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ÎN MAREA 
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NU NUMAI 
ÎNVINGĂTORII

în ziarele de ieri s-au dat publici
tății rezultatele. îndeplinirii angaja
mentelor în întrecerea pentru depă
șirea planului pe anul 1969. Concen
trat în cîteva rmduri, în cifre suges
tive, un întreg an — Anul XXV al 
României socialiste — s-a dezvăluit 
privirii noastre în cîteva trăsături 
esențiale. Pentru că, mai mult decît 
consemnarea întrecerii, mai mult de
cît enumerarea — impresionantă, de
sigur — a unor succese economice 
de prestigiu, comunicatul de ieri con
ține idei, idei de înaltă semnificație.

Este vorba de sensurile unei poli
tici desfășurată amplu de-a lungul 
unui sfert de secol de noua existen
ță istorică a României, politica de 
con .ecventă continuitate și largă 
per pectivă ce caracterizează edifi
carea socialismului în patria noastră. 
Privită în această lumină, enumera-; 
rea învingătorilor, a celor mai buni 
dintre cei buni, nu rămîne doar un 
simplu clasament, ci pătrunde în sfe
ra unor idei generale, cu adinei rezo
nanțe în viața întregii țări.

Astfel, în viziunea unor oameni 
mai vîrstnici lașul a mai rămas, pro
babil, învăluit în aureola vieții mol
come de odinioară, însemnat cu bla
zonul unui trecut, eminamente cultu
ral și istoric. Și iată. lașul apare a- 
cum în fruntea învingătorilor în. în
trecerea pentru depășirea planului în 
industrie, investiții-construcții și cir
culația mărfurilor. lașul ni șe înfăți
șează, așadar, proiectat definitiv și 
în întregime, ca un tot polivalent cu 
zeci și sute de mii de destine indivi
duale, pe traiectoria destinului gene
ral, economic și social, al orașelor, și 
județelor țării aflate în plină afir
mare.

Am scris cu numeroase prilejuri 
despre noile județe, despre efortu
rile lor la început de drum, după 
reorganizarea teritorial-administrati- 
vă a țării. Și iată, încă din acest în
ceput de drum, noile județe apar pe 
primele locuri ale întrecerii. Nume 
ca Brăila, Buzău, Covasna, aflate în 
eșalonul fruntașilor din agricultură, 
confirmă nu bogăția — de mult con
firmată — a acestor colțuri de țară, 
ci marea capacitate transformatoare 
a muncii țăranului de azi, desfășu
rată în mari cooperative agricole de 
producție și ferme de stat, cu ajuto
rul prețios al mecanizării, chimizării 
și al metodelor agrotehnice avan
sate.

„Prin muncă patriotică s-au efec
tuat lucrări a căror valoare este a- 
preciată la peste 3,1 miliarde lei", 
consemna comunicatul publicat ieri, 
relevînd importantele succese obți
nute în întrecerea dintre consiliile 
populare județene. Vedem în această 
cifră o strălucită Ilustrare a spiritului 
civic, a conștiinței cetățenești aflate 
în continuă creștere, ca urmare a 
progresului general și al rapidului 
proces de urbanizare ce se desfășoară 
în țară.

Și, în sfîrșit, dar nu în ultimul 
rînd, o adîncă semnificație reprezintă 
rezultatul întrecerii dintre unitățile 
de cercetare științifică. Dacă pe po
diumul primului loc se situează Ins
titutul de cercetări chimice din Bucu
rești acest fapt se datorează inițiati
vei, dinamismului, inteligenței crea
toare și seriozității cu care cercetă
torii acestui institut caută și găsesc 
acele metode prin care datele cele 
mai noi ale științei își află rapidă 
aplicare și eficiență economică în 
coloanele și retortele acestei ramuri 
industriale cu cel mai înalt 
ritm de dezvoltare în contextul eco
nomiei românești. Nu întîmplător

domeniul chimiei este reprezentat 
din plin pe lista celor mai bune in
stitute de cercetare, chimia constitu
ind acea zonă în care se fructifică, 
se valorifică superior însemnate re
surse naturale ale țării. De asemenea, 
nu întîmplător apar în acest bilanț 
al anului 1969, cercetătorii din dome
niul industriei constructoare de ma
șini, metalul fiind ridicat azi, prin 
forța gîndirii și a înaltei tehnicități, 
la o nouă putere — puterea compe
titivității pe piața internațională.

