfect lămurit asupra posibilități
lor reale de soluționare a cazului 
său. Tocmai acest aspect îl punem 
în discuție, referindu-ne, in exem
plele alese, la cereri cărora li se 
putea găsi rezolvare.

La Consiliul popular al munici
piului Botoșani există un registru 
de evidență a audiențelor în care, 
în perioada 9—21 februarie, toate 
rubricile au rămas goale. Este toc
mai timpul care i-a fost rezervat 
tovarășului Petru Atanasiu, secre
tar al consiliului popular respec-

în audientă
la consiliul

ÎNCURC&-LUME 
DE LA SPAȚIUL 

LOCATIV

tiv, de a acorda audiențe. Dar au
diențele nu s-au ținut reglementar. 
Discuțiile cu cetățenii interesați 
s-au purtat „pe apucate", la usa 
biroului.

Nu spunem o noutate afirmînd' 
că cetățenii șe adresează consiliu
lui popular cu cele mai diverse 
probleme — începînd de la cele de 
interes general, pînă la altele, de 
strictă preocupare personală. Și 
unele, și altele trebuie să se bucu
re de atenție și solicitudine. Ne-am 
interesat ce aspecte au fost ridica
te mai frecvent, în ultimul timp, 
cu prilejul audiențelor la Consiliul 
popular orășenesc Botoșani. Nu in
tenționăm o grupare riguroasă. 
Totuși, reține atenția faptul că ce
tățenii s-au simțit datori să sem
naleze că reglementările privind 
cazarea turiștilor în locuințe parti
culare nu se respectă ; că în gos
podărirea noului cartier „Parc" 
sînt o seamă de neajunsuri (mai 
ales datorită faptului că forurile 
locale au acceptat să ia în primire 
blocurile fără căi de acces, care 
n-au fost terminate nici astăzi) ; 
că o serie de salariați, aduși în 
mod legal în oraș, cu serviciul, 
întîmpină dificultăți în efectuarea 
formalităților de mutație etc. De
sigur. nu se poate generaliza, afir
mînd că problemele au. fost tratate 
cu superficialitate. Dar in prea mul
te cazuri. în dreptul unul nume 
sau altul, la rubrica „rezolvarea", 
apar formule echivoce, de -tipul 
„în evidență", „s-a discutat cu 
persoana în cauză", „s-a făcut 
o deplasare la fața locului". Sau, 
uneori, se pune doar un însemn — 
litera „R" — care, în limbajul celor

ce îl caligrafiază, înseamnă re
zolvat.

Am pornit pe urmele misterio
sului „R“. Culmea, nici măcar unii 
dintre cei care-1 înscriseseră în 
registru nu mai știau precis des
pre ce este vorba ! De aceea, nu 
este de' mirare că oamenii vin și 
tot revin de 2—3 ori in audiență 
pentru unul și același lucru. Un caz 
din multe : Irina Drob din Botoșani 
a fost în audiență în ziua de 14 
ianuarie. Obiectul : soluționarea 
unei situații personale. In registru 
apare parafa „R“. Dar, de fapt, 
problema n-a fost rezolvață, îneît 
la 4 februarie petiționara revine la 
o nouă audiență. De data aceasta 
însă este numai „luată în eviden
ță". Am cerut unele explicații. 
„Cred că s-a făcut o greșeală" — 
ni se răspunde Să fie ' într-adevăr 
o greșeală ? Am putea lua în con
siderație explicația dacă ar fi un 
oaz unic. Dar nu este.

Deseori problemele aduse în 
discuție în audiențe sînt „pasate" 
unor cadre cu competență mai. 
redusă, de foarte multe ori telefo
nic, sau chiar celor vizați de ce
tățeni. Un nou exemplu : mun
citoarea Lucia Rîmbu a sesi
zat, în repetate rîndâri, unele ne
reguli din- secția de bobinat a 
cooperativei meșteșugărești „înfră
țirea". Era o problemă de produc
ție, de interes mai larg. Cum s-a 
rezolvat ? S-a dat o „indicație" te
lefonică președintelui cooperativei. 
Chițu Sumer. Șî. practic, nu s-a 
făcut nimic. Realitatea arată, deci, 
că formulele echivoce acoperă în
tr-adevăr o situație echivocă, că 
neajunsurile sau greutățile semna
late n-au fost înlăturate. In ase
menea situații îți pui în mod 
firesc întrebarea.: unde este con
trolul comitetului executiv al eon- 
siliului popular municipal asupra 
muncii cu audiențele? De ce pro
blemele mai importante nu sînt 
reținute spre rezolvare chiar de 
către membrii comitetului execu
tiv sau. în orice caz, 
de aceștia ?

In cadrul Consiliului 
municipiului Suceava a 
măsura ca serviciile de

popular al 
fost luată 

_____  — ------ ---- stare civi
lă, spațiu locativ și comercial, care 
sînt mai mult solicitate de public, 
să aibă program și după-amiază. 
Deocamdată însă acest program, 
solicitat de cetățeni cu prilejul 
multor audiențe, stă sub semnul 
provizoratului, fiind în contradicție 
cu programul general stabilit la ju
deț.

Audiențele reprezintă una din 
formele importante de legătură cu 
masele, un mijloc pentru consiliul 
popular de a se informa și a des
prinde concluzii de interes mai larg, 
de a-și orienta mai bine activitatea, 
iar acest mijloc trebuie folosit cu 
maximă pricepere, solicitudine și 
eficiență.

|AM' PRIMIT SCRISOAREA

1869-0 oră si 45 de minute
- V

Noțiunea de transport modern 
a intrat de mult în accepțiunea 
fiecăruia dintre noi ca o com
ponentă a confortului și civili
zației. La aceasta au contribuit 
în bună măsură dotările și 
înnoirile pe care le cunosc 
căile ferate, dotări și înnoiri 
care reprezintă în primul 
rînd garanția punctualității și 
operativității. Știind toate a- 
cestea, ni se par cu atît mai 
ciudate situațiile de pe unele 
linii secundare. ,

In gara „Progresul"-București 
urcăm, împreună cu alți zeci de 
pasageri, într-un tren personal. 
Potrivit graficului, trebuia să 
ajungem la Giurgiu după o oră 
și patruzeci de minute. Am a- 
juns cu zece minute mai tîrziu. 
Am refăcut călătoria, la întoar
cere, cu personalul 8 378. Am 
plecat din Giurgiu la 15,45 și am 
ajuns în gara „Progresul" la 18 
fără un ’minut, cu 19 minute 
mai tîrziu, 61 de kilometri în 
două ore și 14 minute. Discutînd 
cu călătorii obișnuiți ai liniei, 
am aflat că încălcarea graficului 
se înregistrează frecvent pe a- 
ceastă linie. O bănuială, care, a 
început să ne muște inima, ne 
îndeamnă spre documentele vre
mii. Și bănuiala se adeverește : 
în toamna anului 1869 — cu 100 
de ani în urmă — primul tren 
românesc, plecat din gara Fila
ret București, a străbătut. dis
tanța pînă la Giurgiu într-o oră 
și 45 de minute...

Discutăm cu ing. Radu Stelian, 
șeful secției de mișcare din Di
recția regională C.F.R. Bucu
rești. Sîntem încredințați că di
recția a făcut în ultimii ani e- 
forturi pentru a grăbi viteza tre
nurilor pe âceastă rută și a răs
punde astfel unei cerințe insis
tente a pasagerilor. La două pe
rechi de trenuri s-au introdus 
chiar locomotive Diesel hidrau-

lice de 1 250 C.P. Totuși, viteza 
de deplasare a trenurilo? a ră
mas aceeași...

Dînd curs unor doleanțe ale 
locuitorilor, primăria din Giur
giu a întocmit o adresă către 
regionala C.F.R., în care se fac 
unele'propuneri prețioase pen
tru înlăturarea neajunsurilor 
menționate. Din păcate, ele au 
avut un slab ecou la Direcția 
regională C.F.R. și în Ministerul 
Transporturilor.

La Giurgiu se poate ajunge to
tuși cu un mijloc de deplasare 
mai rapid — expresul interna
țional. Cu acesta ajungi în mai 
puțin .de o orâ, pe peronul gării 
Gțurgiu-Nord. Aici însă — fatali
tate 1 — i 
buz care 
Gara este 
în centru 
ximativ 5 
formează 
tren, care . ..
în gara Giurgiu-oraș. Dar pînă 
vine locomotiva, pînă pornește 
trenul... mai trece o oră. Plicti
siți de așteptare, unii călători o 
iau spre oraș în pas grăbit. Și 
astfel, ce cîștigi cu expresul, 
pierzi de la gară pînă. în centru. 
Total : aouă ore și mai bine...

De ce nu pune primăria ora
șului un autobuz ? S-ar putea 
organiza curse speciale pentru 
pasagerii care coboară în gara 
Giurgiu Nord, după cum. s-ar 
putea prelungi una din liniile de 
transport în comun, astfel ca să 
lege cele două gări ale orașului 
Cîndva — ne informează tov. 
I. Pîrvuică. primul vicepreședin
te al consiliului popular munici
pal — întreprinderea de gospo
dărie 'orășenească a făcut o în
cercare timidă, dar n-a finali
zat-o. Speranțele pasagerilor au 
fost astfel din nou năruite.

A. MUNTEANU

„In luna iunie a anu
lui trecut, Ion Ciobotaru 
din Galați a primit din 
partea întreprinderii in 
care lucrează (Trustul de 
construcții Galați) un a- 
partament cu două ca
mere intr-un bloc nou.

■ La cererea serviciului ad
ministrativ al trustului, 
a prezentat actele necesa
re pentru întocmirea re
partiției și a predat, tot
odată, cheile 
spațiu. „M-am 
degeaba — ne 
în continuare 
că, în pofida
telor mele insistențe, ser
viciul de spațiu locativ 
al municipiului nu mi-a 
eliberat nici pînă in pre
zent ordinul de repartiție, 
pretextînd că inspectorul 
de teren care a întocmit, 
referatul a fost schimbat 
din funcție (!). Astfel că, 
de 8 luni de zile, de cînd 
sînt locatar al acestui a-

partament, n-am putut 
plăti nici chiria și nici 
cheltuielile de întreținere, 
deoarece I.G.L.-ul nu-mi 
poate intocmi contractul 
de închiriere fără ordin 
de repartiție. Din ace
lași motiv nu pot face nici 
mutația pe buletin. Cine 
ar putea să mă ajute pen
tru reglementarea aces
tei situații ?".

Un răspuns mai precis 
îl poate da Consiliul popu
lar municipal Galați. Aș
teptăm.

fuz cu fise etc. Pentru a 
obfine o informație, for
mând 03 sau 05, trebuie 
să fii prea norocos ca să 
ți se răspundă, 
săm si la 02 —

PE CINE APĂRA
I.M.A. AIUD ?

LA CRAIOVA

nu găsești nici Un auto- 
să te ducă în oraș, 
în plin cîmp și pînâ 

e o distanță de apro- 
kilometri. Uneori se 
cîte o garnitură de 
transportă pasagerii

ALO, DERANJAMEN
TELE...

Ne adre-
deranja-,

Al 15000-lea apartament
CRAIOVA — (cores

pondentul „Scînteii") : 
Zilele acestea au fost 
recepționate și date în 
folosință la Craiova 5 
blocuri însumînd 380 
apartamente. Cu
cestea, numărul apar
tamentelor construite 
și predate beneficia
rilor în orașul Craio-

a-

-va, în ultimii 20 de 
ani, se ridică la 15 C00. 
Anul acesta se află în 
construcție, pentru a 
fi date în folosință și 
ca front de lucru pen
tru anul viitor, 2 000 
de apartamente din 
fondurile statului și a- 
proape 1 000 aparta
mente proprietate 
personală.

gă cartierele Calea Se- 
verinului, Calea Bucu- 
reștiului. Brazda lui 
Novac, Valea Roșie 
— ridicate în anii din 
urmă — se deschid 
lucrările de construc
ții de locuințe într-un 
nou cartier al munici
piului, denumit Cra- 
iovița.

„A crede că poți folosi 
telefoanele publice din 
Rimnicu-Vilcea este o 
iluzie. Cele instalate la 
cinematograful „Modern" 
și la autobaza I.T.A., 
de pildă, stau de luni 
de zile defecte, altele 
sînt pline pînă la re

■ mente — dar nici aici nu 
ni se răspunde. La cine 
să mai apelăm 7“ — . ne 
întreabă în încheierea 
scrisorii Alexandru Rezea 
din acest oraș.

Am recepționat apelul 
dv., sperind că „pe fir“ se 
află și direcția județeană 
P.T.T.R. Vilcea.

„Intr-una din zile — 
ne scrie tov. Ștefan Mag
da, procuror la Procuratu
ra județeană Alba — Tra
ian Tecsa, fost salariat la 
Întreprinderea de meca
nizare a agriculturii Aiud, 
a furat un tractor de la 
secția 1 a acestei uni
tăți, cu care-s-a deplasat 
în satul Gîmbaș... să-și 
viziteze rudele. Secția, ob- 
servind dispariția trac
torului. a sesizat miliția. 
In urma cercetărilor s-a 
stabilit vinovăția numitu
lui, fapt pentru care a fost 
condamnat. De ce , totuși 
vă scriu aceste rinduri 7 
In instanță, spre nedume
rirea tuturor, I.M.A. Aiud 
a depus o adresă prin 
care a încercat să-l dez
vinovățească pe infractor, 
cerind Tribunalului să

claseze dosarul ca nefon
dat, ihtrucît, chipurile, 
n-ar fi un furt calificat, 
iar unitatea n-a fost cu ni- 

prejudiciată.

probele erau probe, sufi
ciente pentru dovedirea 
vinovăției, iar inculpatul 
și-a recunoscut fapta 
chiar în instanță. Ce rost 
o mai fi avut oare
ceasta adresă fictivă tri
misă instanței de către 
l.M.A.-Aiud 7 De ce o fi 
vrut conducerea intre-

prinderii să-l apere pe in
fractor ?“.

Nedumerirea dv. este 
justificată. De aceea con
siderăm necesar ca orga
nele competente să ceară 
l.M.A.-Aiud să dea 
plicații suplimentare.

TERMENUL
FATIDIC

Constantin Apostu 
București ne-a scris 
viitoarele :

„La 2 septembrie 1967, 
am făcut o cerere pentru 
construirea unui aparta
ment. La 21 decembrie
1968 am depus opțiunea 
pentru blocul OD 23 din 
Colentina; la 7 martie
1969 am ales apartamen
tul (nefinisat); la 4 au-' 
gust mi s-a eliberat con
tractul, urmind

1 și 10 octombrie blocul 
să fie recepționat si pre
dat. Pe data de 9 octom
brie 1959. in sfirșit, s-a 
făcut prima încercare de 
recepție. S-a constatat, 
insă, că lipseau două uși. 
celelalte 
strimbe, 
perforat, 
lemnăria
S-a fixat un nou termen 
de predare (19 octombrie 
1959), apoi altul (1 noiem
brie 1969) și altul și al
tul. Dacă pînă acum n-am 
reușit să mă mut în a- 
partameht, in schimb, ra
tele au început să mi se re
țină de mult. O.C.L.P.P. 
inii oferă in continuare... 
termene. Se fac și se re
fac lucrări, se strică și se 
repară, iar eu... aștept. 
Cit ? Nu mai știu".

Au devenit bărbații atît de atenți 
cu soțiile îneît să ia asupra lor 
cumpărăturile de la „Gospodina0 ? 
Nu s-ar putea afirma așa ceva, deși 
8 Martie e pe aproape. Secretul e 
altul : la „Gospodina" din str. Aca
demiei găsești întotdeauna bere 
rece și proaspătă din belșug. Ne 
strecurăm printre mesele pline dol
dora de: sticle pînă la vitrinele fri
gorifice cu preparate și semiprepa- 
rate culinare. Privești conținutul 
acestor vitrine și-ți explici de ce 
adevăratele gospodine nu dau 
buzna : găsești aici doar cîteva pla
touri totalizînd mai puțin de zece 
sortimente — sarmale, mici, șnițele, 
o salată cu maioneză, clătite și cam 
atît. Cd rare excepții, cam pe ace
leași „coordonate" se înscriu și sec
țiile „Gospodina" din magazinele 
alimentare. Cumpărătorului intere
sat de asemenea preparate i se pro
pun mereu și mereu aceleași va
riante de meniuri.

Ce loc ocupă, în rețeaua comer
cială, magazinele și secțiile de tip 
„gospodina" ? Judecind după im
portanța pe care pot s-o aibă în 
buna aprovizionare a populației cu 
preparate și semipreparate proas
pete, dar mai ales pentru realizarea 
unei importante economii de timp a 
cetățeanului, aceste unități ar tre
bui să se afle în centrul atenției 
organelor comerciale. Cum stau lu
crurile de fapt ? Volumul desface
rii la aceste produse este infim în 
raport cu cererea și, ceea ce 
aproape paradoxal, în raport 
posibilitățile de care dispune 
mentația publică.

Există părerea că una din
ze ține de condițiile de comerciali
zare. Așa cum arată o statistică ce 
ne-ă fost pusă la dispoziție la Mi
nisterul Comerțului Interior, numă
rul unităților și al secțiilor „Gos
podina" este încă redus. La finele 
anului 1939 funcționau, în' Capitală, 
circa 63 de asemenea unități și sec-

De ce au devenit bărbate
:>

dienti statornici

este 
cu 

aii-
cau-

ții, o serie de județe au cîte 8—10 
iar altele, între care Bihor, Con
stanța, Dolj, Gorj, O'.t, au doar cîte 
o singură unitate. Sigur că lucru
rile nu pot fi absolutizate. S-ar pu
tea ca la Tg. Jiu, de exemplu, o 
singură unitate să fie suficientă; 
ne îndoim însă că același lucru 
poate fi valabil pentru Oradea, 
Constanța sau Craiova. Cît privește 
Capitala, cifra de 63 de unități pare 
suficientă la prima vedere. Ana- 
lizînd-o însă în amănunt, 
re clar că, î ‘ ,
strict specializate, pe care le nu
meri pe degetele unei singure 
mîini, celelalte sînt, în marea lor 
majoritate, raioane foarte mici 
în cadrul unor magazine alimenta
re, unde volumul desfacerilor este 
mai mult decît restrîns. E -clar că 
atîta vreme cît rețeaua comercială 
nu dispune de suficiente puncte de 
desfacere pentru ac?st tip de pro- ' 
duse, și volumul desfacerilor crește 
anevoie.

Determinant însă este sortimentul 
de preparate, varietatea și calitatea

în amănunt, apa- 
în afara unităților

celor prezentate cumpărătorului. O 
îmbunătățire substanțială adusă a- 
cestui capitol trebuie să însoțească 
în, mod obligatoriu orice salt, orice 
nouă extindere a rețelei. Aici tre
buie evidențiate din nou două as
pecte." 1) Din 80 de sortimente po
sibile, cîte sînt propuse în nomen
clator, se prepară, îndeobște, jumă
tate sau chiar mai puțin. 2) Din 
oferta și așa redusă, responsabi’ii 
magazinelor alimentare comandă 
centrelor de fabricație mai puțin de 
20 (medie zilnică) și în cantități ce 
nu pot asigura o aprovizionare con
stantă. Am răsfoit comenzile pri
mite în ziua de 14 februarie de 
centrul de fabricație din Piața Spla
iului, centru mare, bine dotat cu 
bucătari și patiseri de mîna-ntîi. 
Din 58 de preparate și semiprepa
rate oferite se ceruseră 18 ; două 
magazine, din cele 14 cîte intră în 
raza de acțiune a centrului, nu fi
gurau cu nici o comandă, iar cele
lalte. cu două-trei excepții, solici
tau cantități derizorii (2—3 kg din 
cîte un preparat). consecință,

bucătăria funcționa cu mult 
capacitatea ei, iar clienții nu 
seau respectivele produse.