Nici o altă distincție nu ni s-ar fi
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Nicolae Ceaușescu
cooperatorilor

din Sîntana, județulArad
Dragi tovarăși.

Am primit cu multă plăcere invitația de a participa la festivitățile 
pe care le organizați cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființarea 
cooperativei dumneavoastră. Mulțumindu-vă pentru această invitație, 
îmi exprim regretul că nu-i pot da curs, că ocupațiile mă împiedică 
să fiu în mijlocul dumneavoastră la această manifestare sărbătorească. 
Doresc însă să vă asigur că iau parte cu toată inima la bucuria dumnea
voastră, că împărtășesc pe deplin sentimentele de justificată satisfacție 
pe care le trăiți în aceste momente.

Aniversarea de astăzi vă dă prilejul să faceți bilanțul unei activități 
rodnice, să treceți în revistă drumul mereu ascendent pe care l-ați 
parcurs în aceste două decenii. Cooperativa din Sîntana — este un lucru 
unanim cunoscut — se numără, datorită muncii harnice și pricepute 
a membrilor săi, printre unitățile agricole fruntașe ale țării. Pentru 
frumoasele realizări pe care le-ați obținut în acești ani, vă adresez, 
dragi cooperatori din Sîntana, cele mai calde felicitări din partea Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, a guvernului, Consiliului 
de Stat și a mea personal. Tot ceea ce ați realizat în cooperativa dum
neavoastră constituie o puternică demonstrare a faptului că drumul pe 
care ați pășit acum 20 de ani, ascultînd îndemnul partidului, este un 
drum bun, care vă duce spre bunăstare, progres și fericire. Realizările 
cooperativei din Sîntana, ca de altfel ale majorității cooperativelor agri
cole din patria noastră, confirmă cu putere justețea politicii marxist- 
leniniste a partidului de transformare socialistă a satului românesc, de 
așezare a producției agricole pe baze noi, moderne.

Vă adresez, dragi tovarăși, cu prilejul acestei aniversări, urarea 
șl îndemnul de a munci cu rezultate și mai mari în viitor, de a obține 
noi succese în activitatea pe care o desfășurați — punind tot mai larg 
în valoare rezervele și posibilitățile de care dispune cooperativa dum
neavoastră — în interesul bunăstării tuturor membrilor cooperatori, 
al propășirii agriculturii noastre socialiste, a întregii economii naționale.

Tuturor vă doresc spor la muncă, sănătate și fericire.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi la amiază pe Dușan Gli- 
gorievici, membru al Vecei Exe
cutive Federale a Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, preșe
dintele părții iugoslave în Comisia 
mixtă iugoslavo-română de cola
borare economică.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească, au participat Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă de colabo
rare economică, precum și Iso 
Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București.

' (Agerpres)
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TOmÂW NICOIAE ceaușescu
A PRIMII PE PARTICIPANT!! IA LUCRĂRILE 
CONSFĂTUIRI! CONDUCERILOR DE UNIUNI

u

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit în după-amiaza 
zilei de 26 februarie a. c., Ia Pala
tul Republicii, pe membrii delega
țiilor care participă la lucrările 
Consfătuirii conducerilor de uniuni 
de scriitori din țări socialiste ce se 
ține la București.

La primire au luat parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Gheorghe Pană, Manea 
Mănescu, Dumitru Popescu, Corne- 
liu Mănescu, ministru al afacerilor 
externe, Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, membri ai 
conducerii Uniunii Scriitorilor din 
România.

Au participat șefii misiunilor di
plomatice , ai R. P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovace, Cuba, R. D. Germane, 
R. P. Mongole, R. P. Polone, R. P. 
Ungare, Uniunii Sovietice, acredi
tați Ta București. ■

Președintele Uniunii Scriitorilor, 
acad. Zaharia Stancu, a prezentat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
celorlalți conducători de partid și 
de stat pe membrii delegațiilor 
uniunilor de scriitori din : Bulga
ria — condusă de Gheorghi Djaga- 
rov, președintele Uniunii; Ceho
slovacia — condusă de Andrej 
Plavka, președintele Uniunii Scrii
torilor Slovaci ; poetul Luis Rivera 
Suardiaz, reprezentantul Uniunii 
Naționale a Scriitorilor și Artiști
lor din Cuba ; R. D. Germană — 
condusă de Fritz Selbmann, vice
președinte al Uniunii; R. P. Mon
golă — condusă de S. Udval, pre
ședintă a Uniunii; Polonia — 
condusă de Josef Lenart, membru 
în prezidiul Uniunii; Ungaria — 
condusă de Darvas Jozsef, pre
ședinte al Uniunii ; U.R.S.S. —
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Șl CONSULTAREA CETĂȚENILOR
garanție a eficacității muncii

organizațiilor de partid
In contextul măsurilor întreprinsa 

în ultimii ani de conducerea parti
dului nostru pentru ridicarea întregii 
munci de partid la nivelul sarcinilor 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate, un loc important îl 
ocupă consultarea și informarea sis
tematică a activului de partid, a.co
muniștilor și celorlalți oameni ai 
muncii asupra activității organelor 
de partid și de stat, asupra proble
melor politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, ca un 
mijloc esențial de stimulare a par
ticipării efective a maselor la adop
tarea celor mai eficiente hotărîri, ca 
și la aplicarea lor în viață.

Departe de a avea un caracter de 
conjunctură, participarea largă a co
muniștilor, a tuturor membrilor so
cietății Ia conducerea treburilor ob
ștești se afirmă ca una dintre trăsă
turile dominante ale vieții noastre 
sociale. „CU CIT FIECARE CETĂ
ȚEAN AL PATRIEI VA CUNOAȘTE 
MAI BINE POLITICA PARTIDU
LUI, ÎȘI VA PUTEA EXPRIMA 
MAI LIBER PĂREREA ASUPRA 
DIFERITELOR PROBLEME ALE 
POLITICII NOASTRE INTERNE ȘI 
EXTERNE, ALE VIEȚII ECONO
MICE, SOCIALE, CULTURALE — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— CU ATIT VA EXISTA MAI MUL
TĂ GARANȚIE CA IIOTĂRIRILE ȘI 
MĂSURILE ADOPTATE CORES
PUND MAI DEPLIN NĂZUINȚELOR

:•
Laurean TULAI

prim-secretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R.

POPORULUI, CERINȚELOR DE 
PROGRES ALE PATRIEI".

Viața confirmă că dialogul perma
nent dintre conducerea de partid și 
oamenii muncii contribuie la dezvol
tarea conștiinței politice a maselor, 
la crearea unui climat favorabil dis
cuțiilor libere, criticii constructive a 
neajunsurilor, manifestării depline a 
inițiativei creatoare a întregului po
por în procesul de construire a noii 
orînduiri sociale. Răspunzind cerin
ței subliniate în documentele Con
gresului al X-lea privind necesita
tea de a se acționa în continuare 
pentru adîncirea și perfecționarea 
democrației socialiste, plenara C.C 
al P.C.R. din decembrie 1969 a adop
tat o hotărîre privind îmbunătățirea 
consultării și informării comuniști
lor, a celorlalți oameni ai muncii 
asupra activității organelor de par
tid și de stat, asupra problemelor 
politicii interne și internaționa'e a 
partidului și guvernului Măsurile 
prevăzute în acest sens perfecțio
nează cadrul organizatoric propice 
participării efective, organizate a co
muniștilor și a celorlalți oameni ai 
muncii la elaborarea politicii parti-