Exemplul de mai sus deschide o 
fereastră : deci, sînt posibilități ca. 
în condițiile existente Ia ora ac
tuală, „Gospodina" să ocupe un loc 
mai important în sistemul apro
vizionării. Și din discuțiile cu 
numeroși factori de răspundere 
s-a desprins concluzia că însemnate 
rezerve așteaptă să fie valorificate, 
în scopul extinderii rețelei de acest 
tip și al îmbogățirii gamei sorti
mentelor specifice. Care sînt aceste 
resurse ? Prima și cea mai de preț 
este priceperea bucătarilor, care nu 
este nici pe departe exploatată în 
folosul îmbogățirii sortimentului — 
cu o gamă largă de gustări, salate, 
mîncăruri, produse de patiserie etc. 
Cu diferite ocazii s-a demonstrat 
că posibilitățile în acest domeniu 
sînt inepuizabile. O expoziție recen
tă, organizată de T.A.P.L.-București, 
sugera lucrătorilor din acest sector 
nu mai puțin de-53.de rețete, tip 
„Gospodina", preparate numai din

sub 
gă-

pește 
terie 
pune 
suficiente. __ .. ____
și^ alte expoziții similare, 
să rămînă ’___  1_____ T._,
dacă nu se vor lua măsurile prac
tice cuvenite pentru ca expoziția 
să se reediteze în fiecare zi, în fie
care unitate sau secție „Gospodina". 
Oferta centrelor de fabricație, no
menclatorul de preparate nu pot ră
mîne doar „orientative". Ci trebuie 
să devină obligatorii, pentru că nu
mai astfel se va rezolva definitiv 
problema diversificării sortimentu
lui.

în ce privește extinderea rețelei, 
se estimează că există posibilitatea 
dublării numărului actual de uni
tăți. fără a se face investiții spe
ciale pentru aceasta. Orice magazin 
alimentar dispune de vitrinele fri
gorifice necesare comercializării 
preparatelor și semipreparatelor 
culinare. Apoi, bucătăriile multor 
restaurante mari ar putea deveni 
efectiv rentabile producînd zilnic, 
în cursul dimineții. 15—20 de sorti
mente pentru magazinele alimen
tare din jur.

Desigur, mai sînt și alte resurse 
ce ar putea concura la aducerea 
unităților „Gospodina" pe linia 
exigențelor actuale, ale . unui co
merț modern, pus în slujba 
ușurării muncii în gospodărie, al 
bunei aprovizionări a populației cu 
produse alimentare. Lucrătorii din 
sectorul alimentației publice cunosc 
foarte bine aceste rezerve ; princi
palul, în momentul de față, este să 
le pună în valoare, iar direcțiile co
merciale județene să le stimuleze 
și să le sprijine într-o astfel de ac
țiune. Altminteri, ideea bună care 
a stat la temelia înființării acestei 
rețele riscă să se discrediteze

(crud, sărat, afumat etc.), ma- 
primă de care comerțul dis- 
la ora actuală de cantități 

Dar și aceasta, ca 
. . ' .11__ , riscă
doar o bună intenție.

Rodica ȘERBAN

53.de
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COLȚOȘI
LA DISPUTĂ

BLAJINI
LA CALITATE
în orice întreprindere Industrială, 

sfîrșitul ciclului de fabricație repre
zintă un adevărat examen pentru 
producător. Este momentul în care se 
verifică atributele de ordin calitativ, 
în măsură să confere produselor va
loarea de întrebuințare, să le des
chidă drum liber spre beneficiari ori 
cumpărători i sau, dimpotrivă, în 
lipsa acestor atribute, să fie refuzate, 
ori respinse, luînd drumul recdndițio- 
nărilor sau al magaziei de mărfuri 
greu vandabile, declasate. în acest 
punct de răscruce am plasat inves
tigația de față.

De ce o parte din munca unor co- 
’dctive se materializează în produse 

■ele slabă calitate, în mărfuri declasa
te sau greu vandabile 1

La această întrebare, tov. Gheor
ghe Mușetescu, directorul Sucursalei 
municipale București a Băncii Na
ționale, a răspuns laconic : „în covîr- 
șitoarea majoritate a cazurilor, de
ficiențele organizatorice care persis
tă pe filiera activității productive, de 
la aprovizionare pînă la desfacere, 
sînt cauzele care subminează calitatea 
produselor. Cele 132 de refuzuri de 
mărfuri înregistrate în unitățile in
dustriale din Capitală, în prima lună 
din acest an, însumînd peste 7 mili
oane lei, sînt generate tocmai de 
asemenea cauze ; ele s-au manifestat 
mai ales în unitățile Combinatului de 
bumbac nr. 1, Combinatului de pie
lărie și încălțăminte nr. 1, la fabri
ca de tricotaje „’Tînăra gardă" ți 
altele".

întrebarea de mai sus am repetat-o 
și unor cadre de conducere de la fa
brica de tricotaje „Tînăra gardă", 
unitate la care pînă în ziua de 20 fe- 
fruarie a.c. volumul stocului de pro
duse depreciate sub aspect calitativ 
atingea aproape 3 milioane lei. 
Potrivit părerii inginerului George 
Badea, directorul fabricii, stocurile 
rievandabile de produse' finite' sînt 
determinate de calitatea necorespun- 
zȘtoare a firelor primite de la Fila
tura de lînă pieptănată București și... 
într-o oarecare măsură — după cum 
a ținut d-sa să ne atragă atenția — 
și de unele deficiențe interne. Deci, 
după părerea conducerii fabricii, 
cauzele trebuie căutate. în primul 
rînd, în afara întreprinderii.

Notăm și punctul de vedere al con
ducerii filaturii de lînă pieptănată, 
care vede lucrurile întoarse exact.cu 
180 de grade.

— Dacă este vorba să precizăm 
cauzele actualelor stocuri de produse 
.refuzate ale fabricii. „Tînăra gardă", 
ne-a spus tov. Constantin Vicol, ingi- 
nerul-șef al filaturii, atunci ele tre
buie căutate numai acolo (adică, în 
această fabrică — n.n.), în tehnologia 
lor de fabricație și... (iarăși același 
refren) într-o prea mică . proporție 
la noi, în calitatea materiei prime pe 
care o furnizăm.

Informațiile primite de la cel doi 
^specialiști nu ne-au ajutat prea mult 
(în intenția ce o avem de a depista 
Jactori care subminează înalta calita
te, care aruncă în gura lacomă a lu
crului de mîntuială considerabile va
lori materiale. Evident, ne aflăm în 
fața unui caz de minimalizare sau 
eludare a răspunderii; sau, mai bine- 
zis, de a nu sesiza ce implicații eco
nomice generează calitatea slabă a 
unor produse.

în luna ianuarie a.c., din cele 
peste 471 mii bucăți tricotaje reali
zate de fabrica „Tînăra gardă", cir
ca 165 mii au fost de calitatea I 
așa cum stipulau condițiile contrac
tuale ; restul de 16 mii bucăți trico
taje, neîndeplinind o seamă de carac
teristici, au căzut automat în catego
riile inferioare de calitate, ceea ce 
le-a făcut inapte pentru livrare.

O examinare mai atentă a „căză
turilor" — cum preferă să numeas

că conducerea de la „Tînăra gardă" 
refuzurile de calitate — pe grupe de 
produse arată că la anumite sorti
mente ponderea calității I atinge 
100 la sută, ceea ce înseamnă cu 
mult peste nivelurile orientative pe 
care le-a avut în vedere chiar con
ducerea întreprinderii. Aceste rezul
tate demonstrează concludent că stă 
în puterea colectivului de la „Tînăra 
gardă" să realizeze numai produse 
de cea mai bună calitate, care să în
trunească sufragiile beneficiarilor. La 
alte grupe de produse însă, „căză
turile" au atins chiar 40 la sută, în- 
trecînd orice previziune a conduce
rii fabricii la... rabatul de calitate. 
Punînd însă cifrele unele peste altele 
și făcînd media realizărilor — rezul
tatul pare roz conducerii fabricii ; 
chiar toarte bun, întrucît volumul 
„căzăturilor" este mai mic decît cel 
pe care și l-a prevăzut. Este o iluzie 
întreținută de fetișul mediei ; rezul
tatul mediu o împiedică să vadă că 
nu de cîștig poate fi vorba în acest 
caz, ci, în primul rînd. de pierderi.

Fapt este că pentru toate produse
le, indiferent că sînt de calitatea I. 
a Il-a sau a IlI-a. au fost utilizate 
materii prime de aceeași calitate, for
ță de muncă cu calificare înaltă, ma
șini perfecționate ; normai ar fi fost 
ca și produsele finite să fie unul și 
unul, fără nici un cusur, adică nu
mai de calitatea I. Or, la fabrica 
„Tînăra gardă", după cum am văzut, 
lucrurile stau cu totul altfel : din 
cauza „căzăturilor", prețul mediu de 
livrare cu ridicata al întreprinderii 
a scăzut cu aproape doi lei pe bucată. 
La nivelul întregii producții din 
luna ianuarie, de exemplu,, aceste 
infime sume totalizau o pierdere de 
aproape 260 000 de lei. Dar aceasta nu 
este singura pierdere. în produsele a- 
flate în magazie sub formă de „căză
turi" se imobilizează o parte din mij
loacele circulante ; ca atare, fabrica1 
recurge la credite restante, pentru 

•care plătește penalizări ., lunare de 
zeci de mii de lei. Bineînțeles, aces
te sume diminuează volumul total al 
beneficiilor. întreprinderii.

Desigur, acestea sînt doar cîteva as
pecte care atestă implicațiile pe care 
le are calitatea producției asupra gra
dului de eficiență economică a unei 
întreprinderi. Acuitatea acestui ra
port de condiționare sporește extrem 
de mult în momentul de față, cînd 
fondul de premiere și. deci, premiul 
individual al fiecărui salariat va de
pinde nemijlocit-de volumul benefi
ciilor totale realizate de fiecare uni
tate economică. Este un argument în 
plus care pledează pentru intensifica
rea eforturilor fiecărui colectiv de 
întreprindere, începînd de la comi
tetul de direcție și pînă Ia fiecare 
muncitor, inginer și tehnician — în 
vederea ridicării continue a calității 
produselor.

Calitatea tot mai înaltă a produse
lor este o problemă deosebită care 
trebuie să stea în atenția organizați
ilor de partid din întreprinderi. Ni
mic nu poăte justifica ignorarea sau 
măcar neglijarea unei cerințe actua
le de atare însemnătate, cum este ca
litatea producției. De aceea, organi
zațiile de partid trebuie să militeze 
pentru crearea și întreținerea unu; 
climat moral în care exigențele ca
litative să constituie legea firească 
a colectivului, dezvoltînd la fiecare 
salariat spiritul de răspundere pen
tru prestigiul „mărcii" fabricii, am
biția nobilă ca toate produsele pe 
care le realizează să fie de înaltă ca
litate, să corespundă cerințelor eco
nomiei naționale și ale cumpărători
lor;

Constantin DUMITRU

a-a a a a

Alături de trei mari unități — fa
brica de mobilă, fabrica de case pre
fabricate și fabrica de plăci fibro- 
lemnoase — în cadrul Complexului 
de prelucrare și industrializare a lem
nului din Bacău funcționează și o 
fabrică de binale. Colectivul ei pro
duce anual 440 000 mp de uși și 
120 000 mp ferestre, adică uși și fe
restre pentru circa 40 000 de apar
tamente.

Intrată în funcțiune în urmă cu a- 
proape 5 ani, fabrica de binale și-a 
realizat în scurtă vreme parametrii 
proiectați. La ora actuală, aici, se 
fabrică, peste capacitatea proiectată, 
80 000 mp uși și ferestre, cu care se 
pot echipa un număr de 4 000 apar
tamente. Cum lesne este de bănuit, 
realizarea acestor producții suplimen
tare s-a datorat folosirii judicioase 
— cu randament superior — a ma
șinilor și utilajelor, a forței de mun
că. Halele mari, luminoase, sînt pre
văzute cu instalații de încălzire și 
de exhaustare a talajului, rumegu
șului și a gazelor nocive, ceea ce 
creează condiții optime de , muncă 
pentru muncitorii, tehnicienii și in
ginerii fabricii. în aceste hale sînt 
instalate utilaje de înaltă tehnicitate, 
în cea mai mare parte fabricate de 
întreprinderile constructoare de ma
șini din țara noastră. Mai mult de 
90 la sută din volumul total al ope
rațiilor de muncă se efectuează cu 
mijloace mecanizate. Singurele ope
rații ce se execută manual sînt cele

de montare a feroneriei, precum și 
cele de montare a elementelor pe 
tocuri de uși și ferestre. în general, 
se lucrează cu cherestea de rășinoa- 
se sau de stejar de calitate cores
punzătoare, uscată în uscătorii artifi
ciale, la umiditatea normală de 15 
la sută. Prelucrarea acesteia se face

Zilele trecute a avut loc 
adunarea generală a coo
peratorilor din comuna 
Popești Leordeni din a- 
propierea Capitalei in ca
re, câ și în alte unități, s-a 
analizat activitatea pe a- 
nul 1969 și s-a discutat și 
aprobat planul de pro
ducție pe anul în curs. 
Din analiza făcută a reie
șit că în cîteva sectoare 
au fost obținute rezultate 
mulțumitoare. In legumi
cultura, sector de bază al 
unității, au fost depășite 
producțiile la majoritatea 
culturilor cu excepție la 
ceapă, cartofi și pepeni, 
care din, cauza ploilor a- 
bundente și a lipsei de 
brațe de muncă au 
năpădite __
Producția de lapte a fost 
de 2 755 litri, în medie de 
fiecare vacă, la un efectiv 
de 250 vaci și juninci. Nu 
au fost realizate produc
țiile planificate la cultura 
cerealelor, iar în cele
lalte sectoare la unele 
specii și sortimente, ceea 
ce a diminuat veniturile 
bănești cu 160 000 lei față 
de plan. Deci la venituri 
din planul de 10 363 000 lei 
s-au realizat . doar 
10 203 000 lei.

In discuții, cooperatorii 
au criticat pe membri' 
consiliului de conducere 
pentru lipsurile care au 
existat în activitatea lor. 
S-a criticat, de asemenea, 
faptul că unele neînțele
geri care au apărut între 
membrii consiliului de 
conducere și chiar între 
specialiști n-au fost re
zolvate pe calea unor dis
cuții principiale, Și toate 
acestea s-au făcut în de
trimentul cooperativei 
care putea să obțină re
zultate economice și mai 
bune. Unde au dus ase
menea neînțelegeri dove
dește și următorul exem
plu. Anul trecut au fost 
cumpărate 7 000 de puicu
țe din care 1 250 au mu
rit, iar restul au fost vîn- 
dute cu un preț mic, îneît 
s-a înregistrat o pagubă 
de 65 000 lei. Vina se a- 
runca de la unul la altul. 
Pandelea Popescu. ingi
nerul zootehnist, spune 
ca nu s-au asigurat la 
timp fondurile necesare, 
iar președintele îl învi
nuiește pe zootehnist că a 
procedat fără răspundere 
și anume că era mai bine 
dacă se cumpărau pui de 
o zi si nu puicuțe care s“ 
adaptează mai greu con
dițiilor de care dispune 
cooperativa. E greu de 
precizat cine are dreptate 
Un singur lucru e clar și 
precis. -Paguba e suportată, 
de cooperatori și nu de 
cei care se ceartă si « 
produc. Asemenea situa
ții. într-o formă sau alta 
s-au petrecut și în alte 
sectoare de activitate

Față de această stare ue 
lucruri era normal și fi 
resc ca secretarul comi
tetului comunal de partid 
să ia o atitudine fermă 
să atragă atenția membri
lor consiliului de condu
cere asupra urmărilor a- 
cestei activități, să-i pună 
în discuția comuniștilor 
și să aplice sancțiuni du
pă gravitatea faptelor, tn 
același fel trebuie să pro-

cedeze și uniunea jude- scădere în 
țeană a cooperativelor a- 
gricole. Dar nici unii 
nici alții nu au întreprins 
nimio.

Cititorii se vor întreba, 
probabil, de ce atîta in
sistență asupra acestor 
aspecte negative din mo
ment ce situația economi
că' a cooperativei nu e de
loc rea. Insistăm asupra 
acestor aspecte din două 
motive. In primul rînd 
pentru că dacă organizația 
de partid, forurile supe
rioare ar fi acționat . cu 
fermitate pentru curma-

ultimii trei 
s-au realizat 
lei, în 1968

ani, în 1967 
și 15 milioane

14,5 milioane lei și în 1969 
se prelimina 11 milioane 
lei.

Se mai precizează o sea
mă de lipsuri ale consi
liului de conducere, unele 
abuzuri ale președintelui 
și vicepreședintelui

După toate aceste lip
suri era cît se poate de 
normal ca problemele 
ivite să fie puse în discu
ție, ca președintele să 
prezinte darea de seamă 
în fața adunării generale.

așa cum era normal. Or, 
se știe că președintele și 
vicepreședintele sînt a- 
leși de adunarea generală, 
deci numai aceasta putea 
să? le ridice mandatul în
credințat. Inginerul Ion 
Minulescu a fost mutat în 
funcția de inginer șef la 
cooperativa agricolă Adu- 
nații Copăceni. Este de 
neînțeles de ce a existat 
atîta grabă cu mutarea 
lui, fără a fi pus în dis
cuția cooperatorilor, în
trucît se cunoștea că pe 
ziua de 20 februarie era 
stabilit să aibă loc adu-

«

fost
de buruieni.

•jt; gsșs

Vrînd să repare
o greșeală,

au săvîrsit două
9

CE A PERMIS ÎNCĂLCAREA NORMELOR

DEMOCRAȚIEI COOPERATISTE

LA C A P. POPEȘTI-LEORDENI

rea aspectelor negative a-
■ mintite rezultatele econo

mice puteau fi mult mai
1 bune. In al doilea rînd, 

pentru că modul în care 
au fost „rezolvate" aces
te probleme este un e- 
xemplu de cum nu tre-

1 buie procedat. Iată despre 
> ce este vorba.

După mult timp în coo- 
' perativă a venit un colec- 
’ tiv format din 3 tovarăși 
' împreună cu Petre Țăruș, 
' secretarul comitetului de 

partid al sectorului 5 din 
Capitală, și au analizat 
faptele,, au întocmit un 
material din care rezultă 
între altăle i „Din studiul 
documentelor și al discu
țiilor purtate a rezultat' 
că pînă în anul 1967 C.A P 
Popești Leordeni, an de 
an, a cunoscut o dezvol
tare continuă, reușind să 
se situeze printre coope
rativele fruntașe" In con
tinuare se spune că a- 
ceasta a constituit un pri
lej de automulțumire și 
delăsare la care se mai a- 
daugă neînțelegerile din
tre președintele cooperati
vei ing. Ion Minulescu 
care a lucrat în această 
unitate din anul 1962, și 
unele cadre cu munci de 
răspundere. Producția 
globală, se spune în con
tinuare, a înregistrat o

unor 
celor

din

iar activitatea Jui să fie 
judecată de cooperatorii 
care l-au ales.

Era normal acest lucru 
pentru ca fiecare coope

rator să fie bine informat, 
să-și poată spune părerea 
în deplină cunoștință de 
cauză, în amăhunt, să ho
tărască ce sancțiuni me? 
rită fiecare din cei ce au 
greșit, creîndu-se în a- 
cest fel un climat sănă
tos în care să nu mai fie 
posibile comiterea 
pereguli de natura 
amintite.

Stupoare; nimic 
toate acestea.

Fără să se supună dez
baterii în,.adunarea gene
rală. s-a hotărît ca pre
ședintele coopei stivei Ion 
Minulescu și vicepreșe
dintele Ștefana Tănase să 
fie scoși din funcție, iar 
ing. Pandelea Popescu să 
fie mutat în altă unitate 
Pe 
rie s-a 
carea măsurilor stabilite 
de colectiv cu-excepția a- 
celei hotărîri cu privire la 
Inginerul zootehnist. Ho- 
tărîrea de scoatere din 
funcție a președintelui și 
vicepreședintelui a fost 
luată de consiliul de con
ducere și nu de adunarea 
generală a cooperatorilor.

ziua de 6 februa- 
trecut la apli

narea generală. Era firesc, 
normal și democratic ca 
activitatea președintelui 
și a vicepreședintelui să 
fie pusă în discuția adu
nării generale a coopera
torilor și ei să hotărască 
asupra măsurilor care să 
fie luate. Procedîndu-se 
altfel.— lucru de care se 
face vinovat Comitetul de 
partid ăl sectorului -5, co
operatorii n-au avut posi
bilitatea să-și spună des
chis părerea. Așa se ex
plică de ce în adunarea 
generală ei s-au referit, 
în general, la activitatea 
consiliului de conducere 
și nu concret la cei care 
au greșit.