dului și statului nostru, la rezolva
rea celor mai importante probleme 
ale activității economice, politice și 
social-culturale. Aplicarea acestei 
hotărîri va asigura o mai bună va
lorificare a experienței activului de 
partid, -a comuniștilor, ă tuturor oa
menilor muncii, o mai intensă fruc
tificare a gîndirii și înțelepciunii 
colective, promovarea de noi forme 
și metode de amplificare a dialogu
lui viu dintre partid și popor.

Propria noastră experiență ne-a 
arătat de nenumărate ori că atunci 
cînd am consultat într-o problemă 
sau alta activul de partid, specialiș
tii, masa largă a cetățenilor, 
reușit să adoptăm hotărîri judi
cios fundamentate, să stabilim sar
cini realiste și mobilizatoare, bazate 
pe o temeinică cunoaștere a realită
ților. Mi se par concludente în aceas
tă privință rezultatele obținute anul 
trecut în zootehnie — unde s-au în
registrat însemnate sporuri la pro
ducția de lapte și carne sau în po
micultură. unde- planul a fost înde
plinit în proporție de peste 120 la 
sută, dîndu-se peste plan circa 14 600 
tone de fructe. Toate acestea se da-

am
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toresc în bună măsură faptului că, 
drept urmare a largii consultări or
ganizate, la nivelul comunelor și sa
telor, cu membrii de partid, cu spe
cialiști și numeroși țărani coopera
tori, plenara comitetului județean de 
partid a putut adopta — prin selec
ționarea și sintetizarea observațiilor, 
a propunerilor prezentate — un cu
prinzător program de măsuri vizînd 
orientarea agriculturii județului Să
laj spre dezvoltarea cu precădere a 
zootehniei, pomiculturii și legumicul
torii. Atenția acordată propunerilor 
primite din rîndurile țărănimii coo
peratiste a contribuit la antrenarea 
acesteia la realizarea măsurilor sta
bilite, ceea ce a întărit convingerea 
organelor locale de partid , că stator
nicirea și extinderea acestei practici 
democratice vor contribui la înfăp
tuirea cu succes a măsurilor de dez
voltare a agriculturii județului.

Consultarea cetățenilor 
principalelor aspecte 
economice și sociale 
deopotrivă un mijloc 
legăturii organelor de 
sele și de cunoaștere 
a neajunsurilor care 
diate, un mijloc de a crea in fiecare 
unitate climatul de ordine și disci
plină necesar mobilizării întregului 
potențial al colectivului respectiv

asupra 
ale activității 

se dovedește 
de întărire a 
partid cu ma- 
„de la sursă" 
se cer reme-

la
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condusă de Gheorghl Markov, se
cretar al Uniunii, care participă la 
lucrările consfătuirii.

Adresîndu-se oaspeților, tovară-
?U1 Nicolae Ceaușescua spus !

Stimați tovarăși,
Este pentru mine o deosebită 

plăcere să mă întîlnesc astăzi, aici, 
cu dumneavoastră — reprezentanți 
ai scriitorilor din țările socialiste 
frățești reuniți în consfătuirea prie
tenească de la București — și să vă 
salut călduros în numele Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri.

Noi, în România, apreciem în 
mod deosebit activitatea pe care o 
desfășoară scriitorii pe tărîmul 
educației popoarelor noastre în spi
ritul prieteniei și colaborării fră
țești, în spiritul socialismului, al 
ideilor marxism-leninismului. Fără 
îndoială, scrisul a avut și are un 
rol important în răspîndirea ideilor 
înaintate ; dubineavoasfeă, Scriito
rilor, vă revine în continuare o 
misiune de seamă în promovarea 
prieteniei și colaborării dintre ță
rile socialiste, dintre toate forțele 
progresiste și antiimperialiste, a 
prieteniei și colaborării între toate 
popoarele lumii. Scriitorii își vor 
face datoria față de propriile po
poare, față de umanitate, în măsura 
în care scrisul lor va sluji acestui 
nobil țel.

Apreciem faptul că în consfă
tuirea de la București ați făcut un 
schimb liber de păreri asupra fe
lului în care îndepliniți sarcinile 
încredințate de partidele comuniste, 
așteptările clasei muncitoare și po
poarelor 
acționați 
lismului, 
mu niște, 
intreaga

Știm că discuțiile pe care le-ați 
purtat au fost rodnice. Sîntem con
vinși că și în viitor se vor dezvolta 
asemenea schimburi de păreri li
bere între scriitorii din țările so
cialiste ; aceasta va contribui la o 
mai bună cunoaștere reciprocă, la 
apropierea dintre popoarele noas
tre, la întărirea sistemului mondial 
socialist.

din țările dumneavoastră, 
în spiritul cauzei socia- 
în interesul mișcării co
al clasei muncitoare din 
lume.

Vă urez din toată inima succes 
în activitatea creatoare pe care o 
desfășurați.

Raspunzînd, Gheorghi Mar
kov, secretar al Uniunii Scriito
rilor din Uniunea Sovietică, a 
spus :

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragi tovarăși din conducerea 

Partidului Comunist Român,
Dragi tovarăși din conducerea 

statului socialist român,
îngăduiți-mi ca, în numele con

sfătuirii noastre reprezentînd uniu
nile scriitorilor din țările socialiste, 
să vă mulțumim din toată inima 
pentru că ne-ați acordat această 
atenție, pentru că ne-ați dat posi
bilitatea de a ne găsi azi în fața dv.

Cred că exprim părerea tutu
ror participanților, dacă am să 
vă spun că un rol uriaș în 
succesul acestei consfătuiri l-a 
jucat Uniunea Scriitorilor din 
România, și, personal, președinte
le acestei uniuni, academicianul 
Zâharia Stancu. Atmosfera de 
prietenie, tovărășie și atenție a 
domnit din prima clipă cînd am 
pășit pe pămîntul țării dv. atît de 
prietenesc.

La ordinea de zi a consfătuirii 
noastre au stat cele mai diferite 
probleme, dar, dacă am exprima 
pe scurt sensul acestor discuții, 
trebuie spus că am discutat o sin
gură problemă, care este cea mai 
importantă pentru scriitorii din 
țările noastre socialiste : cum să 
facem mai bine, cu mai multă efi
ciență, recurgînd la mijloacele li
teraturii, să ajutăm partidele noas
tre comuniste să realizeze mărețele 
sarcini pe care și le-au propus în 
această etapă plină de răspunde
re pentru dezvoltarea omenirii.

îngăduiți-mi încă o dată să vă 
mulțumesc pentru atenția pe care 
ne-ați acordat-o.

Secretarul general al P.C-R., to
varășul Nicolae Ceaușescu, și cei
lalți conducători de partid și de 
stat s-au întreținut apoi într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, cu 
membrii delegațiilor uniunilor de 
scriitori din țări socialiste, parti- 
cipanți la consfătuire.

(Agerpres)

O VIZITĂ AȘTEPTATĂ 
CU INTERES

Mîine sosește la București echipajul navei 

spațiale „Apollo-12“
Mîine sosesc la București astro- 

nauții americani Charles Con
rad Jr., Richard Gordon și Alan 
Bean, membrii echipajului navei 
spațiale „Apollo-12“, care, împreună 
cu soțiile, întreprind un periplu 
prin mai multe țări.

După cum se știe, nava „Apollo- 
12" a fost lansată la Cape Kennedy 
la 14 noiembrie 1969, ora 18.22 (ora 
Bucureștiului). La 19 noiembrie, ora 
8.55, modulul lunar „Intrepid" a 
coborît lin în centrul zonei dinainte 
stabilite din Oceanul Furtunilor. 
Iar la ora 13,44, comandantul navei, 
Charles Conrad Jr., a pus piciorul 
pe suprafața Lunii, urmat după 29 
de minute de coechipierul său, A- 
lan Bean.