Ceea ce punem în dis
cuție nu este gradul de 
vinovăție al. președinte- 

, lui, a unuia sau altuia 
dintre cei care au fost la 
conducerea cooperativei 
agricole, nu punem în 
discuție dacă trebuia
schimbat sau nu preșe
dintele, ci procedeul de a 
dezvălui și discuta lipsu
rile care s-au soldat, țu 
încălcarea normelor și 
principiilor > democrației 
cooperatiste, lipsind pe 
cooperatori de dreptul de 
a-și spune părerea și de 
a hotărî ei înșiși măsu
rile ce se impuneau.

Independent de acestea 
mai reține atenția un 
fapt, tn statut se preci
zează : ..In scopul unei 
mai bune valorificări a 
producției,. a folosirii ra
ționale a forței de mun
că și a creșterii produc
ției marfă, cooperativa 
poate organiza prelucra
rea, păstrarea și desface
rea produselor agricole, 
precum și alte activități 
cu caracter economic 
pentru valorificarea re
surselor proprii" In zia
rul nostru au mai fost 
formulate critici la adresa 
celor ce în loc să se ocupe 
de producția agricolă își 
caută tot soiul de'alte o- 
cupații „extraagricole". 
Cooperativa agricolă din 
Popești Leordeni are re
zerve mari în ce privește 
creșterea producției agri
cole și a veniturilor. Ele 
sînt reliefate și în planul 
de producție pe acest an 
și în rezultatele obținute 
pînă acum. Astfel, coope
rativa participă la com
plexul de sere din locali
tate, care le-a adus anul 
trecut un venit de 300 000 
lei. De asemenea, sint a- 
sociați la complexul avi
col de la Afumați și la în
treprinderea de deratiza
re. Mai există posibilita
tea de a se asocia și la al
te acțiuni intercooperatis- 
te. Este de neînțeles de ce 
se preconizează dezvolta
rea unor preocupări care 
nu au nimic comun cu a- 
gricultura. In planul de 
producție pe anul în curs 
s-a prevăzut să se treacă 
la activități anexe cum 1 
sînt obiecte de cauciuc în < 
valoare de 2 500 000 lei, , 
piese mărunte de metal in , 
valoare de 1 500 000 lei, , 
prefabricate din beton în 
valoare de 1 500 000 lei, 
confecționarea de măr
furi în valoare de 500 000 
lei și o secție de tîm- 
plărie. Total 6 500 000
lei. In afară de sec
ția de mături, celelalte 
activități anexe nu au ni
mic comun cu agricultu
ra și ar fi firesc să fie lă- . 
sate în seama întreprin
derilor de specialitate. 
Mai ales pentru că unita
tea duce o lipsă acută de 
brațe de muncă în peri
oada de vară, iar pe tim
pul iernii cooperatorii lu
crează la complexul de 
sere unde sînt asociați. A- 
ceste acțiuni vor duce la 
diminuarea importanței 
dezvoltării ramurii de ba
ză — agricultura. Așa se 
și explică de ce în planul 

■de producție pe șanul în 
curs se prevede un venit 
maj rmc.cu„circa.3.milioa- 
ne lei din producția agri
colă în comparație cu a- 
nul trecut. Cum permit 
Direcția agricolă și uniu- 1
nea județeană a cooperați- l
Velor agricole'ca în planul i
cooperativei din Popești (
Leordeni să se treacă a ( 
semenea acțiuni ? Doar 
este știut că țăranii de 
aici nu. s-au ocupat nici- 1
odată cu asemenea înde- •
letniciri. Ei au practicat <
și practică agricultura de <
veacuri cu bune rezulta- <
te.
se

De aceasta trebuie să 
ocupe șl în continuare.

Florea CEAUȘESCU
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La uzinele „Timpuri noi" din Capitală — un nou produs : electrocompresorul E.C.S., de 1,5 mc pe minut

tă, industriale și social-culturale, fa- 
.brica execută ferestre din cherestea 
de stejar. Tîmplăria din acest mate
rial, confecționată de colectivul fa
bricii, a fost și este destinată com
plexului de odihnă „Neptun" din 
Mangalia-Nord, Teatrului Național 
din Capitală, noului complex de o-

VALENȚELE

cu utilaje și agregate de mare pro
ductivitate, de către muncitori cali
ficați, bine pregătiți tehnico-profesio- 
nal și specializați.

La secția de ferestre, bunăoară, 
se execută întreaga gamă de tîm- 
plărie exterioară — și anume, feres
tre simple, ferestre cu deschidere o- 
bișnuită, ferestre cu deschiderea in
terioară și ferestre cu cercevele cu
plate. Toate acestea sînt confecțio
nate din cherestea de rășinoase. Pen
tru edificiile de importanță deosebi

dihnă din stațiunea balneo-climate- 
rică Slănic-Moldova, hotelului turis
tic din Bacău.

Ușile sînt executate în sistemul 
plăcilor celulare, finisajul lor se face 
tot în fabrică, cu lacuri de cuptor 
(lac alchilocarbamitic), în nuanțe di
ferite, potrivit solicitărilor beneficia
rilor. Pelicula cu email carbamitic 
dă ușilor finisate un aspect deosebit, 
mărește rezistența materialului lem
nos utilizat și asigură întreținerea 
corespunzătoare și ușoară, chiar prin

spălare cu apă și detergenți. Ușile 
se execută la diverse dimensiuni ex
terioare, cu foaia plină sau cu gol 
de geam, pe tocuri sau pe toc și 
căptușeli, în funcție de lățimea zi
dului, cu sau fără prag de stejar. 
Asemenea uși și ferestre se livrează 
pe bază de repartiție. Ele pot fi 
găsite însă și în magazinele de 
specialitate ale comerțului.

Datorită calității lor deosebite, fi
nisajului superior, ușile și ferestrele 
fabricate la Bacău sînt solicitate tot 
mai mult și la export. Numai în 
acest an vor fi livrate în diferite 
țări uși și ferestre pentru circa 3 000 
de apartamente.

Ing. Mihai Rotaru, din partea 
conducerii fabricii, ne-a vorbit des
pre preocupările colectivului aces
tei unități în vederea îmbunătățirii 
în continuare a calității ușilor și 
ferestrelor pe care le produce. în 
acest scop se depun eforturi pen
tru perfecționarea continuă a pro
cesului tehnologic, optimizarea teh
nologiilor și a condițiilor de usca
re a materialului lemnos, pentru 
experimentarea unor noi materiale de 
finisaj. Toate acestea, în vederea sa
tisfacerii celor mai exigente preten
ții, formulate atît de beneficiarii in
terni, cît și de cei de peste hotare, 
creșterii eficienței producției. (Rep. 
publicitar)

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii*

„LIBERTATEA“-SIBIU

Emblemă de prestigiu
Deși numără peste 120 de ani de existență, între

prinderea „Libertatea" din cadrul noului Combinat textil 
din Sibiu se află în plin proces de întinerire industrială.

Valoarea investițiilor realizate în perioada 1965—1969 
trece de 101 milioane lei. Vechii suprafețe productive 
i s-au adăugat, în ultimii trei ani, alți peste 7 000 mp. 

"ia 
trecut 

s-au putut obține la „Libertatea" cu 248 la sută mai 
multe stofe decît în anul 1965 este edificator. în 
noile hale spațioase, luminoase, au fost montate uti
laje din cele mai productive. S-au reamenajat spa
țiile filaturii, țesătoriei și finisajului, creîndu-se con
diții pentru aplicarea unor tehnologii de fabricație judi
cioase. De asemenea, în noile hale, ca și în cele exis
tente și-au făcut apariția instalații moderne de recondițio
nate a aerului, instalații automate de ventilație tip „Ame- 
liorair", care întregesc climatul favorabil, optim sub rapor
tul temperaturii și umidității cerute de tehnologia de fa
bricație, asigurîndu-se totodată condiții igienico-sanitare 
bune pentru muncitori. Corespunzător noilor dotări teh
nice, s-a schimbat structura producției. în prezent se 
produc numai articole din lînă pieptănate sută la sută 
și în amestec cu alte fibre chimice. întreprinderea 
„Libertatea" realizează în acest an 20 de articole — 
stofe pentru costume bărbătești, stofe de rochii, stofe 
ușoare pentru costume de copii și adolescenți, materiale 
cu însușiri superioare în ce privește contracția, neșifona- 
bilitatea, tușeul. Ele apar într-o multitudine de sorti
mente — aproximativ 200 de desene în 600 poziții 
coloristice. Peste 70 la sută din producția de stofe a 
fabricii „Libertatea" este destinată exportului.

S-a putut asigura, pe această cale, cursivitatea firească 
unui proces tehnologic modem. Faptul că anul trec

[QMTRASn
© Din vorbe dulci nu

se fac bomboane
neînțeles

care sint
Sînt de

ușurința și superficia
litatea cu
tratate uneori proble
me serioase privind 
planul de export ai u- 
nor întreprindeți. A- 
nul trecut, fabrica 
de produse zaharoa
se „Dezrobirea" din 
Brașov nu și-a înde
plinit planul de livrări 
la export decît în pro
porție de 62 la sută. 
Neținînd seama de a- 
numiți factori determi- 

. nanți, care influențează 
exportul de produse 
zaharoase, Ministerul 
Industriei Alimentare a 
fixat întreprinderii, în 
acest an, un plan cu 
300 tone mai mare de-

cit cel din anul trecut. 
Cit de „riguros" au fost, 
insă, fundamentate a■ 
ceste sarcini reiese 
din următorul exem
plu. în 1970 sint pre
văzute a fi exportate 
1 000 tone produse de 
caramelaj trase in cio
colată, dar întreprin
derea nici nu dispune 
de utilajul necesar fa
bricării acestor sorti
mente, iar în prezent 
nu e nici măcar per
fectată 1 contractarea 
lor Fiind vorba de o 
fabrică de produse za
haroase, la minister 
s-a crezut, cumva, că 
planul se poate rea
liza... cu vorbe dulci 7

© Una pe hirtie, alta
in magazie

în urma unui con
trol efectuat de către 
Sucursala județeană 
Neamț a Băncii Agri
cole, împreună cu re
prezentanții altor in
stituții specializate, in 
22 cooperative agrico
le, la 21 s-au consta
tat plusuri și minusuri 
in gestiune. La coope
rativa din Roznov, 
bunăoară, s-a găsit 
neinregistrată o canti
tate 
to fi.

, au 
suri 
cîntăririi 
atît la înmagazinare, 
cit și l 
acestora, 
operativa 
Gîdinți 
erau in

de 67 100 kg car- 
în alte unități 

fost găsite plu- 
ca urmare a ne- 

produselor

la eliberarea 
Numai la co- 

r agricolă din 
in magazie 

i plus 4 158

fi 848
Situafii 

in-

kg de orz 
kg secară, 
similare au fost 
tilnite și la cooperati
vele agricole din Bor- 
lești, Docliia, Oniceni, 
Roznov. Ca urmare a 
neintocmirii la timp a 
documentelor prima
re, evidența contabilă 
nu este in măsură să 
reflecte realitatea de 
pe teren. La Dochia, 
bunăoară, diferența la 
griu dintre soldul 
scriptic și cel real era 
de peste 28 000 kg. Se 
știe că controlul pre
ventiv are un rol im
portant în asigurarea 
integrității 
ții obștești. De ce 
tunci aceste diferențe 
intre scripte și reali
tate ?

proprietă-
a-

'• Excavatorul de
scos indiferență

Potrivit informațiilor 
primite de la ing. Ion 
Petrea, directorul Di
recției județene de in
dustrie locală Sălaj, in 
acest județ s-au primit, 
cu citeva luni in urmă, 
prin repartiție, de la 
uzina „Progresul“-Bră- 
Ha. diferite utilaje 
pentru construcții și 
industria materialelor 
de construcții, care 
stau defecte încă de la 
sosirea lor. Toate cele 
șase excavatoare de 0,6 
mc au defecțiuni la 
pompa de ulei și sis
temul hidraulic. De a- 
semenea, la 5 buldoze
re nu funcționează co
respunzător sistemul 
de transmisie. Presele

«Din lac

de cărămizi aveau 
montate incorect anu
mite piese, astfel* că, 
atunci cînd au fost . 
date în exploatare, a- 
cestea s-au rupt. Pu
hoiul de adrese, tele
grame, telefoane nu 
reușește să urnească 
din loc conducerea în
treprinderii furnizoare 
de a trimite pe cineva 
la fața locului să facă 
reparațiile ori reme
dierile necesare. Ce 
trebuie să facă benefi
ciarii acestor utilaje 
pentru a-i urni pe cei 
de la „Progresul" Bră
ila 7 Că excavator pen
tru indiferență nu s-a 
inventat încă I

în puț
și tot fără apă

Cooperativele agri
cole cheltuiesc sume 
importante pentru a- 
sigurarea apei nece
sare in sectoarele zoo
tehnice. Numai că 
uneori. întreprinderile 
constructoare intirzie 
in mod nejustific.at 
darea in folosință a 
instalațiilor. Un caz. 
La cooperativa agrico
lă din Brad, - -
Hunedoara, 
rile pentru 
rea cu apă 
minat anul 
apa nu a 
grajduri nici pînă in 
prezent. De ce 7 Trus
tul județean de con
strucții intirzie exe
cutarea lucrărilor de

județul 
amenajă- 
alimenta- 

s-au ter- 
trecut, dar 
ajuns la

remedieri și finisări. In 
alte cooperative din 
județ, instalațiile nu 
funcționează deoarece 
lipsește... energia elec
trică. Este cazul coo
perativei agricole Bo- 
șorod. Lucrările de a- 
limentare cu apă sini 
terminate din luna oc
tombrie 1969, dar sis
temul nu este dat in 
folosință deoarece în
treprinderea județeană 
de electricitate
executat racordul 
sursa de energie i 
trică. Un proverb 
ne că apa curge, 
trele rămin. De 
aceasta, dat fiind 
tul că nu curge 
poate se vor mișca to
tuși „pietrele".

nu a 
la 

elec- 
spu- 
pie- 
data 
fap- 
apa,

@ Imobilism
la imobilizări

Se știe, există .anu
mite reglementări pre
cise in ce privește sta
ționarea vagoanelor de 
marfă in unitățile, eco
nomice pentru opera
țiile de descărcare a 
materiilor prime, șl a 
produselor. Orice în
călcare a acestor re
glementări, prin depă
șirea timpului de sta
ționare prevăzut, se pe
nalizează, într-o scri
soare primită la redac
ție de la șeful stației 
București-Grivița. Io
sif Sila, sintem infor
mați că anumite între
prinderi nu respectă 
reglementările existen
te in acest domeniu, 
uzina de utilaj chimic 
„Grivița roșie" exce- 
lind prin numărul 
mare de ore de stațio
nare a vagoanelor. în 
ultimul timp, nouă va
goane de marfă incăr-

cate cu nisip au stat 
imobilizate în ■ ' ~ 
timp de 120—780 
ore peste durata me
die de descărcare ad
misă. Penalizările plă
tite de uzină datori
tă acestor imobilizări 
s-au ridicat de la 4 000 
lei, pînă la 26 000 lei 
pentru un vagon. O 
întrebare se cuvine a- 
dresată comitetului de 
direcție de la „Grivița 
roșie" : Cînd se vot 
lua măsuri pentru 
mai buna organizare 
a muncii la opera
țiile de descărcare, 
pentru mecanizarea 
acestor operații 7 Și 
nu din alt motiv, ci 
pentru simplul fapt crt 
imobilismul in fața, 
imobilizărilor de va 
goane afectează tot
odată sistemul trans
porturilor ' pe calea 
Ierată

(

uzină
■ de
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Ne place să credem că sîntem în
zestrați pentru una sau alta dintre 
activitățile umane creatoare. Ne pla
ce să avem conștiința faptului că ac
tivitățile noastre ne exprimă inte
gral, angajează tot potențialul spiri
tual de care dispunem Pornind de 
la acest deziderat pe deplin justifi
cat al omului de azi, .în societatea 
totalei împliniri a personalității u- 
mane, intenționăm să punem în dis. 
cuție factorii principali care concu
ră la realizarea lui într-o ramură re
lativ tînără a mișcării artistice de 
masă, dar în ultimul timp deosebit 
de activă i a cineaștilor amatori.

O primă bază organizatorică a a- 
cestei mișcări a fost creată, prin în
ființarea unui număr însemnat de 
cinecluburi în cadrul așezămintelor 
culturale existente în țara noastră.

A fost organizat și un prim festi
val național al cineaștilor amatori, 
o trecere in revistă a întregii pro
ducții cinematografice de amatori 
din ultimii ani. Multe dintre filmele 
prezentate cu acest prilej au demon
strat că acolo unde cineamatorismu] 
a fost considerat in primul rind 
drept un mijloc de educare și de 
formare a gustului estetic și apoi, ți-' 
nîndu-se seama de etapele specifice 
ale creației in acest gen — investit 
cu misiunea de propagare a unor idei 
generoase, de largă rezonanță so
cială, el a prilejuit o reală manifes
tare a talentelor creatorilor amatori. 
Ceea ce este și firesc, pentru că, dacă , 
de pildă teatrul de amatori, pentru 
a putea răspunde cu succes exigen
țelor unui larg auditoriu, are la bază 
partituri elaborate de cei mai de 
seamă scriitori, conform cerințelor 
dramaturgiei, filmul de amatori este 
în întregime (scenariul, regia, ima
ginea etc) opera artistului amator, 
care trebuie să suplinească handica
pul amintit prin propriile sale po- 
tențe. Iată de ce are aici o importan-'- 
ță atit de mar» primatul studiului și' 
al experimentului. Desigur, nu e vor
ba de o experimentare sterilă, care 
să vizeze doar găsirea unor mijloace 
de expresie, fie. ele oricît de adec
vate pentru exprimarea unui mesaj 
valoros, ci de o continuă căutare în
săși a acestui mesaj. O bună parte 
din- producțiile cineamatorilor noștri, 
realizate pîriă acum, probează că nu
mai investigarea cu maximă concen
trare a realității vii, înconjurătoare 
— viața orașului, a uzinei, preocupă
rile și înfăptuirile omului contem
poran, problemele cu care se con
fruntă — poate oferi acele subiecte 
generoase, fertile, care să conducă 
la realizări remarcabile. Iar aceasta 
nu se poate face printr-o fotografie
re mecanică a realității, ci în urma 
unei meditații profunde, în timp, a- 
supra subiectelor ce le dorim abor
date. Filmele „Cărările apelor" al lui 
Sandu Dragoș (de la Cineclubul C.F.R 
.Timișoara) și „Foița de staniol" de 
Petre Lascăr și Cicerone Sbanțu (de 
la Casa de cultură din Huși) distin
se, la festival, și pe care le consider 
dintre cele mai reușite în genurile 
respective, sînt și ele tocmai rezul
tante ale unui temeinic efort de cu
noaștere și ale unor serioase căutări 
creatoare.

sa nemijlocită cu realitatea coti
diană.