Activitatea selenară a celor doi 
astronauți a fost departe de a cons
titui o simplă repetare a celei des
fășurate de „primii oameni în Lu
nă", Neil Armstrong și Edwin Al
drin. Trebuie menționată, în pri
mul rînd, precizia remarcabilă a 
aselenizării : la 14 metri de punctul 
dorit. Față de distanțele relativ mo
deste pe care le-au parcurs Arms
trong și Aldrin, cei 1 800 de metri 
străbătuți de Conrad și Bean apar 
ca o veritabilă expediție geologică. 
De altfel, și rocile aduse pe Pămînt 
de echipajul lui „Apollo-12“ au 
fost recoltate într-un mod mai ri
guros științific. Sînt deosebiri care 
se datoresc, fără îndoială, și posi
bilităților sporite de existență și 
acțiune în afara modulului lunar, 
oferite de versiunea ameliorată a 
„Sistemului portabil pentru asigu
rarea vieții". La acest capitol, tre
buie să menționăm și recuperarea 
unor fragmente din sonda „Surve-

yor-3“, operație de neînlocuit pen
tru a constata efectul prelungit al 
condițiilor selenare asupra unor o- 
biecte de proveniență terestră.

în sfîrșit, dar nu în ultimul rînd, 
o deosebită importanță o prezintă 
ansamblu] de aparate instalat pe 
Lună de Conrad și Bean, a cărui 
funcționare este asigurată de un 
generator electric cu radio-izotopi. 
„Informațiile furnizate de aceste a- 
parate vor fi mai importante decît 
tot ceea ce am putut obține pînă 
aoum în această direcție", a decla
rat directorul cercetărilor științifi
ce de la Centrul spațial Houston. O 
primă confirmare o constituie de
tectarea, cîmpului electromagnetic 
al Lunii, a cărui intensitate este 
mai mare decît credeau pînă acum 
savanții.

După 32 de ore petrecute pe Lu
nă, din care aproape 7 ore și jumă
tate în afara „Intrepid“-ului, Con
rad și Bean au revenit la bordul 
lui „Yankee Clipper", unde erau 
așteptați de Richard Gordon. Iar la 
24 noiembrie, ora 22,58, caoirta spa
țială ameriza în Pacific, încheind 
astfel cu succes a doua călătorie 
de la Pămînt la Lună.

Moment important în cadrul pro
gramului general de explorare a 
Cosmosului, zborul lui „Apollo-12“ 
a fost urmărit cu legitim interes și 
dt locuitorii capitalei noastre, ca- 
re-i vor întîmpina cu căldură pe 
cei trei astronauți americani. Va fi 
un semn al prețuirii pe care po
porul nostru o acordă faptelor cu
rajoase, închinate cunoașterii tot 
mai adîncite a universului, progre
sului întregii omeniri dornice de 
pace.

Ion HOBANA
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Proiect

LEGEA
organizării

Consiliul de Miniștri și Uniunea Generală a Sindicatelor din Republica Socialistă Româ

nia au elaborat proiectul de lege cu privire la organizarea și disciplina muncii în unitățile 

socialiste de stat.

în spiritul democrației socialiste ce caracterizează viața politică și socială a țării 
noastre, ACEST PROIECT BE LEGE VA FI SUPUS UNEI AMPLE DEZBATERI PUBLICE în unități 

economice și instituții de stat — în cadrul organizațiilor sindicale — astfel ca masele 

populare să-și poată aduce contribuția la definitivarea Iui.
Propunerile și sugestiile oamenilor muncii vor fi înaintate organelor sindicale locale 

și prin acestea Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.