Este un avantaj definitoriu pentru 
condiția artei amatoare. El oferă un 
vast teren pentru experiment, pen
tru o continuă cercetare și inovare. 
Aceasta mai ales în etapa actuală, la 
noi, cînd cineaștii amatori se auto
definesc, examinează resursele par
ticulare, își dezvoltă însușirile inte
lectuale pe care le presupune practi
ca acestei arte, rezolvă problema 
limbajului, a imagisticii specifice la 
care obligă genul scurt, condensat, 
de maximă sinteză Ei parcurg un 
drum care duce, treptat, de la sim
pla înregistrare cu ajutorul aparatu
lui de filmat, la dorința de a exprima 
stări sufletești, sentimente, idei, de 
a contura caractere ; unele dintre 
filmele lor sînt promițătoare pentru 
această evoluție, poartă girul unor 
personalități și talente autentice E- 
xistâ, credem, temeiurile pentru a 
considera cineamatorismu) ca un do
meniu cu o dezvoltare. în genere, 
interesantă și rodnică, capabil să se 
Impună prestigios in contextul artei 
amatoare din țara noastră

Și totuși la unele cinecluburi ți, 
din păcate la cele mai bine dotate
— unde această creație ar putea a- 
duce roade deosebit de prețioase — 
constatăm cu nedumerire preocupări 
oare nu au nimic comun-cu scopu
rile cineamatorismului Mai exact, 
instructorii sau responsabilii cine
cluburilor la care ne referim ou-și 
fac nici un secret din practica exe
cutării unor filme „de comandă”. Lă- 
sind la o parte faptul că pentru rea
lizarea corespunzătoare a unor aseme
nea filme există în uzinele și în între
prinderile mai importante secții spe
ciale de cineficare, preoum și în 
cadrul studiourilor cinematografice 
din țară servicii de comandă, ne în
grijorează aici mai mult prezența 
spiritului mercantil, prin prisma că
ruia se stabilesc sarcini tematice, se 
aprobă scenariile, consumul de peli
culă ș.a.m.d Este evident că aici nu 
mai poate fi vorba de creație în sen
sul amintit, rolul cineastului amator 
limitîndu-se la fixarea pe peliculă a 
planurilor, schemelor de cele mai 
multe ori stabilite de beneficiari în 
mod firesc, activitatea cinecluburi- 
lor de pe lingă marile întreprinderi 
economice trebuie să se preocupe de 
orientarea consecventă către o te
matică cu caracter educativ, menită 
să răspundă — la nivelul condițiilor 
de care dispun — realităților și pro
blemelor concrete ale colectivelor 
respective, să urmărească un scop 
precis Cred, de asemenea, că orien
tarea către filme destinate populari
zării frumuseților patriei, monumen
telor și locurilor legate de trecutul 
său glorios trebuie să caracterizeze 
mereu activitatea cinecluburilor, de- 
terminlnd și în atest ' fel‘ creșterea 
eficienței instructive, educative, a 
filmelor — documentare ori artistice
— pe care le realizează

Un alt aspect al problemei este 
legat de amploarea care au luat-o în 
ultimul timp înregistrările pe peli

culă ale tezaurului folcloric, ale ma
nifestărilor. culturale mai importan
te din diferite județe ale țării La
imortalizarea lor documentară și
păstrarea în filmotecile instituțiilor 
culturale, își pot da concursul cu 
succes și membrii cinecluburilor. 
Este- o preocupare frumoasă și lău
dabilă. dar a profila întreaga acti
vitate a unui cineclub pe asemenea 
înregistrări — așa cum reiese din 
proiectele multora - nu numai că 
poate duce la o formare unilaterală 
dar privează creația amatorului toc- 

-mai de farmecul’îndeletnicirilor unui 
artist descoperitor — inovator.

Stăruind pentru utilizarea cu grijă 
a peliculei, sîntem de părere că 
pentru a putea obține filme inspirate 
de o mare varietate tematică, filme 
care să răspundă ’ menirii educative 
a cineamatorismului și să fie. în 9- 
celași timp, prezentabile cu succes 

( la confruntările internaționale, va 
trebui să acordăm o mai mare im
portanță investigației tematice, pre
gătirii atente a fiecărui film.

O altă problemă căreia va trebui 
să i se găsească soluțiile cele mai 
corespunzătoare îmi pare a fi aceea 
a contribuției materiale a membrilor 
cinecluburilor. Tn numeroase țări pe 
care le-am vizitat, membrii cineclu
burilor contribuie la dotarea mate
rială a acestora. își procură, în mare 
măsură, din fonduri proprii aparate 
de filmat, peliculă etc. tn acest fel 
sporește însăși răspunderea lor față 
de activitatea în cineclub, pasiunea 
pentru film nu mai are un caracter 
întîmplător. datorat unei oferte din 
afară ci devine o pasiune trainică 
Cineclubul devine astfel cadrul or
ganizat de lucru, de colaborare. ]ocu) 
unde se hotărăsc țelurile activității 
modalitățile de realizare a lor

Ne gîndim. de asemenea, la orga
nizarea pe plan central a unor 
cursuri periodice, de scurtă du
rată. poate în cadrul Institutu
lui de artă teatrală și cinemato
grafică „1. L. Caragiale", pentru fie
care compartiment în parte al acti
vității cineastului amator Ne preo
cupă elaborarea unui manual al ci
neastului amator, difuzarea pri» 
vastul sistem al instituțiilor cultura
le, prin revista „îndrumătorul cultu
ral". a unor materiale metodice și 
de informare, permanentizarea 
schimburilor de experiență, atrage
rea, prin intermediul ACIN-ului. a ci
neaștilor profesioniști în munca de 
îndrumare a amatorilor, activitate 
desfășurată pînă acum mai mult 
datorită entuziasmului unor regizori, 
decît în urma unei colaborări chib
zuit gîndite.

In pragul lansării celui de-al II-lea 
Festival național al cineaștilor ama
tori — pe care-1 vedem desfășurîn- 
du-se într-un cadru mai ..cinemato-

,. grafic?. adică mai al cineaștilor, de- ? 
cît ediția precedentă — considerăm

•I că cel mai important randament 'al 
investițiilor enunțate rămîne pe pla
nul inestimabil a] împlinirii perso
nalității artistului amator.

cinema
• Ghici cine vine la cină?: PA
TRIA - 9; 12; 15; 18; 21.
• Visul domnului Gentil: REPU
BLICA - 9; 11,30; 14; 16,30, 19;
21.15, FESTIVAL - »; 11; 13; 15;
17; 19: 21.
O Reconstituirea: LUCEAFĂRUL
- 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.45. 
e Te Iubesc, te Iubesc: CAPI
TOL — 9,30; 11.45: 14: 16.15: 18.45: 
21.
O Comisarul X șl „Panterele al
bastre": BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21, MELODIA
- 9; 11,15, 13,30; 16; 18,30; 20.45,
GLORIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MODERN - 9,15; 11.30: 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Explozie în munți: FAVORIT
- 10; 13; 15,30; 18; 20,30.
q Noapte cu ceață: VICTORIA
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45.
a Căsătorie prin mica publici
tate: CENTRAL - 8,30; 10.30;
12.30; 14,30; 16,30; 18.45; 20.43.
• La nord prin nord-vest: LU
MINA - 9.15—16.45 tn continuare: 
19745.
a Prieteni fără grai: DOINA — 
9; 10.30. 12; 13.30, LIRA - 15,30: 
18
© Vă place Brahms?: DOINA — 
16; 18,30; 20,45, UNIREA - 15,30; 
18.
a Totul de vtnzare: UNIREA —
20.15.
a O nuntă cum n-a mal fost: 
TIMPURI NOI - 9—19.30 în con
tinuare.
a O fată fericită: CINEMATECA 
(sala Union) - 10; 12; 14.
G Cînd se arată cucuveaua: FE
ROVIAR - 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20.30, AURORA - 9; 11,15: 13,30;
16: 1.8,15, 20.30.
O Stăpîn pe situație: EXCEL
SIOR - 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30. FLAMURA - 9: 11,15; 16; 
18,15; 20.30.
• Don Juan fără vole: GRIVITA
- 9.30; 11,45; 16; 18,15; 20.30.
e Becket : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE - 15,30 ; 19.
n Prea mic pentru un război a- 
tît de mare : BUZEȘTI - 15,30 :
18 ; 20.30
e Simpaticul domn R : DACIA —
8 30—20.30 în continuare.
O Via Maia : BUCEGI - 16 ;
18.15 . 20.30, TOMIS - S—ÎS în 
continuare ; 18 ; 20,15.
• Crimă tn stil personal : LIRA
- 20.15.
A Dragă Brigitte : DRUMUL SĂ
RII - 15 ; 17.30 ; 20.
n Bătălia pentru Roma : FEREN
TARI - 15.30 ; 19. PACEA - 15,30 ; 
19.
e Păcatul dragostet: GIULEȘT1
- 15.30 : 18 ; 20.30, VOLGA -
9—13,30 în continuare ; 16: 18,15;
20.30. PROGRESUL — 15,30:' 18.
o Cu mîinile pe oraș: PROGRE
SUL - 20.15.
o Beru șl comisarul San Anto
nio : COTROCENI - 15.30 : 18.
a Roșu șl auriu: COTROCENI —
20.30.
CI Călugărița: FLOREASCA - 10; 
13.30: 16.30; 19,30. MIORIȚA — 
9,45; 13; 16.15; 19.30.
• Iubirea strict oprită: MOȘILOR
- 15.30; 18.
A Liniște șl strigăt: MOȘILOR —
20.30.
a Valea păpușilor: POPULAR — 
15.30: 18, RAHOVA - 15.30; 18.
• Din plictiseală: POPULAR — 
20,30.
• Rebus miraculos: RAHOVA — 
20,30.
6 Wihnetou In Valea Morțll: 
MUNCA - 16; 18; 20, FLACARA
- 15.30; 18; 20.15.
9 Anchetatorul din umbră: ARTA
- 10—16 tn continuare; 18,15: 20.15. 

"it W<#«afttetti: vitaiT; î- 15.30?! 
& 18,- 30.30;’. CRÎNGASI 15,30: 18;

20.15.
E Blow-up: VIITORUL — 15,30;
18; 20,30.
e Femela îndărătnică: COSMOS
- 15,30: 18: 20.15.
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împlinește 70 aiu

Muzicîem 
din \lași 

în tnrnen

Nu de mult am avut ocazia să vi
zionez — în cadrul celui de-al X-lea 
festival internațional de la Brno — 
o serie de filme interesante ale ci
neaștilor amatori din Cehoslovacia, 
Polonia, Italia, care au demonstrat 
practio largile posibilități de care 
dispune cineamatorismu! în prezen
tarea expresivă a realității. Desigur, 
putem vorbi despre trepte diferite 
ale pregătirii și cunoștințelor celor 
care se încumetă să înfrunte rigorile 
celei de-a șaptea arte ; dar tocmai 
de aceea utilitatea schimburilor de 
experiență ne apare mai presus de 
orice îndoială. După cum, la fel de 
limpede apare și faptul că indiferent 
de bagajul de cunoștințe al fiecărui 
cineast amator, indiferent de căută
rile sale, condiția primordială — . și. 
In fond, linia de legătură — o consti
tuie claritatea scopului propus, fi
nalitatea educativă a acestei activi
tăți, căreia trebuie să i se subordo
neze orice experiment, orice inovație. 
Reușita depinde aici de talent, de 
vocație, dar și — în mod deosebit — 
de măsura în care cineamatorul va
lorifică principalul său avantaj i cu
noașterea directă a vieții, a unui do
meniu al activității umane, legătura

A. Danciu-SZATMARY

lor „NOAPTE CU CEAȚĂ" !

Helmut Nietzschke. In distribuție : Peter Borgelt, Gunter J 
Hasse, Gisela Buttner )___ j

O producție a studiourilor DEFA Berlin în regia lui 
Schoss, Hanjo

(Urmare din pag. I)

Simpozion 
cu prilejul

centenarului 
nașterii lui 
V. I. Lenin

Miercuri după-amiază, la 
Casa de cultură a sectorului 
3 din Capitală a avut loc un 
simpozion prilejuit de cente
narul nașterii lui V. I. Lenin

Relevînd concepția leninistă 
asupra artei și literaturii, 
scriitoarea Vera Hudici a pre
zentat asistenței multiplele as
pecte ale vieții și activității 
lui Vladimir Ilici Lenin, oglin
dite în literatura contempo
rană

In continuare, formația de 
canto clasic a Casei de cul
tură a susținut un concert de 
arii din opere rusești și so
vietice.

(Aqerpres)

scrisoare prin care il ruga să se in
tereseze de soarta a doi emigrant! 
revoluționari ruși, aflați în România.

în același an, 1911 — presa socia
listă din țara noastră a inceput să 
publice articole și lucrări ale Iui 
Lenin. Astfel, in „România munci
toare" au apărut „Un apel al socia
liștilor persani" (18 septembrie 1911), 
„Despre fracțiunea social-democrată 
din Duma a Il-a — O expunere 
completă a problemei" (22 decembrie 
1911). Un eveniment deosebit de im
portant în istoria partidului bolșevic, 
Conferința de la Fraga din 1912. a 
găsit ecou in presa muncitorească 
din România care a publicat un ra
port al lui Lenin adresat Biroului 
Socialist Internațional După izbuc
nirea primului război mondial. în 
publicațiile muncitorești din țara 
noastră au apărut zeci de articole și 
informații cu privire la poziția adop
tată de bolșevici, conduși de V I. 
Lenin, față de războiul imperialist. 
A fost publicată, de asemenea, cu- 
vîntarea lui V I Lenin rostită la mi
tingul internațional de la Berna. în 
ziua de 8 februarie. 1916. in care el 
a susținut necesitatea transformării 
războiului imperialist în război civil, 
în revoluție.

Victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a fost asociată in 
mintea oamenilor muncii din Ro
mânia, ca și din lumea întreagă, de 
numele lui V. I. Lenin. Manifestele 
socialiștilor români care salutau în 
cuvinte înflăcărate măreața izbîndă a 
proletariatului rus arătau că „astăzi 
llusia lui Lenin este cea mai liberă 
țară din lume pentru clasa celor obij- 
duiți". Un manifest se încheia cu cu
vintele: „Trăiască socialismul revolu
ționar al lui Lenin". începind de la 1 
(14) noiembrie 1917, în presa româ
nească au apărut numeroase articole 
despre viața și activitatea marelui 
conducător a) proletariatului. Astfel, 
„Socialismul" scria la 24 noiembrie 
1918: „în aprilie 1917 Lenin se întoarse 
în Rusia unde își desfășură toate pu
terile pentru dezvoltarea revoluției, 
pentru lupta organizată împotriva
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Artistul poporului 
COST ACHE- ANTO- 
NIU, remarcabilă per
sonalitate' care domini 
teatrul 
cinci i 
sează i

. 70 de 
nărui, 
face dovada tinereții 
și supleței spirituale, 
prezență activă și di
namică în diferitele 
activități cultural-ar- 
tistice și social-ob- 
țtești ți am aminti in 
primul rind înalta 
demnitate de deputat 
in Marea Adunare Na
țională

Meșterul Costache 
Antoniu cintăt.ește cu 
pricepere timpul, de
votat rector și profe
sor timp de multi ani 
al Institutului de artă 
teatrală, eminent ac
tor ilustru interpret al 
marelui Caragiale. pre
ședinte al Asociației 
oamenilor de artă, pe 
care cu prestigiu și 
autoritate morală o re
prezintă.

Ca artist al poporu
lui. de firea și rațiu
nea căruia este legat 
Indisolubil, a interpre
tat un variat reperto
riu și. în toate perso
nalele cărora el le-a 
dat viață pulsează u- 
manitatea șl noblețea 
sufletească Caragiale 
ii Gonol. Cehnv și Se
bastian, ' Mircea Ște- 
fănescu și dramaturgii 
contemporani elogiază 
creațiile, talentul lui 
robust și arta narativă

)

I românesc de 
decenii, aniver- 
astăzi vlrsta de 
ani. Septuage- 
tn ciuda virstei, ■

a actorului moldovean. 
Căci Costache Antoniu 
descinde din țara Mol
dovei ți toate trăsătu
rile psihologice ale a- 
cestui ținut îșf pun 
amprenta pe spiritua
litatea ți inteligența 
ta. Personajele întru
chipate scenic, indife- 
'ent de întinderea lor, 
reflectă tradițiile rea
lismului scenic, farme
cul ți naturalețea, bo
nomia și melancolia, 
uneori verva șt dispo
nibilitatea comică a 
celui care descinde din 
arborele genealogic al 
marelui Millo. Orice 
istorie n spectacolului 
național va consemna 
portretele morale pe 
care, cu finețe ți duio- 
ție, meșterul Costache 
Antoniu le-a realizat. 
Tulburător interpret al 
„cetățeanului turmen
tat". al lui Ipingescu și 
iupîn Dumitrache. ca
racterele eroilor care 
populează satira lui 
Caragiale ll înfățișează 
publicului pe actor ca 
un ilustru continuator 
al tradiției teatrului 
românesc. Seară de 
seară el este viu a- 
plaudat și călduros îm
brățișat de 
entuziast; care omagia
ză vlrsta tînără a ma
relui actor 
Antoniu. 
plină 
creatoare, fascinat de 
luminile rampei, stă- 
pinit de demonul Tha- 
liei și cea mai puter
nică urare adresată

Artistului-Om se cuvi
ne a fi legată de do
rința noastră legitimă 
In a-l aplauda des și 
îndelung pe scena Tea
trului Național, pe 
care cu devotament o 
slujește.

Economia mijloace
lor de expresie, auten
ticitatea. discreția 
naturalețea, 
nente ale 
său, au 
mult In conștiința pu
blicului șj au fost u- 
nanim apreciate în di
feritele turnee peste 
hotare, unde arta sa 
a cucerit inimile tutu
ror celor care l-au vă
zut.

Dincolo de persona
litatea artistică a lui 
Costache Antoniu 
cuvine a remarca 
cepționale însușiri ale 
omului, manifestate 
in multiplele situații 
izvorite din viață. Mo
destia cuceritoare, 
blindețea și calmul, 
demnitatea umană fac 
din Costache Antoniu 
un model moral.

Momentul solemn al 
acestei aniversări ne 
umple inimile de bu
curie și ne face feri- 

publicul ciți că putem fi mar
torii succeselor pe care 
ilustrul sărbătorit le-a 
dobindit și de la care 
așteptăm noi împli
niri.

Costache 
El este In 
efervescentă

teatre
• Filarmonica de stat ,,George 
Enescu44 (la Ateneul Român): Re
cital de lieduri și arii susținut 
de soprana Nora Popescu — la 
pian Viorica Cojocarfu și recita) 
de vioară susținut de Adalbert 
Fodor — la plan Gabriela Stepan 
- 20.
• Opera Română: Romeo fl Ju- 
11 eta - 19,30.
• Teatrul de operetă: My fair 
lady — 19,30.

sHv^pfTeatriukfNațional „I.. L. Cara- 
giale-'' (sala Comedia):. Becket — 
19,30; (sala Studio): Părinții teri
bili - 19,30.
q Teatrul de comedie: Opinia 
publică — 20.

t.V
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Muzică populară Interpretată de

Si
compo- 

talentului 
Intrat de

ex-

I

L
1

I

Dina COCEA 
artistâ emerită, 
vicepreședinta 
A.T.M.

O Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra44 (sala din bd. Schitu ’Măgu- 
reanu). Moartea lui Danton — 20. 
© Teatrul Mic: Tango — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara41 (sala 
Magheru): Othello — 19,30; (sala 
Studio): O lună la țară — 20.
O Teatrul Giulești: Visul unei 
nopți de Iarnă — 19,30.
O Teatru] „Ion ‘Creangă*4 Năz
drăvăniile lui Păcală — 16.
• Teatrul evreiesc de stat. Noap
tea în tîrgul vechi — 1.9,30.
© Teatru] „Țăndărică41 (sala din 
str. Academiei): Bandiții din Kar- 
demomme — 16.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase44 (sala Savoy): Nu te lăsa 
Stroe ! — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174): Nicuță... la Tă- 
nașe — 19,30.
• Circul de stat: Mirajele circu
lui - 16; 19,30.
© Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Baladă 
omului — 20.

Programul I
17,30 Emisiune în limba maghiară. 
18,05 Film serial „Aventură în 

munți4': „Capcana4* (ultimul 
episod).

18,35 Mult e dulce șl frumoasă — 
emisiune de conf. univ. dr. 

Sorin Stati.

Sofia Preda și Gelu Făgărășanu.
19,30 Cronica ideilor : Criteriile eficienței în cercetarea sociologică — căi 

și mijloace de valorificare în practica socială a cercetărilor socio
logice. Participă: dr. Mihail Cernea, conf. univ. loan Matei și dr. 
Ovidiu Bădina.