Raporturile de muncă în unitățile de stat se întemeiază pe pro
prietatea socialistă a întregului popor asupra mijloacelor de pro
ducție. Naționalizarea principalelor mijloace de producție din iunie 
1948, transformarea clasei muncitoare în clasă conducătoare a so
cietății noastre, extinderea continuă a proprietății socialiste ca 
urmare a politicii statului de alocare a unei însemnate părți a ve
nitului național pentru reproducția lărgită, de dezvoltare rapidă și 
multilaterală a economiei naționale, măsurile luate de partid și 
guvern pentru perfecționarea vieții sociale și adîncirea democrației 
socialiste au schimbat în mod esențial poziția oamenilor muncii în 
societate.

în Republica Socialistă România, fiecare cetățean are dreptul și 
posibilitatea de a desfășura o activitate în orice domeniu, econo
mic, social sau cultural, potrivit pregătirii sale și nevoilor socie
tății.

Oamenii muncii, primesc drept retribuție c parte din venitul na
țional destinată consumului, In raport de cantitatea și calitatea 
muncii prestate j ei beneficiază totodată de fondurile materiale și 
bănești puse la dispoziție de către stat, în folosul întregului popor, 
pentru dezvoltarea învățămîntului și culturii, ocrotirea sănătății 
publice, asigurări și asistență socială.

Oamenii muncii participă nemijlocit la elabbrarea și înfăptuirea 
planurilor de producție, a hotărîrilor privind organizarea și admi

nistrarea unităților socialiste ; ei își aleg reprezentanți în organele 
de conducere colectivă ale unităților, dezbat în adunarea generală 
modul de realizare a sarcinilor și problemele îmbunătățirii activi
tății acestor unități.

în dubla lor calitate de proprietari și producători, oamenii mun
cii poartă răspunderea în fața societății atît pentru înfăptuirea obli
gațiilor personale de serviciu, cît și pentru contribuția la îndepli
nirea sarcinilor ce revin unității în ansamblu în cadrul planului 
general de dezvoltare economică și social-culturală a țării, asigu
rarea ordinii și disciplinei în producție, apărarea și întărirea 
proprietății socialiste. Un rol important îl au sindicatele — ca orga
nizații de rhasă ale oamenilor muncii — în dezvoltarea conștiinței 
acestora de proprietari ai mijloacelor de producție, în creșterea 
răspunderii lor pentru buna organizare și desfășurare a activității 
unităților socialiste, în stimularea inițiativei și capacității lor crea
toare.

întărirea disciplinei în muncă, perfecționarea organizării activi
tății unităților socialiste contribuie la folosirea superioară a poten
țialului material și uman al țării, la mobilizarea maselor de oameni 
ai muncii pentru realizarea programului stabilit de partid pentru 
făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerea la 

1 construirea comunismului în patria noastră.

CAPITOLUL I

Obligațiile conducerilor 

de unități
Art. 1 — Organele de conducere ale uni

tăților socialiste de stat — din industrie, 
agricultură, construcții, transporturi, circu
lația mărfurilor, cercetare științifică și din 
celelalte ramuri ale economiei — răspund 
în fața statului și a colectivelor de salariați 
din cadrul acestora pentru organizarea ju
dicioasă a întregii activități, pentru inte
gritatea avutului' obștesc și buna gospodă
rire a fondurilor materiale și bănești, pentru 
adoptarea măsurilor hecesare în vederea 
îndeplinirii integrale și la timp a sarcinilor 
de plan, pentru respectarea principiilor și 
normelor disciplinei socialiste. Aceste or
gane au îndatorirea de a asigura :

a) fundamentarea temeinică a proiectelor 
planurilor de producție și a planurilor de 
muncă, crearea tuturor condițiilor pentru 
realizarea acestora, pentru creșterea pro
ductivității muncii și a eficienței întregii 
activități ;