19.55 Publicitate.
20,00 Reflector.
20,10 Seară de operă TV: „Recviem pentru flautul fermecat*4 — film din 

R. S. Cehoslovacă.
21^00 Campionatul mondial de hochei — grupa B (București) România — 

Iugoslavia (repriza a III-a).
21,45 Avanpremieră.
22,00 Telejurnalul de noapte.
22,15 Prim plan: Scriitorul Marin Preda.
22,50 Muzică ușoară interpretată de cîn-tăreața Nadia.
23,00 închiderea emisiunii programului L
Programul II
20.10 Film pentru cinefili: „Moderato cantabile" — cu Jeanne Moreau șl 

Jean-Paul Belmondo.
21.55 Solstițlu liric: Aspecte de la recitalul Studioului de poezie al Ra- 

dloteleviziupil.
22.10 întîlnlre cu opereta (II).

războiului... Toate aceste străduințe 
au deșteptat o ură pătimașă in bur
ghezie împotriva lui. atit in Rusia 
cit și in țările aliate.'trasele largi ale 
poporului au prețuit activitatea lui 
Lemn și l-au pus in capul forței re
voluționare". Lenin era. după cum se 
arăta într-un alt ziar, „forța intelec
tuală cea mai mare pe care a releva- 
t-o revoluția rusă. Cuvintările sale 
erau pline de căldură, de ințeles, vor
bea in așa fel incit poporul să vadă 
că are în fața lui un om care poate 
sta bine in fruntea treburilor statului". 
O dată cu reproducerea scrierilor și

muncitoare cu proletariatul rus, cu 
tînărul stat sovietic, exprimată a- 
tît prin acțiunile interne de sim
patie și sprijin față de cauza Re
voluției. cît și prin participarea 
nemijlocită, cu arma în mînă, a mii 
și mii de români în batalioanele 
revoluționare formate pe terito
riul Rusiei Conducători ai mișcării 
muncitorești din România ca M Gh 
Bujor și Al Nicolau s-au întîlnit cu 
Lenin în acești ani. în vederea orga
nizării unor acțiuni comune în ca
drul luptei generale împotriva con
trarevoluției. Alți români, ca Dik

eliberare, să Impună schimbarea ve
chilor rînduieli In focul asprelor în
fruntări de clusă, ca un rezultat al 
concluziilor și experienței acumulate, 
mișcarea muncitorească din Roma
nia a începui să in|eleagă tot mai 
clar necesitatea transformării parti
dului clasei muncitoare ințr-un par
tid niarxist-leninist, capabil să con
ducă proletariatul în lupta pentru in- 

, depiinirea sarcinilor sale istorice
Hotârîtoare in acest sens a 

fost experiența grevei generale 
din octombrie 1920, care a ri
dicat pentru prima oară la luptă în-

cuvintărilor lui Lenin, presa socia
listă a inceput să publice nu
meroase articole de popularizare și 
explicare a principiilor fundamen
tale ale teoriei revoluționare. Astfel, 
revista „Lupta de clasă", al cărei 
prim număr a apărut la 1 iulie 1920 
a publicat un ciclu de articole, inti- 
tu,lat „De la Marx fa Lenin", care. 
pornind de la lucrarea lui Lenin 
„Statul și revoluția”, combateau de
naturările reformiste ale ideiloi 
marxiste cu privire-la dictatura pro
letariatului In aceeași perioadă im
portante scrieri ale lui Lenin, ca 
„Democrația burgheză și dictatura 
proletariatului". Sarcinile puterii 
sovietice", au fost traduse în româ
nește și tipărite în broșuri

Este știut că in România s-a dez
voltat o puternică mișcare de solida
ritate internațjonalistă a maselor

Dicescu (care a ocupat funcții impor
tante în statul sovietic în acel timp) 
Gheorghe Borș (a făcut parte din 
garda personală a lui VI Lemn) 
Zamfir Enache (tanchist într-o uni
tate din Moscova), Anatol Crețeanu, 
Petre Grămadă etc., au avut prilejui 
de a se intîlni sau de a lucra direct 
cu .Lenin

Adincirea contradicțiilor sociale tn 
România, ca urmare a intenselor 
distrugeri provocate de război, a în
răutățirii situației materiale a celor 
ce muncesc, procesul de radicalizare 
a proletariatului, coroborai cu miș 
carea de solidaritate cu revoluția 
rusă, au determinat in perioada 1918 
ip20 o creștere fără precedent a 
avîntului de luptă și a combativității 
revoluționare a maselor muncitoare, 
hotărîte să-și cucerească propria lor

tregul proletariat român, constituind 
punctul culminant al bătăliilor de 
clasă din acei ani Faptul că cu 
toată amploarea și combativitatea ei 
greva a fost înfrintă. ca rezultat al 
șovăielilor și tacticilor conciliante, a 
demonstrat limpede proletariatului 
că. pentru a învinge In lupta împo
triva claselor exploatatoare, el tre
buia să-și creeze un partid de tip nou, 
marxist-leninist. Evenimentele petre
cute in viața partidului in perioada 
care a urmat, grevei, generale au arătat 
că marea maturitate a membrilor 
partidului erau pentru transformarea 
partidului socialist in partid comu
nist și afilierea sa la Internaționala 
a III-a, creată de Lenin, pentru adop
tarea m>e> linii consecvent revolu
ționare. deosebită de linia reformistă 
a Internaționalei a U-a.

El
Este știut că la sfirșitul anului 

1920, Partidul Socialist a . trimis la 
Moscova o delegație (alcătuită din 
Gh Cristescu, Al Dobrogeanti-Ghe- 
rea, E Rosvini, C Popovici și D 
Fabian) neutru a discuta problemele 
afilierii partidului clasei muncitoare 
din țara noastră la Internaționala co
munistă Manifestîndu-și adeziunea 
la principiib leniniste cu privire la 
partidul de tip nou, membri ai de
legației 9U exprimat. în discuțiile cu 
reprezentanții Internaționalei a III-a. 
rezerve cu privire la unele din con
dițiile de atil'ere Este interesant de 
relevat că delegația a fost ulterior 
primită de Lenin Și cu acest prilej 
marele conducător al proletariatului 
și-a ' manifestat 'încrederea in forța 
clasei muncitoare din România. în 
capacitatea sa de a-și crea un partid 
consecvent revoluționar

După cum se știe Congresul din 
mai 1921 a hotărît tn unanimitate 
transformarea partidului socialist în 
partidul comunist Aceasta a însem
nat o victorie istorică a mar- 
xism-leninismului. de importanță 
hotârîtoare pentru soarta mișcă
rii muncitorești. pentru dezvolta
rea cu succes a luptei revolu
ționare în țara noastră Așa cum a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
„Crearea partidului comunist s de
tașamentul de avangardă al clasei 
muncitoare —, pe baza ideologiei 
marxist-leniniste — a constituit un 
moment de cea mai mare impor
tanță in istoria proletariatului din 
Romania Prin aceasta, lupta revolu
ționară se ridică pe o treaptă supe
rioară, se dă un puternic avint pro
cesului de clarificare ideologică, po
litică a mișcării muncitorești, dezvol
tării conștiinței de clasă a proleta
riatului și a celorlalte mase munci
toare ale poporului"

Spațiul restrîns al acestui arti
col nu ne bermite să înfățișăm ro
lul și influența ideilor mar xism-leni- 
nismului în toate etapele de dezvol
tare a mișcării noastre muncitorești,, 
dar se cuvine să subliniem că aceste 
idei an stimulat și fertilizat glndirea 
tocial-politică tn țara noastră, au in

, Concertele date la București de 
corul de cameră „Animosi", ansam
blul instrumental „Musica viva" și 
orchestra simfonică ale Conservato
rului „George Enescu" din Iași au 
constituit adevărate evenimente ar
tistice datorită atît calității progra
melor și nivelului superior de inter
pretare, cît și semnificației lor în 
contextul unei valoroase tradiții, a- 
ceea a schimbului de experiență In
tre studenții conservatoarelor de 
muzică din București și Iași.,

Pornind de 'la valoarea incontesta
bilă a repertoriului. In cadrul căruia 
au fost incluse și patru lucrări în 
primă audiție - ne referim numai 
la programul dat de „Musica viva" 
— și ajungînd la ultimele detalii de 
execuție, formațiile ieșene au dat 
dovadă de seriozitate, bun gust, în
drăzneală. competență

Membrii ansamblului „Musica 
viva”, conduși admirabil, comunica
tiv și precis de Vicente Țușcă, au 
acoperit un cîmp stiFstic foarte larg 
și învins dificultăți tehnice des
tul de mari Calitățile semnalate au 
fost dovedite și în execuția „Dixtuo- 
rului" lui George Enescu, cît și, 
mai cu seamă, în aceea a lucrărilor 
„Povestea soldatului” de Stravinski, 
„Voci pe pâmînt și In aer" de Lu
ciano Berio și a primei audiții 
„Seykylos hymn" de Sabin Pautzâ.

Tot în .programul prezentat de 
„Musica viva" au figurat și două 
lieduri. în primă audiție, de Achim 
Stoia, care au fost interpretate cu 
căldură și rafinament de Maria Jea- 
na Stoia

Nu mai puțin valoros ne-a apă
rut corul de cameră „Animosi". di
rijat de inimosul asistent Sabin 
Pautza. care a îmbrățișat de data 
aceasta un repertoriu foarte variat 
și care a supus formația examenului 
de interpretare a unor stiluri diferite 
din muzica românească și universală. 
Intonația precisă, expresivitatea fra
zei. fidelitatea față de sensul poetic, 
justețea accentelor, capacitatea de a 
reda cu eleganță și discreție senti
mentele. iată calități care recomandă 
corul ieșean ca pe un colectiv valo
ros pe care îl dorim a fi permanen
tizat (cu ajutorul organelor locale), 
la îel ca si corul „Madrigal".

Fără îndoială. succesul numărul. 
unu al studenților și profesorilor 
conservatorului ..George Enescu" a 
fost asigurat de orchestra simfonică 
dirijată magistral de asistentul uni
versitar Ion Baciu. Programul con
certului — Preludiul și două dansuri 
din opera „Oedip" de George Enescu 
Concertul nr 2 pentru pian și orches
tră de Saint-Săens. Simfonia în 
sol minor nr. 40 de Mozart și celebra 
Suită a 11-a din baletul „Daphnis ș> 
Chine” de Ravel — a răspuns impe
cabil criteriilor de diversitate stilis
tică, âe satisfacere a unor preferirf- 
țe variate, cît și celui de afirmare a 
unor virtualități interpretative deo
sebite. Pentru că. într-adevăr, an
samblu) a dat dovadă de omogeni
tate. de precizie a atacului, de căl
dură a tonului, de înțelegere, în 
fond, a partiturilor De, la dramatis
mul preludiului oedipian. la ameste
cul romantic-clasic al concertului 
lui Saint-Săens (Excelent cîntat de 
studenta Mihaela Constantin, an IV) 
și de la amploarea sonoră, varieta
tea colotitului, eleganța cu accente 
dramatice, din simfonia mozartiană, 
la verva sclipitoare a ritmurilor dan
sante alternate cu pagini de adîncă 
emoție, ori descriptive, din baletul 
„Daphnis și Chloe" de Ravel, orches
tra studenților și profesorilor con
servatorului din lași a parcurs și în
vins cu brio partituri dificile pentru 
orice ansamblu simfonic. Ion Baciu 
s-a dovedit și de data aceasta un di
rijor autoritar, deosebit de talentat, 
al cărui gest învăluie și comunică, 
în același timp, sensul muzicii pe, 
care o interpretează Este păcat — și/ 
acum ne referim la cele trei colectives. 
artistice ieșene prezentate — că o 
astfel de activitate pare totuși a sta 
sub semna) campaniei și nu al per
manenței. Tn Iași, de cîțiva ani. de 
cînd acolo activează cu dăruire si 
pricepere o mînă de muzicieni va
loroși. viața muzicală se află, pare-se, 
tn posibilitatea unui reviriment la ni
velul glorioaselor tradiții pe care le 
are.

Vasile OONOSE

suflat încredere nestrămutată oame
nilor muncii în victoria cauzei lor. 
Marile victorii obținute de poporul 
nostru sub conducerea partidului în 
lupta revoluționară, .instaurarea pu
terii populare, triumful deplin al so
cialismului la orașe și sate, transfor
mările adinei petrecute în anii cons
trucției socialiste. care au schim
bat înfățișarea țării, viața oamenilor 
muncii, sînt tocmai rezultatul apli
cării creatoare de către PC.R. a învă
țăturii marxist-leniniste. la condițiile 
concrete și în funcție de particulari
tățile specifice ale României.

Partidul a acordat întotdeauna o 
atenție deosebită studierii și aplică
rii creatoare a învățăturii marxist- 
leniniste de către membrii de partid, 
de către masele largi ale po
porului. Chiar și în condițiile 
grele ale ilegalității. In pofida 
interdicțiilor la care era supusă 
literatura marxistă. P.C.R. s-a pre
ocupat permanent de traducerea, edi
tarea și răspîndirea in țara noastră 
a bogatei opere teoretice a lui Vla
dimir Ilici Lenin. Plenara C.C. al 
P.C.R. din 1925 aprecia ca o datorie 
urgentă a partidului popularizarea 
operelor clasicilor marxism-leninis- 
mului în vederea ridicării nivelului 
de pregătire teoretică a comuniștilor, 
a militanților revoluționari.

Condiții optime pentru propagarea 
largă a învățăturii mârxist-leniniste 
s-au creat după eliberarea țârii, cînd 
ideologia clasei muncitoare a devenit 
ideologia dominantă în țara noastră. 
Grăitor este faptul că toate lucră
rile Iul Lenin au fost editate In 
limba română îr) tiraje care însu
mează milioane de exemplare, în 
intimpinarea centenarului nașterii 
sale urmind să apară ultimele vo
lume din seria de Opere complete 
in 55 de volume.

Călăuzit de partid poporul nostru 
își consacră toate forțele înfăptuirii 
programului de făurire a societății 
socialiste: multilateral dezvoltate In 
România luptei pentru triumful cau- 
z"i socialismului și păcii în lume. 
Este ce! mai înalt omagiu care poate 
fi adus memoriei lui Vladimir Ilici 
Lenin.
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FAPTUL
Manifestări cu prilejul 

aniversării unui sfert de veac 
de la 6 martie 1945

SPORT Fotbal
pe glob

DIVERS
Trofeu 
cinegetic

Pădurile fondului de vînătoa- 
re Novăț III din Maramureș. în- 
tr-una din ele tehnicianul 
Gheorghe Coman de la Ocolul 
silvic Vișeul de Sus a vînat un 
cerb carpatin de la care a re
coltat un trofeu deosebit de va
loros. .Trimis la București, la 
Direcția economiei vînatului din 
cadrul Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii, trofeul respectiv 
a . întrunit 226 puncte cinegetice 
internaționale, cu 16 mai multe 
decît prevăd normele pentru ob
ținerea medaliei de aur la ex
pozițiile internaționale de trofee 
vînătorești. Acesta este cel mai 
valoros trofeu de cerb carpatin 
recoltat în ultima vreme în țara 
noastră.

Masă fără
scaune, ori 
canapele

șifonier ?
*

Am străbătut iert pltevaAm străbătut ieri ,cîteva ma
gazine de specialitate din Capi
tală în căutarea unei garnituri 
de mobilă. Magazinul „Aparta
mentul". Solicităm : un șijonier, 
o canapea, o masă, 4 scaune 
pentru mobilarea unei garsonie
re. După ce ne asigură că gă
sim de toate, vînzătorul desco
peră că n-are canapele, 
petăm sondajul la magazinul 
„Căminul" din Piața Amzei. 
Vînzătorul ne spune că are de 
toate, dar... ii lipsesc șifonierele. 
Magazinul din str. Batiștei. Sint 
canapele, sint și șifoniere, dar... 
nu-s scaune. Ne-am oprit aici 
cu încercările. Cite drumuri de 
acest fel trebuie să facă un 
cumpărător pînă reușește să-și 
procure ceea ce dorește ? Suge
răm Direcției comerciale a mu
nicipiului București să continue 
sondajul început de noi pentru 
a găsi răspunsul la această în
trebare.

Re-

Piața Amzei.

în sala de festivități a uzinelor 
„Vulcan" din Capitală a avut loc 
miercuri după-amiază o adunare 
consacrată .împlinirii a 25 de ani de 
la istoricele evenimente din februa- 
rie-martie 1945. Cu acest prilej, Ște
fan Cenușă, secretar al Comitetului 
de partid al sectorului 6, a evocat 
momentele premergătoare cuceririi 

.pute-ii de către clasa muncitoare în 
alianță cu țărănimea muncitoare, ro
lul conducător al Partidului Comu
nist Român, precum și munca des
fășurată de poporul nostru de-a lun
gul celor 25 de ani pentru construc
ția socialismului. în continuare, lo- 
cotenent-colonel Ion Toma Drăghici, 
și Ion Gheorghe, muncitor lăcătuș la 
uzinele „Vulcan", au evocat episoade 
emoționante din timpul evenimente
lor la care au. participat acum 25 
de ani.

★
„6 Martie 1945 — eveniment mar

cant al victoriei democratice și pa
triotice din România" s-a intitulat 
simpozionul care a avut loc miercuri 
după-amiază la Liceul „Mihai VI- 
teazu" ,din București, manifestare ca
re a întrunit un mare număr de 
participanți din rîndul elevilor și ac
tivului ■ U.T.C. din cadrul liceelor 
Capitalei. •

Despre cadrul social-politic în care 
masele populare din România, orga
nizate și conduse de Partidul Comu
nist Român, au smuls puterea poli
tică din mîinile claselor exploata
toare și au instaurat, sub președinția 
dr. Petru Groza, primul guvern de
mocratic din istoria țării, în care 
clasa muncitoare avea rolul conducă
tor, despre acțiunile și contribuția 
tineretului școlar și universitar la 
înfăptuirea acestui memorabil act, 
au vorbit Gh. Țuțui, cercetător prin
cipal la Institutul de studii istorice 
și social-politice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., și prof. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu.

•A-
Apropiata aniversare a 25 de âni 

de la instaurarea primului guvern 
democratic în România prilejuiește 
în orașele și satele sucevene nume
roase manifestări festive. Zilele a- 
cestea în peste 20 de localități ale

județului, între care Gălăneștl, Va
ma, Vatra Moldoviței, Bădeuți, Ipo- 
tești, Frasin, au fost organizate ex
puneri pe tema „Un sfert de veac 
de la instaurarea primului guvern 
democrat din istoria patriei noastre". 
Cu acest prilej, lectori ai comitetu
lui județean de partid Suceava au 
evocat momente'e premergătoare ac
tului de la 6 Martie 1945, relevînd 
lupta desfășurată de Partidul Comu
nist Român împotriva reacțiunii, 
pentru sprijinirea frontului antihit
lerist, pentru redresarea vieții politi
ce și sociale, pentru făurirea unei 
noi societăți.

★
Numeroși muncitori, docheri, mari

nari și alți lucrători din portul Con
stanța au luat parte miercuri după- 
amiază la o adunare consacrată ani
versării unui sfert de veac de la 
instaurarea primului guvern demo
cratic din .România. Cu acest prilej, 
Victor Dușa; vechi membru al Par
tidului Comunist Român, participant 
la memorabilele evenimente din 1945, 
a evocat momente dramatice din ac
țiunile întreprinse de masele mun
citoare pentru cucerirea puterii, su
bliniind rolul conducător al partidu
lui în toate acțiunile întreprinse.

' A
La Muzeul Olteniei din Craiova a 

fost deschisă expoziția „25 de ani de 
la instaurarea primului guvern de 
largă concentrare democratică din 
istoria țării — 6 martie' 1945", orga
nizată de către Arhivele statului 
din localitate.

★

Miercuri, la casele de cultură din 
Ternut, Sovata și Luduș, precum și 
la numeroase cămine culturale, la 
cluburi ’ și săli publice din județul 
Mureș au avut loc manifestări con
sacrate împlinirii a 25 de ani de la 
instaurarea primului guvern demo
cratic din România.

în aceeași hi la cluburile fabrici
lor de confecții și tricotaje din 
Miercurea Ciuc au avut loc expu
neri pe această temă. Asemenea 
manifestări au mai avut loc la Odor- 
heiul Secuiesc, Gheorghieni, Toplița. 
precum și în alte localități din ju
dețul Harghita. (Agerpres)”

„MONDIALELE" DE HOCHEI (grupa B)
fixate datei» dubluM 

echipele Internazionala 
' ‘ ' pentru

.^OlALE Of V

® j IERI, DOUA SCORURI
o

• gm 
ș 

’^OMANiAtțl0 DIAMETRAL OPUSE...
Rezultate tehnice

R. F.G.—JAPONIA l—l (1—0, 
0—0, 1—1).
S. U.A.—BULGARIA 19—1 (6—1, 
7"-0, 8—0).

Programul de azi
ELVEȚIA—NORVEGIA (ora 17) 
ROMANIA—IUGOSLAVIA (ora 
19,30).

Printr-o coincidență „dictată* de 
sorți, hocheiștilor japonezi le-au fost 
opuse în primele două zile ale com
petiției tocmai marile favorite ale 
grupei B ; marți au jucat (și, după 
cum se știe, au pierdut categoric) cu 
selecționata S.U.A., iar ieri, miercuri, 
au avut ca adversară reprezentativa 
R.F.G. Din nou a fost vizibil faptul 
că niponii (promovați anul trecut din 
grupa C), deși buni tehnicieni, deși 
patinează bine, 
greu contactele cu corpul, nti

li

Imprudențe?
Două întîmplări cu consecințe 

fatale, care totuși , — și tocmai, 
în aceasta constă -partea lor 
dureroasă.—. nu. pot fi pu.se pe . 
seama hazardului. Primă s-â pe-' 
trecut in comuna Vadul Izei 
(Maramureș). Dumitru Trifoi a 
umplut de cu seară soba (care 
era improvizată !) piuă la refuz 
cu rumeguș, fără să-l preseze 
suficient. Din cauza gazelor re
zultate din ardere, patru per
soane au decedat. A doua — la 
Ceptura (Prahova). Soția meca
nicului Traian Grămescu de la 
exploatarea minieră din locali
tate se întorsese din București, 
și, înainte de culcare, a înfundat 
soba cu cărbuni (sobă care, după 
cum s-a constatat ulterior, era 
defectă). Cînd soțul s-a întors 
de la lucru, a găsit-o pe soție 
în comă, iar pe băiețelul lor în 
vîrstă de 4 ani decedat. Doar in
tervenția operativă a medicului 
de la mina Ceptura a salvat a 
doua victimă. Simple impruden
țe? Judecați ți dv.

Semnalul de 
alarmă ?

Stația C.F.R. Iași. Noaptea de 
21 spre 22 februarie. Rapidul 62 
urma să fie tras la peron. In a- 
celași timp, o garnitură de mar
fă efectua manevra de elibera
re a liniei. Dintr-o neatenție, 
operațiunea s-a soldat cu tampo
narea garniturii de marfă și a 
rapidului amintit. Două remorci 
de automotor de la trenul de 
marfă, locomotiva acestuia și 
vagonul-restaurant de la trenul 
rapid au suferit avarii. N-au 
fost victime, dar aceasta nu di
minuează cu nimic vina celor care 
au produs accidentul. Cu atit 
mai mult cu cit nu este unica 
abatere de acest fel semnalată 
in ultima vreme Invităm orga
nele competente să tragă con
cluziile de rigoare. Noi am tras 
semnalul de alarmă.

ratat
Primind spre vinzare 222 kg 

șlung de vită (prețul — 6 lei kg), 
Cristache Manolescu și Vasile 
Manole, vînzători la Centrul de 
carne din str. Plevnei 8 (Bucu
rești), s-au gîndit că n-ar fi rău 
să le rămînă și lor o porție. în 
consecință, au tocat carnea pri
mită, punind-o in vinzare la 
prețul de... 18 Iei kg 1 Surprinși 
de Inspecția comercială, au în
cercat să - susțină că au primit 
carnea gata tocată. Inspectorii 
însă n-au „înghițit sarmaua" și 
au înaintat dosarul Procuraturii 
municipiului București. Cercetă
rile fiind încheiate, speculanții 
își vor primi în curînd pedeap
sa. îi așteaptă o... porție pe mă
sură,, cu sarea și piperul oferite, 
după procedură, de reprezentan
ții legii.

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul ’corespondenților 
j,Scînteii"

Cronica aileâ
Miercuri a părăsit Capitala, ple- 

cînd spre Moscova, o delegație inter
departamentală, condusă de Adrian 
Georgescu, primrvicepreședinte al 
Comitetului de stat pentru energia 
nucleară. Delegația va purta trata
tive privind dezvoltarea colaborării 
și cooperării intre Republica Socia
listă România și Uniunea Sovietică 
în domeniul folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice.

Cu prilejul..vizitei. în. țara,,noastră., 
a delegației de industriași italieni, 
condusă de Virgiftio 'Rogndni,' mehibru 
al Parlamentului italian, miercuri 
seara, Hristache Zambeti, vicepreșe 
dinte al Camerei de Comerț, a oferii 
un cocteil in saloanele hotelului 
„Athenee Palace". Au participai 
membri ai conducerii unor ministe
rs economice, conducători ai unor 
întreprinderi de comerț exterior, pre
cum și Niccolo Moscato, ambasado
rul Italiei la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

la concursul din 25 februarie 1970
Extragerea I : 37 39 11 23 18 31.

FOND DE PREMII : 437 940 lei.
Extragerea a Il-a : 36 26 37 1

16 45 39
FOND DE PREMII i 382 743 lei.

vremea
Ieri in țară : vremea s-a men

ținut umedă, cu cerul acoperit, 
exceptînd vestul extrem, unde, 
pe alocuri, a devenit variabil. 
Au căzut și precipitații in
termitente, sub formă de nin
soare în Transilvania, Mol- 

„ dqva și. . regiținea ,. cie, rnun- , 
te și sub. formă , de ploaie, la- 

■'"pqviță și ninsoarevîn «Muntenia 'k 
și Dobrogea în Oltenia, preci
pitațiile au fost locale, iar în 
Crișana și Banat,.izolate. Tempe
ratura aeriilui ia ora 14 oscila în
tre minus 3 grade la Suceava și 
plus 6 grade în Tr. Severin. în 
zona de munte, izolat, s-au sem
nalat ceață și chiciură.

Timpul probabil pentru 27, 28 
februarie și 1 martie. în țară : 
vreme umedă și rece, cu cer 
mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații sub formă de nin
soare in jumătatea de nord a 
țării și sub formă de ploaie, la- 
poviță și ninsoare în rest. Vîn- 
tul va sufla potrivit, cu intensi
ficări temporare, spulberînd lo
cal zăpada în Moldova, la înce
putul intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse între minus 10 și 
zero grade, izolat mai coborîte 
în nordul țării, iar maximele 
vor oscila între minus 4 și plus 
6 grade.

A APĂRUT:

Revista Institutului de studii istorice și social-politico 
de pe lîngă C. C. al P. C. R.

ANALE DE ISTORIE
nr. 1/1970 (ianuarie-februarie)

Cu următorul cuprins !
ARTICOLE-COMUNICĂRI". „6 

Martie — eveniment memorabil în 
istoria poporului român", de Aron 
Petric ; „Lucrețiu Pătrășcanu : Un 
veac de frămîntări sociale. 1821— 
1907“ de Augustin Deac ; „Momen
te ale participării armatei române 
la eliberarea poporului cehoslovac 
de sub cotropirea fascistă", de ge
neral-colonel în rezervă Mircea 
Haupt ; „60 de ani de la reconsti
tuirea P.S.D.R.", de Ion Mamina, 
C. Căzănișteanu ; „Ișto: iografia po
loneză în ultimul sfert de veac", de 
Marian Zgorniak (R. P. Polonă).

ÎN ÎNTÂMPINAREA CENTENA
RULUI NAȘTERII LUI VLADIMIR 
ILICI LENIN : „V. I. Lenin și pro
blema insurecției armate din Oc
tombrie", de I. I. Minț (U.R.S.S.) | 
„V. I. Lenin despre revoluția socia
listă", de loan Bojan.

VIAȚA ȘTIINȚIFICA : „Lucrările 
lui V. 1. Lenin în România. Contri
buții bibliografice", de Milică Mol- 
doveanu, Veronica Kilian," Nicolae 
Rauș ; „Bibliografia revistei «ANA
LE DE ISTORIE» (1955—1969)“, de 
Miralena Bolea. Elisabeta Buta, M. 
Ion.

Hărnicie în noapte
(Urmare din pag. I)

șului ! — hrana nece
sară „Vaca ne dă lap
te". Aș 1 de unde ; a- 
ceastă spectaculoasă 
„vacă automatizată" dă 
cam 360 000 de litri de 
lapte de consum pe zi.

La întreprinderea d“ 
panificație llerăsr.-ău 
e un du-te vino nemai
pomenit. Cine-și în
chipuie cumva că 
munca de noapte e mai 
lentă, se-nșeală, mai 
cu seamă dacă-i vor
ba de domenii de acti
vitate în care produsul 
trebuie să ajungă, ia 
ora fixă, pe piață, în 
sacoșa cumpărătorului 
De aceea, economia 
gesturilor. siguranța 
lor îți aduc aminte, 
fără să vrei, de ceea 
ce ai văzut la C.F.R., 
la depou și-n gară. 
Nici o secundă irosită 1 
Pe banda rulantă curg

cornurile — .semiluni 
multiplicate la infinit. 
Cuptoarele dudu’e, 
mîinile brutarului, în- 
tr-o gesticulație de a- 
utentic prestidigita
tor, crestează coca 
franzelelor, o unge, 
așează fiecare bucată 
pe lopată, pînă se nu
mără cu sutele, cu 
miile : prin mîinile o- 
mului acesta au tre
cut și s-au copt — în- 
tr-o singură noapte — 
16 000 de pîini. Un om 
— 16 000 pîini 1

Pentru toată această 
producție nocturnă (si 
cîte alte asemenea in
stantanee ar fi de sur
prins I) este însă nece
sară forța care pune 
în mișcare energiile : 
electricitatea. Aici, în 
preajma dispecerului 
rețeldi de distribuție 
electrică a Bucureștiu-. 
lui, aflat de veghe la 
pupitrul său, te simți

un Prometeu modern, 
capabil să dăruiască o- 
menirii, printr-un sin
gur declic, lumina zi
lei care se apropie cu 
pași repezi. Poate că 
nicăieri mai mult de
cît aici, unde nu-i .de
cît un om, nu simți 
colectivitatea : la ora 
la care fiecare răsuceș
te, în zori, comutato
rul, gata să pășească 
într-o nouă zi de mun
că, totalul acestor ges
turi simple, reflexe, se 
traduce în replica 
dispecerului : „Crește 
consumul !“. Totul e 
pregătit, se așteaptă 
doar semnalul de por
nire. Telefoanele zbîr- 
nîie. Motoarele uzine
lor electrice se tre
zesc, în sf'rșit. soarele 
poate răsări..; Și n-are 
nici un rost să spui că 
și orasu se trezește, 
după ce — evident — 
n-a închis ochii com
plet nici o clipă.

în viteză, . suportă 
__ , au 
(încă 1) rezistența fizică necesară în 
astfel de condiții. Superioritatea 
echipei vest-germane în meciul de 
ieri — după cum vom vedea, nu în- 
tr-atît de netă, cum se anticipa — nu 
s-a datorat însă forței fizice, (puțin 
impresionantă chiar și în partida din 
ajun, cu iugoslavii), ci organizării 
judicioase a jocului, ofensivei lor 
mai rapide, șuturilor mai precise pe 
poartă. Verva lui Ernst Kopf, unul 
din veteranii echipei (30 de ani, peste 
100 de selecționări) a însemnat pen
tru formația vest-germană un atu se
rios, fiind în bună parte hotărîtoare 
pentru victorie. Le-a fost destul de 
greu japonezilor să-l stăvilească ; 
Kopf are o forță în șut și o precizie 
fantastice, anunțîndu-se candidat la 
șefia clasamentului realizatorilor 
(ieri, intr-adevăr, n-a marcat, dar din 
meciul cu iugoslavii are la „activ" 
3 goluri).

Partida R.F.G. — Japonia a cunos
cut un succes spectacular extraordi-^ 
nar ; lupta a presupus din partea 
ambelor formații un efort impresio
nant, Extenuate literalmente după

numai cîteva acțiuni, liniile de Îna
intași ca și cele de fundași se schim
bau mai des ca de obicei. Stilul de 
joc al competitoarelor aflate pe ghea
ță fiind aproximativ asemănător — 
presupunînd în primul rînd viteză, 
joc în continuă mișcare, apărări și 
portari în formă deosebită... și cu 
destul de multă șansă — nu s-au pu
tut înscrie goluri multe. La poarta 
lui Morishima sau la cea a lui Hehle 
— adevărate asedii. dar pucul parcă 
nu vroia să intre în plasă. Hocheiștii 
vest-germani pu deschis .scorul in 
min. 8, prin Hartelt. A trebuit apoi 
să treacă aproape 40 de minute ca, 
în fine, același Hartelt să majoreze 
avantajul echipei sale. Se presupunea 
că, la fel ca în partida cu S.U.A., ja
ponezii vor ceda, văzîndu-se conduși 
)a două goluri. Simplă impresie, însă! 
Disputa capătă plusuri de tensiune, 
devine chiar prea dură. Pe bănci’e 
de penalizare echipele au permanent 
cîte un „reprezentant" sau chiar doi.' 
Iregularitățile devin mai numeroase 
din momentul cînd japonezii reduc 
scorul ; faza respectivă merită men
ționată. chiar și numai pentru modul 
în care, s-a marcat golul. Șutul tras 
dintr-un unghi imposibil a făcut ca 
pucul să nu stea in plasă decît o frac
țiuni? de secundă (suficient ca arbi
trul de poartă să fie convins că a 
fost gol valabil). Apoi a ieșit în te
ren, fiind preluat de jucători, de par
că nimic nu se întîmplase... Firește, 
arbitrii de centru, sesizați de lumina 
roșie aprinsă la poarta vest-germani- 
lor, au procedat în consecință. Acest 
gol avea să fie însă și ultimul. Echioa ~ 
R.F.G. învinge deci cu 2—1. O vic
torie extrem de grea. în fața unui 
adversar care. în seara precedentă, 
se arătase fără nici cele mai mici 
veleități...

In cea de-a doua partidă a serii 
s-au întîlnit echipele S.U.A. și Bul
gariei. Tînăra formație bulgară a în
ceput jocul sub presiunea faimei ad
versarei sale. Poate că acest fapt a 
contribuit la dezechilibrul de forțe 

.de pe teren. Diferența de valoare 
dintre cele două formații a ieșit și 
mai mult în evidență, după ce jucă
torii americani, luînd partida în se
rios, au atacat puternic, înscriind 
două goluri în primele patru minute. 
Patinatori rapizi, experimentați si

oportuni In fazele de poartă, america
nii au înscris apoi gol după gol, (deși 
la 2—0 bulgarii reușiseră să reducă 
handicapul).

Așa cum a evoluat aseară, repre
zentativa S.U.A. a arătat că ia In se
rios orice adversar, indiferent de cota 
de valoare cu care este creditat, do
rind să-și marcheze prezența în 
grupa de la București printr-o com
portare demnă de subliniat. In rest, 
scorul \ cu care s-a încheiat meciul 
spune totul ; 19—1 pentru S.U.A.

Ion DUMITRIU

• Au fost
meci dintre . .
Milano și Hertha, contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei eu
ropene a tîrgurilor" : 11 martie în 
Berlinul occidental și 18 martie la 
Milano.

• Echipa de fotbal a U.R.S.S. a 
sosit în Mexic și va juca joi seara 
pe stadionul Azteca. Sîmbătă, echi
pa U.R.S.S. va evolua la Guadala
jara, în compania echipei locale ce 
poartă numele orașului.

o selecționata de fotbal a Brazi
liei a intrat într-o nouă perioadă de 
pregătire pentru campionatul mon
dial din Mexic. Fotbaliștii, brazilieni 
au fost cantonați în apropiere de Rio 
de Janeiro, unde au făcut și primele 
antrenamente. Punctul de atracție al 
echipei este înaintașul Tostao, care 
s-a reîntors de la Houston, unde a 
fost supus unui nou control oftal
mologie. „Nu am voie să lovesc min
gea cu capul timp de 30 de zile — a 
spus Tostao — dar sper că voi juca 
în națională la Guadalajara".

o Selecționatele de fotbal ale Pe
rului și Bulgariei s-au întîlnit din 
nou la Lima. în fața a 40 000 de spec
tatori, peruvienii au jucat excelent, 
de data aceasta, obținînd victoria cu 
scorul de 5—3 (0—1). Peruvianul Soții 
a marcat 3 goluri.

Invitație
la „Palatul de gheață11

vreodată la patinoarulAți fost
„23 August"? Nu, nu in zilele a- 
cestea, ci anul trecut, acum doi ani 
sau mai înainte. Nu era nepriete
nos nici atunci; disputele hocheiș- 
tilor ne făceau, și in vremea 
ceea, să uităm că prinlim direct in 
față forța viscolului sau 
gerului.
-■ Dacă n-a(> fost atunci, 
de mai sus poate că vă 
o imagine a ceea ce...

Marți' seara, ne-am întîlnit 
NOUL patinoar „23 August", cu a- 
cest patinoar căruia cei ce iubesc 
hocheiul i-au și găsit un al doilea 
nume — „Palatul de gheață" ; poa
te că incluzînd o oarecare doză, 
de patetic, de loc neîndreptățită. 
Policromia din aria mărginită de 
mantinele, reflectoarele implinta- 
te in „podul suspendat" de deasu
pra, temperatura la propriu și la 
figurat a „tribunelor", vocea de 
stentor a crainicului, țăcănitul (atit 
de familiar nouă, gazetarilor) te
lexurilor ; totul și toate au suspen
dat pentru o clipă acerba luptă 
pentru puc intr-un punct in care 
nu se afla decît... „Palatul de ghea
ță" și tot ceea ce înseamnă el ca 
îndrăzneață și ingenioasă soluție.

A doua zi — miercuri — spre ora 
primului, am pătruns intr-o încă
pere micuță, un cub cu latura de 
4 pe 4, supraîncălzit, undeva pe 
strada Snagov. Am stat acolo de 
vorbă cu omul care, a conceput „Pa-

(Urmare din pag. I)

a-
asprimea

rindurile 
sugerează 
era.

cu

proape în întregime sub control 
strain.

în orezent, aceste evoluții sînt pe 
punctul de a se extinde, într-o sta
tistică a Ministerului Comerțului din 
S.U.A. se prevede, pentru anul 1970, 
o creștere a investițiilor de capital 
american în Canada cu 2.639 miliarde 
dolari. Recent, presa canadiană a dat 
alarma în legătură cu pericolul u- 
nui nou „val" de la sud de Marile La
curi, care amenință să „înghită" alte 
ramuri ale economiei naționale. Este 
vorba despre intenția unor monopo
luri din S.U.A. de a pune mina pe 
resursele hidroenergetice și hidro
logice din regiunile vestice ale Ca
nadei Ca „nadă", după cum se ex
primă ziarul „GLOBE AND MAIL", 
se flutură promisiunea de a se tre
ce la lichidarea restricțiilor impuse 
de S.U.A. la importul de petrol din 
Canada. „E drept că in prezent — 
continuă ziarul citat — ar fi nimerit 
să putem exporta mai mult petrol, 
intrucît aceasta ar duce la amelio
rarea situației balanței noastre de 
plăți și ar susține redresarea econo
mică a provinciilor apusene, care trec 
prin serioase dificultăți din cauza 
crizei de desfacere a grîvlui. Ar fi 
însă culmea nesăbuinței să ipotecăm 
întregul nostru viitor pentru cîteva 
înlesniri trecătoare obținute azi..."

Consecințele nefaste ale extinderii 
supremației monopolurilor în Canada 
au început să preocupe in cel mai 
înalt grad oficialitățile, cercuri largi 
de economiști și experți de la Ottawa, 
.în țară se agravează procesul infla
ționist. costul vieții este în creș'.ere, 
crește pericolul îngroșării rîndurilor 
armatei celor 400 000 de șomeri diq 
Canada.

Pe de altă parte, 70 la sută din im
porturile de mărfuri în Canada poar
tă marca „made in U.S.A.", iar ex
porturile către S.U..A. realizate de 
filialele din Canada ale societăților 
americane reprezintă nu mai puțin 
de o treime din totalul exporturilor

gheață", Nicolae Laszlo, 
șef al I.S.C.A.S

latul de 
inginer

Ai» fost, desigur, in această con
vorbire și fraze ținind strict de e- 
ficiența economică a construcției, 
de funcționalitatea celor realizaie 
aici : „Suprafața sălii a fost aco
perită cu o structură metalică pe 
cabluri intrind in categoria a ceea 
ce se denumește „acoperișuri sus
pendate". Este prima structură per
manentă de acest gen, 
tară. Dimensiunile sale 
contează ce printre cele 
de pe continent" etc.

la noi in 
(62/96 m) 
mai mari 

Dar au ' 
fost detalii... spectaculoase : „struc
tura" aceasta metalică ce acoperă 
sala măsoară aproximativ 6'000 de 
metri pătrați (cite umil... pentru 
flecare spectator !). De la spectato
rul care stă pe ultimul rînd de 
bănci la tribuna I și pipă la 
cel care stă pe același rînd de la 
tribuna a doua sint exact 62 m 
/lățimea unui teren de fotbal) iar 
pe sub stratul de gheață dintre 
mantinele circulă mii 
țeava refrigerentă. $i 
edificarea „Palatului 
s-a operat intr-un 
șapte luni, in care sint incluse atit 
proiectarea, cît si construcția.

Dacă n-ați fost niciodată la 
tinoar" <‘ 
de astăzi

de metri de 
încă ceva — 
de gheață", 

timp-record :

. . „Pa-
ddți curs invitației noastre 

"A și veniți. Merită.

Valentin PĂUNESCU

canadiene. Situația este determinată, 
în parte, și de faptul că, împotriva 
dorinței autorităților de la Ottawa 
de a extinde relațiile comerciale cu 
statele de peste Atlantic, „societățile- 
mamă" împiedică accesul filialelor 
lor canadiene pe piață europeană, 
pentru a evita riscurile concurenței. 
Așa se explică de ce Canada, deși a 
cincea putere comercială a lumii, se 
numără în prezent printre țările in
dustrializate. cu cel mai scăzut grad 
de diversificare a relațiilor comer
ciale. Totodată, producția națională

Camplonatul pentru 
titlul mondial la hand
bal masculin începe as
tăzi în citeva orașe fran
ceze, printre care și 
Parisul. N-aș putea spu
ne că în capitala Fran
ței se simte un puls 
special determinat de 
competiția handbalistică 
supremă. Sportul acesta 
incă nu a atins coardele 
sensibile ale suporteri
lor locali și mai degrabă 
se cuvine să subscriem 
la opinia revistei ilus
trate „Miroir Sprint" 
titrată pe coperta nu
mărului său special din 
24 februarie : „Handba
lul pornește la cucerirea 
Franței". De altfel, toc
mai in această idee r 
conceput federația fran
ceză de specialitate în
treaga desfășurare a 
campionatului mondial, 
în... 11 zile de competi
ție nu mai puțin de 25' 
de orașe vor găzdui cele 

de partide, scontîn- 
du-se 
peste 100 000 de spec
tatori. Firește, televiza
rea meciurilor va 
juta simțitor vasta ac
țiune de popularizare. 
Este cazul să adaug aici 
ca posturile de televi
ziune din 13 țări 
retransmite și vor co
menta întrecerile, 
presa, prin 300 de zia
riști francezi și străini, 
va întregi reflectarea 
jocurilor mondiale.

Ce comentarii suscită 
meciul România—Fran
ța ? Ziarele pariziene 
sînt unanime în a con
sidera drept favorite 
ferme In grupa C echi
pele României și R.F. 
a Germaniei, în schimb 
se arată cam 
cu privire la 
handbaliștilor 
..L’Humanite". 
dă. scrie că 
intîlnirii Franța-Româ- 
nia nu lasă nici un fel 
de îndoială ; de aseme
nea acela al . meciului 
dintre echipa gazdă și 
cea vest-germană. Mi
chel Artigala în „l’Au- 
rore" este de părere 
că. sub rezerva unui 
miracol. românii si 
vest-germanii sint de 
neîntrecut în grupa C 
In încheierea articolu
lui său din „Le Figa
ro", Louis Vincent pare 
puțin mai optimist, da
că se poate spune așa. 
scriind textual : ,.Nv
este deloc sigur că ro-

42
pe prezența a

a-

vor
iar

pesimiste 
șansele 

francezi, 
de pil- 

rezultatu)

0 0^0

mânii vor reuși la 
ris un scor fluviu 
dauna francezilor", 
cîndii-se aluzie la 
renul acoperit cu 
tan — fapt întilnit
tru prima oară Ia jocu
rile mondiale — în. zia
rul „Le Parisien li- 
bere“ se spune : „Te
renul de la palatul 
handbalului, pe care 
nici o echipă, cu ex
cepția celei franceze, 
n-a jucat încă, va fi un 
avantaj pentru repre
zentanții noștri". Și 
ziarul menționat se în
treabă mai departe : 
„Vor sti francezii să 
profite de acest atu în 
meciul contra români
lor ?“

Handbaliștii români, 
deși încrezători în for-

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS 

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU VALERIU 

MIRONESCU

țele lor, nu sint ■-deloc 
dispuși să privească cu 
ușurință partidă care 
îi va opune gazdelor, 
încă din avion, condu
cători și jucători îmi 
ziceau că vor lupta la 
meciul de debut la fel 
de mult ca pentru o fi
nală. In această idee, 

k cred eu foarte sănă
toasă. va fi utilizată 
cea mai bună formație, 
inclusiv Gruia și Gu- 
neș, cu toate, că ambii 
tunari nu sînt comple
tamente restabiliți de 
pe urma unor trauma
tisme. Gruia personal 
îmi afirma că nici nu 
concepe să nu joace îm
potriva francezilor, deși 
îl mai jenează dureri
le de la piciorul sting. 

Am asistat la un ca
pitol important, aș zice 
chiar decisiv, de pre
gătire a campionatului 
mondial. A fost mo
mentul instruirii arbi- 
‘“:'or, ' cu precădere 

tra durităților ex- 
și a jocului bru- 
■absența provizo- 

Emile Horle. 
al comisiei 

F.I.H., lu- 
fost conduse

zentat comisiei un re
ferat . cuprinzător — 
spațiul mă împiedică 
să-l comentez, însă 
pot afirma că el pune 
un puternic accent pe 
datoria arbitrilor de a 
reprima cu cea mai 
mare severitate durită
țile, ca și antijocul — 
care a fost urmat, vre
me de vreo șapte ore,, 
de discuții aprinse, în
treaga ședință termi- 
nîndu-se la ora 1 din 
noapte 1 Comisia a a- 
probat cu foarte mici 
modificări referatul Iul 
I. Kunst-Ghermănescu, 
iar a doua zi toți arbi
trii campionatului au 
fost puși la curent cu 
instrucțiunile cuvenite. 
(Spre informarea citi
torilor adaug că, pentru 
prima oară în istoria 
competiției supreme, 
jocurile vor fi conduse 
de doi arbitri centrali 
— ca la baschet — eli- 
minîndu-se arbitrii de 
la porți). Dar, fără în
doială, despre toate a- 
cestea voi avea prile
jul. plăcut ori neplă
cut, să revin și să. le 
comeniez în viitoarele 
corespondențe.

Prin urmare, astă 
seară la 21.30 (ora Ro
mâniei), la Paris înce
pe meciul Franța-Ro- 
mânia, în care sperăm 
că reprezentanții noștri 
nu-și vor dezminți re
putația mondială și se 
vor comporta pe măsu
ra clasei lor internațio
nale. Totodată începe 
derularea întregului 
campionat mondial. Da
că la Paris, în grupa 
C, partida nu opune 
principalii ei rivali, în 

în alte grupe 
im

un caracter de- 
Mă gindesc la 

de la Saint-Na- 
dintre echipele 
și R. D. Ger-

trilor, 
cont . 
cesive 
tal. în 
rie a 
președinte 
tehnice a 
crările au 
de compatriotul nostru 
Ton Kunst-Ghermănes- 
cu. Domnia sa a pre-

dl.

principi 
schimb în alte 
confruntările vor 
brăca 
cisiv.
meciul 
zaire, 
U.R.S.S.
mane (grupa A) sau la 
cel de la Longwy din
tre Danemarca și Po
lonia (grupa D). Mai li
niștite par apele în 
grupa B. specialiștii fi
ind însă foarte curioși 
să știe cît de mari sint 
progresele japonezilor 
si dacă se' poate vorbi 
despre o stagnare valo
rică în jocul cehoslova
cilor. întilnirea de la 
Bayonne va da proba
bil, și lor, și nouă, răs
punsuri îndeajuns de 
corecte.

@ @ Q @ ®
independența țării aflîndu-se, în li
nele privințe, amenințată". în a- 
ceeași ordine de idei este semnifi
cativă recenta . declarație făcută în 
parlament de președintele partidului 
nou democrat canadian. Thomas 
Douglas, care (a subliniat : „Indepen
dența politică și economică rămine 
problema centrală a acestui deceniu. 
Canada nu trebuie să se transforme 
într-o colonie economică a S.U.A.".

în această situație, guvernul cana
dian a luat unele măsuri cu scopul 
de a contracara influența americană

Probleme ale

economiei canadiene
este subordonată, într-o proporție 
apreciabilă. unor interese străine 
dezvojtării economice, a Canadei. A- 
deseori, întreprinderile canadiene 
sînt silite să realizeze tipuri și ca
lități de produse conform intereselor 
întreprinzătorilor americani. în acest 
sens, intr-un articol publicat in 
„BULETIN DE L’ECONOMIE ET 
DES FINANCES" se arată „Investi
țiile S.U.A. au drept consecință aser
virea economiei Canadei unor centre 
exterioare de liotărîri, care cel mai 
adesea nu îi slujesc interesele. Pro
blemele pe care le pune această do
minație străină autorităților de la 
Ottawa țin de influența asupra ba
lanței comerciale și de plăți a țării, 
asupra echilibrului economic intern, 
cit și de domeniul politicului, însăși

și, în ultimă instanță, de a apăra 
suverani.atea țării. Astfel, s-a întă
rit controlul asupra capitalului 
străin, s-au deschis mai larg porțile 
pentru extinderea relațiilor comer
ciale cu țările Europei și Americii 
Latine, au fost maj’orate impozitele 
federale pe venituri, instituindu-se 
restricții în domeniul creditului și 
prețurilor. Măsurile amintite s-au 
dovedit însă insuficient de operante, 
iar activitatea Comisiei pentru pre 
țuri . și venituri, creată în august 
1969, care ar fi trebuit. în intenția 
guvernului, să oprească spirala pre
turilor inflaționiste, nu s-a dovedit 
prea fructuoasă.

Datorită sistemului legislativ în 
vigoare, care nu cuprinde un sis
tem de taxe progresive pe venituri,

povara impozitelor este suportată în 
cea mai mare parte de păturile cele 
mai puțin avute din țară în timp 
ce monopolurilor le revin de plătit 
sume infime în raport cu profiturile 
realizate. în aceste condiții au cres
cut nemulțumirile păturilor sociale 
cu- venituri mici și mijlocii. Lupta 
împotriva monopolurilor constituie 
un obiectiv central al platformei re
vendicative a oamenilor muncii ca
nadieni. Greva celor 18 000 de sala- 
riați de la „INTERNATIONAL NI
CKEL COMPANY", acțiunile reven
dicative ale celor 20 000 de metalur- 
giști desfășurate recent în Canada 
au constituit, .de fapt, manifestarea 
evidentă a protestului general al 
muncitorilor împotriva dominației 
monopolurilor.

Necesitatea unor reevaluări în po
litica economică a guvernului cana
dian se impune, cu tot mai multă 
acuitate, sub presiunea unui complex 
de factori, în cadrul urnii interviu 
acordat recent ziarului „LE MON- 
DE““, premierul Canadei, El.iott. 
Trudeau, declara că guvernul de la 
Ottawa urmărește pentru viitor dez
voltarea acelor ramuri ale economi
ei în care Canada poate ocupa un 
loc de prim ordin (comunicațiile prin 
sateliți, folosirea în scopuri pașnice 
a atomului, industria aeronautică 
ș.a.) „Trebuie să dezvoltăm o indus
trie care să poată rezista pe piețele 
externe importante, ca urmare a li
nei politici tarifare liberale. Va tre
bui de aceea să acordăm o mai mare 
atenție dezvoltării societăților cana
diene, care vor acționa în paralel cu 
investitorii străini. In linii mari, a- 
ceasta este orientarea care ne-ar per
mite, ca să zicem așa, de a ne elibe
ra de sub dominația americană, afir. 
niîndu-ne pe deplin suveranitatea 
noastră".

Sint cuvinte care, diagnosticînd o 
situație apreciată de păturile cele mai 
largi din Canada ca fiind serioasă, 
încearcă să schițeze liniile unei reme
dieri, reclamată cu vigoare de opinia 
publică a acestei țări.



Întîlnirea de la SofiaPremierul Noii ZeelandeOm ENTOk APROPI AT „Leninismul

viața internațională
Austria sprijină 
toate eforturile 

in direcția 
destinderii

DECLARAȚIA MINISTRULUI DE EX
TERNE KURT WALDHEIM

VIENA 25. — Corespondentul A- 
gerpres P. Stăncescu transmite: 
Luînd cuvîntul miercuri la o confe
rință de presă, Kurt Waldheim, mi
nistrul afacerilor externe al Aus
triei, a declarat că baza politicii 
externe a țării o constituie Tratatul 
de Stat și Statutul de neutralitate 
permanentă al Austriei. El a men
ționat cu acest prilej că țara sa ma
nifestă grijă pentru a avea elații 
bune cu toate țările. „Ne străduim, 
a spus ministrul de externe austriac, 
să menținem încrederea celorlalte 
state în hotărîrea noastră de a con
tinua politica externă promovată pî
nă acum". Waldheim a subliniat că 
Austria sprijină toate eforturile care 
se depun în direcția destinderii rela
țiilor internaționale, aducîndu-și 
contribuția sa la acest proces, fiind 
conștientă de daunele pe care le-ar 
putea avea reînvierea războiului rece.

IN FAȚA CONGRESULUI S.U.A.

Președintele
Pompidou reafirmă 
direcțiile generale 

ale politicii 
externe franceze

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Miercuri, în cea de-a doua zi a vi
zitei sale oficiale în Statele Unite, . 
președintele Franței, Georges Pom
pidou, a primit la reședința sa de la 
„Blair House" pe ministrul apără
rii al S.U.A., Melvin Laird, cu care 
a discutat o serie de chestiuni lega
te de politica militară a celor două 
țări. După vizita lui Laird, președin
tele francez a primit pe ministrul 
finanțelor, David Kennedy, precum 
și pe principalii responsabili ai eco
nomiei americane. Reuniunea a fost 
consacrată examinării unor probleme 
privind relațiile economice dintre 
cele două țări.

Georges Pompidou a luat apoi cu- 
vintul in fața Camerelor reunite ale 
Congresului american, expunînd prin
cipalele aspecte ale politicii externe 
franceze. Referindu-se la situația din 
Orientul Apropiat, Pompidou s-a 
pronunțat pentru renunțarea reci
procă la forță a ambelor părți. Sub
liniind că Franța reafirmă „dreptul 
statului Israel nu numai la existen
ță, ci și Ia securitate, și la exerci
tarea liberă a tuturor drepturilor u- 
nui stat independent și suveran", el 
a ținut să precizeze că nu va putea 
exista „un viitor sigur pentru Israel 
în afara unei înțelegeri durabile cu 
lumea care îl înconjoară, înțelegere 
care implică renunțarea la cucerirea 
militară și soluționarea problemei 
paiestinene". El și-a exprimat păre
rea că pentru a se ajunge la un a- 
semenea rezultat în momentul de 
față, cînd situația a devenit atit de 
explozivă, ar fi necesar efortul ță
rilor membre_ ale O.N.U. și în spe
cial al celor patru mari puteri care 
să .„definească și să propună con
dițiile generale ale unei reglemen
tări și să pună la punct garanțiile".

Abordînd problema războiului din 
Vietnam, Pompidou a subliniat ne
cesitatea ca S.U.A. să pună capăt 
acestui conflict. „Permiteți-mi, ca 
prieten, a declarat el, să vă spun că 
sfîrșitul războiului din Vietnam va 
fi pentru Statele Unite cea mai pre
țioasă victorie, aceea obținută asu
pra lor însele".

In cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a zilei de 6 Mar
tie, Ambasada Republicii Socialiste 
România în R. D. Germană a oferit 
în seara zilei de 24 februarie o gală 
de . filme la clubul oamenilor de artă 
din Berlin. Au participat repfezen- 
tanți ai Ministerului de Externe, per
sonalități ale vieții politice și cultu
rale din R. D. Germană, membri ai 
corpului diplomatic acreditați la Ber
lin.

Guvernul Indiei va na
ționaliza la sfîrșitul lunii 
martie sistemele de asigu
rări, va institui controlul asupra im
portului și comerțului cu ridicata și 
va înfăptui alte măsuri progresiste — 
a declarat Sanjivayya Damoradan, mi
nistrul indian al muncii și al brațelor 
de muncă.

La Belgrad a fost sem
nat prOtOCOlul Privind colabora
rea dintre Consiliul național al ingine
rilor și tehnicienilor din Republica 
Socialistă România și Uniunea ingi
nerilor și tehnicienilor din Republica 
Socialistă Federativă .Iugoslavia pe 
anul 1970.

La Londra au avut loc
COnVOrbiri între premierul brita
nic, Harold Wilson, și președintele^

I ' __ _______

® R.A.U
© Diferendul dintre autoritățile iordaniene și organizațiile 

paiestinene a fost soluționat

crearea Consiliului suprem al apărării civile

CAIRO. — In Republica Arabă 
Unită a fost creat, prin decret pre
zidențial, Consiliul suprem al apără
rii civile, anunță ziarul „Al Ahram". 
Din acest organism vor face parte 
membrii Consiliului Executiv Suprem 
al Uniunii Socialiste Arabe, șeful sta
tului major al forțelor armate, mai 
mulți miniștri, comandantul armatei 
de apărare populară și directori ai 
administrației apărării civile.

Noul organism va fi însărcinat cu 
elaborarea legislației privind politica 
de apărare civilă și va fixa răspunde
rea miniștrilor și diverselor organiza-

ții în acest domeniu. El va putea să 
ia toate hotărîrile necesare pentru a 
face față oricăror situații, precizează 
cotidianul „Al Ahram“.

AMMAN. — Președintele Organiza
ției pentru eliberarea Palestinei, Yas
ser Arafat, a declarat marți în cadrul 
unei conferințe de presă că a luat 
sfirșit criza intervenită la 10 februa
rie în relațiile dintre autoritățile 
iordaniene și comandourile palesti
niene. Referindu-se la procesul de 
unificare a grupărilor de guerilă, el 
a declarat că „dorința de unitate și 
înțelegere este mai puternică decît 
divergențele trecătoare".

Comunicat comun iugoslavo-egiptean
BELGRAD 25 (Agerpres). — în co

municatul comun cu privire la vizita 
președintelui R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, în Republica Arabă Unită, 
se relevă că discuțiile purtate cu 
președintele Nasser au abordat pro
bleme actuale ale. vieții internațio
nale, precum și situația din Orientul 
Apropiat. Cei doi șefi de state au re
afirmat atașamentul lor față dc. po
litica de neangajare, relevînd rolul 
pe care țările neangajate trebuie 
să-1 aibă în rezolvarea pașnică a 
problemelor internaționale. Comuni
catul relevă sprijinul Iugoslaviei și 
R.A.U. față de lupta poporului viet
namez pentru eliberarea țării și sub
liniază că cei doi șefi de state con
sideră retragerea tuturor trupelor 
americane din Vietnam ca o premisă 
a păcii în această regiune. S’e ex
primă totodată solidaritatea celor 
două țări cu popoarele africane în 
lupta lor dreaptă pentru eliberare 
și consolidarea independenței.

Cele două părți au examinat, de 
asemenea, relațiile bilaterale dintre 
Iugoslavia și Republica Arabă Uni- , 
tă, constatînd că acestea se dezvoltă 
cu succes.

TRIPOLI 25 (Agerpres). — Preșe
dintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip Broz 
Tito, a sosit miercuri la Tripoli, în- 
tr-o vizită oficială de două zile în 
Libia.

și procesul
revoluționar ambasadorul român

a reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești

mondial"
Conferință internațională

la Moscova

MOSCOVA 25. — Corespondentul 
Agerpres L. Duță transmite: La 
Moscova se desfășoară Conferința 'teo
retică internațională „Leninismul și 
procesul revoluționar mondial", la 
care, în afară de oameni de știință so
vietici, participă reprezentanți 
peste 20 de țări.

Luînd cuvîntul, în ședința 
miercuri a conferinței, tovarășul
Popescu-Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., a prezentat referatul 
„Victoria socialismului în România — 
confirmare a vitalității marxism-leni- 
nismului, a spiritului său novator".

din

de
Ion

WELLINGTON 25 (Agerpres). — 
Ambasadorul Republicii • Socialiste 
România in Noua Zeelandă, Iosif 
Gheorghiu, a fost, primit de Keith 
Holyoake, primul ministru și minis
trul afacerilor externe al acestei țări." 
In cursul convorbirii au fost aborda
te aspecte ale stadiului actual al re
lațiilor româno — neo-zeelandeze ți 
posibilitățile lor de dezvoltare. După 
întrevedere, Keith Holyoake a oferit 
un dejun în onoarea ambasadorului 
român, la care au participat toți 
membrii cabinetului neo-zeelandez. 
Dejunul s-a desfășurat intr-o atmos
feră cordială.

în aceeași zi, ambasadorul Româ
niei a avut o întrevedere protocolară 
cu primarul orașului Wellington.

de schimburi

din țări socialiste
SOFIA 25 (Agerpres). — în zilele 

de 24 și 25 februarie 1970 a avut loc 
la Sofia o întîlnire a reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 
din țări socialiste.

La această întîlnire au participat : 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, V. Koțev, 
secretar al C.C. al P.C.B. ; din partea 
Comitetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, J. Fojtik, . 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia ; din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, W. Lamberz, secretar al 
C.C. al P.S.U.G. ; din partea Comi
tetului Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, B. Lhamsuren, 
membru supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.P.R.M. ; din par
tea Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, J. Szyd- 
lak, membru supleant al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.U.P ; 
din partea Comitetului Central al

Partidului Comunist Român, Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.; din 
partea Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
A. Pallai, secretar al C.C. al P.M.S.U. ; 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, P. Demicev, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Participanții la întîlnire au făcut un 
schimb de experiență în problemele
muncii ideologice și de propagandă, 
un schimb de păreri cu privire la 
problemele actuale ale construcției so
cialismului și comunismului și s-au 
informat reciproc despre măsurile în
treprinse în țările lor în cinstea ani
versării a 100 de ani de la nașterea 
lui V. I. Lenin.'

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și colaborare 
tovărășească.

/

Federația internațională a piloților 
de linie a cerut marți seara Organi
zației Națiunilor Unite să întreprin
dă, în situația creată după recentele 
atentate împotriva unor avioane ci
vile, măsuri imediate pentru a îm
piedica „repetarea acestor acte inu
mane".

La Viena s-a anunțat că guvernul 
austriac a hotărît să sesizeze Comi
sia drepturilor omului a O.N.U. asu
pra problemei atentatelor aeriene. 
Comunicatul oficial publicat în ca
pitala Austriei precizează că gu
vernul a decis, de asemenea, „să in
tensifice contactele stabilite cu gu
vernul elvețian în scopul coordonării 
măsurilor de securitate și protecție 
a avioanelor civile".

La Londra s-a întrunit o conferin
ță a reprezentanților a 53 de com
panii aeriene care folosesc aeropor
tul Heathrow din capitala britanică. 
Ei urmează să’ stabilească măsurile 
necesare pentru întărirea securității 
în transporturile aeriene civile.. Con
vocarea' de urgență a unei conferințe 
a societăților aeriene arabe pentru 
examinarea situației create în urma 
ultimelor atentate a fost propusă de 
compania „United Arab Airlines".

★
Vorbind despre prăbușirea avionu

lui „Coronado", aparținind compa
niei aeriene elvețiene „Swissair", Y. 
Arafat, președintele organizației pen
tru eliberarea Palestinei, 0.E.P., a re
levat că „O.E.P. se opune unor ase
menea acțiuni, precum și atacurilor 
asupra persoanelor civile". Coman
damentul unificat al comandourilor, 
a spus Arafat, a dat publicității o 
declarație în care a condamnat a,- 
ceste acțiuni, arătînd că nu' are nici 
o legătură cu ele.

(Agerpres)

/
Vccei Executive Federale a Iugosla
viei, Mitia Ribicici, care se află în 
vizită în Marea Britanie.' Temele con
vorbirilor, anunță agenția Taniug, 
le-au constituit situația internațională, 
relațiile est-vest, securitatea europea
nă, relațiile economice din Europa, 
inclusiv activitatea Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa și Piața co
mună, precum și -situația din Orientul 
Mijlociu.

Continuîndu-și vizita în 
India, delegația Consiliului popular 
al municipiului București, condusă de 
Dumitru Popa, primarul general al 
Gapitajei, a vizitat miercuri mai multe 
obiective economice, culturale și so
ciale din Delhi. între delegația româ
nă și cea a Consiliului capitalei in
diene, condusă de Hans Raj Gupta, 
primarul orașului Delhi, a avut loc în 
aceeași zi un schimb de păreri privind 
activitatea celor două municipalități.

în orașul polonez Lodz 
s-a deschis un congres in
ternațional al modei. Mani- 
festarea prilejuiește întîlnirea specia
liștilor din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, România, 
Ungaria-, și Uniunea Sovietică.

Pregătirile în vederea 
celei de-a treia călătorii a 
unui echipaj spre Lună

Poliția din Washington împrăștiind un grup de manifestanți care au pro
testat împotriva condamnărilor în procesul de la Chicago. După cum se 
știe, inculpafii în acest proces fac parte dintr-o organizație pacifistă care 

cere încetarea războiului dus de S.U.A. în Vietnam
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E. KENNEDY SE PRONUNȚĂ PENTRU 
RETRAGEREA MAJORITĂȚII TRUPELOR 

AMERICANE DIN STRĂINĂTATE
WASHINGTON 25 (Agerpres) — 

într-unul din comitetele Partidului 
democrat au început marți dezbateri 
privind „reașezarea priorităților na
ționale" ale S.U.A. Luînd cuvîntul în . 
cadrul acestei 'dezbateri, senatorul 
Edward Kennedy s-a pronunțat pen
tru retragerea majorității trupelor 
americane din Europa occidentală. 
El a cerut ca „statele vest-euro- 
pene să contribuie într-o măsură 
mai mare la propria lor apărare". 
Kennedy, care este al doilea lider al 
majorității democrate din Senat, a 
subliniat că sumele cheltuite de Sta
tele Unite pentru întreținerea mi
litarilor americani și a familiilor lor 
în Europa de vest se ridică anual la 
12—15 miliarde dolari. „Statele Uni
te, a arătat el, mențin în Europa 
300 000 de soldați, la care se adaugă

250 000 de membri ai familiilor aces
tora".

El a spus că o poziție similară tre
buie adoptată șt în ceea ce privește 
Coreea de sud zși alte țări asiatice, 
„întreaga problemă a ajutorului a- 
merican acordat armatelor străine 
necesită o reexaminare", a declarat 
el.

La rîndul său, senatorul democrat 
Edmund Muskie a declarat că „tre
buie reduse substanțial cheltuielile 
militare".

Agenția Associated Press mențio
nează că intervenția lui Kennedy și 
opiniile altor senatori privind redu
cerea cheltuielilor în scopuri militare ‘ 
reflectă opoziția crescîndă din Sena
tul american față de angajamentele 
asumate da, S.U.A. privind punerea 
la dispoziția Tratatului Atlanticului 
de nord a unor importante efective 
militare și fonduri bănești.

culturale și științifice bonn: ÎNTREVEDERIromâno-tunisiene
TUNIS 25 (Agerpres). — In capi

tala tunisiană s-a semnat, la 25 fe
bruarie, Programul de schimburi cul
turale și științifice între Republica 
Socialistă România și Tunisia pe anii 
1970—1971

Programul, care marchează o creș
tere a schimburilor în domeniile cul
turii. artei, învățămîntului și științei, 
Drevede acordarea, pe bază de reci
procitate, a unor burse complete de 
studii și specializare, schimburi de 
vizite de scriitori, critici de artă, ar
heologi, arhitecți, ziariști, directori 
de case de cultură, pentru documen
tare și schimb de experiență, parti
ciparea la manifestările cultural-ar- 
tistice cu caracter internațional orga
nizate în cele două țări, organizarea 
de expoziții de artă, de fotografii și 
zile ale filmului, precum și turnee 
ale unor ansambluri artistice. De a- 
semenea, programul prevede tradu
cerea și publicarea de lucrări literare 
și științifice, încurajarea turismului 
și schimburilor în domeniul sportului 
între cele două țări.

Din partea română, programul a 
fost semnat de Petre Bălăceanu, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Tunisia, iar din partea tu
nisiană de Chedli Klibi, ministrul 
afacerilor culturale din Tunisia.

W
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a ministrului român
al energiei electrice

SOFIA 25. — Corespondentul A- 
gerpres Gh. leva transmite: în 
urma întîlnirii care a avut loc între 
ministrul energiei electrice al Repu
blicii Socialiste România, Octavian 
Groza, și ministrul pentru energetică 
și combustibil din Republica Popu
lară Bulgaria, Konstantin Popov, 
miercuri a fost semnat la Sofia un 
document de lucru privind încheierea 
primei etape a sarcinii de proiectare 
a complexului hidroenergetic de pe 
Dunăre din zona Izlaz—Somovit.

In cursul aceleiași zile, ministrul 
român a fost primit de Pencio Ku- 
badinski,' membru al* Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului 
Comupist Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministru al 
construcțiilor și arhitecturii al R. P. 
Bulgaria. La întîlnire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, tovără
șească, a participat și Nicolae Ble- 
jan, ambasadorul României la Sofia.

Scheel despre relațiile
externe ale R. F. G
25 (Agerpres). — In Bun- 
vest-german au început 

dezbaterile generale asupra
BONN 

destagul 
miercuri 
politicii externe a actualului guvern. 
Ministrul de externe, Walter Scheel, 
a prezentat, la începutul dezbaterilor, 
un bilanț al activității guvernului in 
domeniul politicii externe și a preci
zat poziția acestuia față de unele pro
bleme internaționale.

Referindu-se la convorbirile dintre 
R. F. a Germaniei și Uniunea Sovie
tică, Walter Scheel a scos în eviden
ță „sinceritatea și seriozitatea" celor 
două părți. Ministrul vest-german al 
afacerilos externe a arătat că recen-

0 interesantă
u

ALE MINISTRULUI
COMERȚULUI EXTERIOR

AL ROMÂNIEI
BONN 25 — Corespondentul A- 

gerpres Mircea Moarcăș transmite i 
Ministrul comerțului exterior al Ro
mâniei, Cornel Burtică, însoțit de 
ambasadorul României la Bonn, 
Constantin Oancea, a făcut miercuri 
o vizită la sediul Comitetului pentru 
promovarea relațiilor economice cu 
țările socialiste.

în prezența a numeroși oameni de 
afaceri vest-germani, reprezentanți 
ai unor mari firme economice, pre- 
ședințele comitetului, Otto Wolff 
von Amerongen, a salutat călduros pe 
ministrul român. Președintele a a- 
nunțat, totodată, constituirea secției 
române din cadrul Comitetului pen
tru promovarea. relațiilor economice 
cu țările socialiste.

Ministrul comerțului exterior, Cor
nel Burtică, a făcut o expunere cu 
privire la evoluția schimburilor e- 
conomice ale României cu străinăta
tea. După ce a subliniat succesele 
importante înregistrate în creșterea 
potențialului industrial al României, 
vorbitorul a scos în evidență largile 
posibilități existente în domeniul dez
voltării continue a colaborării și co
operării economice între România și 
R.F. a Germaniei pe baze reciproc 
avantajoase.

In continuare, ministrul comerțului 
exterior al României, Cornel Burtică, 
a avut convorbiri, în cadrul unei me
se rotunde, cu conducători ai unor 
mari firme industriale vest-german e.

au început cu aducerea pe terenul 
de lansare- a modulului de debarcare. 
Marți, astronauții James Lovell și Fred 
Haise au început o serie de zboruri 
simulate.

Atentat asupra președin
telui Consiliului electoral al 

■ Guatemalei, Walfred Orlando del 
Valle. Duminică se vor desfășura ale
geri în vederea desemnării unui nou 
președinte și a unui nou congres. De 
la mijlocul lunii decembrie s-au pro
dus. 13 asasinate considerate ca avînd 
un substrat politic. După ultimul a- 
tentat, în urma căruia Orlando del 
Valle a fost rănit, poliția a anunțat 
crearea unei „brigăzi speciale de 
securitate" pentru a asigura ordinea 
în timpul alegerilor.

Campania electorală din 
Chile a fost începută de către Sal
vador Allende, candidatul „Unității 
Populare" — coaliție a partidelor de 
stînga din Chile. Allende, scrie agenția 
Prensa Latina, se bucură de un spri
jin larg în rîndurile păturilor munci
torești, o dovadă în acest sens fiind și 
numărul mare de participant la reu
niunile sale electorale.

prezidențiale din 1972, 
afirmă revista „Newsweek". Apreciind 
că senatorul Edward Kennedy nu va 
candida în 1972, unii democrați libe
rali din statul Massachusetts intențio
nează să-i ceară lui Clark, fost mi
nistru în ‘timpul administrației John
son, în prezent avocat la New York, 
să participe la alegerile preliminare 
din Massachusetts, ceea ce ar putea 
fi un pas spre candidatură.

tele convorbiri cu reprezentanții 
Uniunii Sovietice au permis guvernu
lui federal să aprecieze mai bine o 
serie de probleme ale situației inter
naționale contemporane. El a mențio
nat însă că între cele două părți 
„persistă divergențe de păreri, dar că 
ele nu constituie un obstacol insur
montabil pentru acorduri care sînt 
acum posibile". Walter Scheel a sub
liniat în continuare că tratativele cu 
Uniunea Sovietică, cu privire la o co
laborare în domeniul tehnologic șl 
economic, „servesc scopului asigurării 
păcii în Europa".

Abordînd problema contactelor cu 
R. P. Polonă, Walter Scheel a apre
ciat că „va fi de parcurs un drum 
lung și dificil pînă cînd cele două 
părți vor găsi o rezolvare satisfăcă
toare". El a arătat însă că dorește 
„deosebit de mult o înțelegere cu Po
lonia".

Oprindu-se asupra relațiilor dintre 
R. F. a Germaniei și R. D. Germană, 
el a relevat că R. F. a Germaniei tre
buie să țină seama de realitățile ac
tuale și că „eforturile pentru o ast
fel de înțelegere sînt urmărite cu 
simpatie și în alte țări".

A. GROMÎKO 
LA BERLIN

BERLIN 25 (Agerpres). — Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al * 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R D. Germane, și Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri, au primit la Berlin pe An
drei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice, care se 
află într-o vizită .oficială în această 
țară

In cursul convorbirilor — anunță 
Agenția A.D.N. — a avut loc un larg 
schimb de păreri și s-a constatat o 
deplină unanimitate în toate proble
mele discutate.

La Ministerul Afacerilor' Externe, 
al R.D.G. au avut loc apoi convorbiri 
între Andrei Gromîko și Otto Win- 
zer, în cadrul cărora au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări și '■ 
unele aspecte ale situației interna
ționale actuale.

Ramsey Clark a fost tre
cut pe lista candidaților 
posibili pentru alegerile

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 1 București, Piața „Scîntell".
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In cursul luptelor desfă
șurate în Valea Ulcioarelor 
din Laos, forțele Pathet Lao au dobo- 
rît în ultima vreme în total 29 de 
aparate de zbor americane — anunță 
agenția de presă Khaosan Pathet Lao.

LONDRA 25 (Agerpres). — Dr. 
Patrick Steptoe, de la Universi
tatea din Cambridge, a anunțat 
intr-un interviu televizat că 
echipa de cercetători pe care o 
conduce a reușit să obțină fe
cundarea în eprubetă a ținui ovul 
uman și intenționează să im
planteze acest ovul in uterul 
unei paciente; Silvia Allen, in 
virstă de 34 de ani, s-a oferit 
voluntar pentru această expe
riență. Ea este căsătorită de 
șapte ani și nu a născut nici un 
copil. Implantarea ar urma să 
aibă loc în viitoarele șase săp- 
tămini.

Conclavul prinților

Topirea zâpezii si 
ploile căzute în ul
timele zile au pro
dus mari inundații 
în R.F. a Germa
niei. Apele Rinu
lui sînt cu 6,5 me 
tri peste nivelul 
normal. Miercuri 
dimineața, cartie
rele mărginașe ale 
orașului Koln se 
aflau sub apă. In 
fotografie : străzi 
din Koblenz sub
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Somptuosul hotel Taj 
Mahal din Bombay nu 
a mai avut de mult o 
clientelă atit de nobilă. 
125 de prinți din India 
s-au întrunit în saloa
nele sale pentru a-și 

' apăra „drepturile", mai 
bine zis veniturile, re- 
aducind astfel in ac
tualitate o problemă 
care datează de mai 
multă vreme.

După cum se știe, in 
India există in prezent 
aproximativ 600 de 
prinți, aparținind fos
telor familii conducă
toare ale celor citeva 
sute de state care au 
intrat in componența 
Indiei moderne. In 
baza unei înțelegeri în
cheiate imediat după 
dobindirea independen
ței, prinților li s-au a- 
cordat o serie de pri
vilegii, printre care 
scutirea de impozite pe 
venit, de taxe vamale, 
imunitate civilă și pe
nală, dreptul de a pes-

cui și rrina fără nici o 
impunere, asistența 
medicală gratuită. De 
asemenea, li s-a permis 
să-și păstreze palate
le . (și unii au cite 
cinci, șase) împreună 
cu toate obiectele pre
țioase, inclusiv cele de 
aur și diamante, acor- 
dindu-li-se de aseme
nea o listă civilă care 
variază in funcție de 
rang. Maharajahul din 
Mysore primește, de 
pildă, echivalentul a 
130 000 lire sterline 
anual. In total, guver
nul indian, care are de 
rezolvat probleme so
ciale deosebit de strin
gente, trebuie să plă
tească acestor prinți 
anual 2 milioane 
sterline.

De mai multe 
guvernul indian a 
cercat să reducă 
privilegiile prinților, 
dar nu a reușit. De cu- 
rind, in cadrul campa
niei mai largi de mă
suri progresiste, prin-

lire
ori, 
in- 
din

tre care naționalizarea 
principalelor bănci, gu
vernul condus de In
dira Gandhi a pornit 
o ofensivă hotărită 
împotriva privilegiilor 
princiare care apasă 
greu pe umerii statu
lui. Drept răspuns, 
prinții și-au strins rîn- 
durile șl au orga
nizat „conclavul" de la 
Bombay. Pe lingă o 
serie întreagă de argu
mente inconsistente, ei 
au amenințat că vor 
recurge la... Curtea 
internațională de la 
Haga. Amănuntul nu 
este lipsit de pitoresc, 
lucru pe care il subli
niază, de altfel, majo
ritatea ziarelor indiene. 
Comentind episodul, 
ziarele din Delhi iși 
exprimă părerea că a 
venit timpul ca această 
castă parazitară să fie, 
in sfirșit, privată de 
privilegiile prin nimic 
justificate.
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