b) organizarea științifică a producției și 
muncii prin stabilirea unei structuri orga
nizatorice raționale a unității, repartizarea 
tuturor salariaților pe locuri de muncă și 
precizarea atribuțiilor și răspunderilor lor, 
elaborarea de norme de muncă fundamen
tate din punct de vedere tehnic, exercitarea 
unui control permanent și exigent asupra 
modului de îndeplinire a sarcinilor ;

c) aplicarea cuceririlor științei și tehnicii 
avansate, a tehnologiei și metodelor mo
derne de lucru, utilizarea intensivă a mij
loacelor de muncă, organizarea asistenței 
tehnice în cadrul fiecărui schimb și la toate 
locurile de muncă;

d) asimilarea în fabricație a unor pro
duse cu caracteristici superioare, la nivelul 
performanțelor atinse pe plan internațio
nal, ridicarea continuă a calității produ
selor ;

e) aprovizionarea la timp și în bune con
diții a tuturor secțiilor și compartimentelor 
de lucru cu materii prime, materiale, com
bustibil și energie, respectarea consumuri
lor normate de materiale ;

f) folosirea rațională a forței de muncă, 
menținerea numărului de salariați la ni
velul strict necesar realizării sarcinilor de 
plan, ridicarea calificării cadrelor, creșterea 
stabilității acestora, promovarea lor în ra
port cu pregătirea și meritele în muncă ; 
nici un salariat nu poate fi scos din pro
ducție, în afara deputâților Marii Adunări 
Naționale in timpul sesiunilor sau a altor 
cazuri prevăzute de lege, neadmițîndu-se 
folosirea salariaților în cadrul programului 
de lucru pentru activități nelegate de pro
ducție sau de obligațiile de serviciu ;

g) îndeplinirea riguroasă a contractelor 
încheiate de unitate cu privire la livrarea 
produselor în termenele, sortimentele și de 
calitatea prevăzută, efectuarea în bune con
diții a lucrărilor și serviciilor stabilite, res
pectarea obligațiilor asumate de cooperare 
și colaborare cu alte unități ;

h) examinarea cu atenție și luarea în con
siderare a tuturor observațiilor critice, su
gestiilor și propunerilor de măsuri formu
late de salariații unității în cadrul adunării 
generale sau în alte împrejurări.

în funcție de profilul, specificul și com
plexitatea sarcinilor fiecărei unități, orga
nul de conducere al acesteia întocmește re
gulamentul de organizare și funcționare, 
precum și — împreună cu comitetul sindi
catului — regulamentul de ordine interioa
ră, pe baza și în aplicarea prevederilor pre
zentei legi.

Art. 2 — Directorul asigură conducerea 
operativă a unității, aducînd la îndeplinire 
hotărîrile organului de conducere colectivă 

și sarcinile stabilite de forul ierarhic su
perior. Conducătorul de unitate are datoria 
de a lua toate măsurile necesare, tn limita 
atribuțiilor sale și potrivit legii, pentru 
realizarea prevederilor de plan, buna orga
nizare a producției, asigurarea unor condi
ții corespunzătoare de muncă, îmbunătățirea 
activității unității respective.

Art. 3 — în vederea bunei funcționări a 
unităților socialiste, activitatea acestora se 
organizează pe secții și ateliere de produc
ție, sectoare de aprovizionare, de desfacere 
și transport, laboratoare, ateliere de între
ținere, secții și sectoare de cercetare, ser
vicii funcționale și alte compartimente.

Inginerii șefi, șefii de secții și de ateliere, 
șefii de servicii, conducătorii tuturor com
partimentelor de muncă au datoria de a 
stabili din timp sarcinile ce revin colective
lor pe care le conduc sau coordonează, de 
a asigura asistența tehnică necesară, întări
rea disciplinei în muncă, elaborarea și a- 
plicarea măsurilor tehnico-organizatorice în 
vederea îndeplinirii integrale a planului și 
îmbunătățirii activității sectoarelor respec
tive.

Maiștrii au obligații de a conduce nemij
locit procesul de producție, de a asigura — 
pentru fiecare loc de muncă de care răs
pund — buna organizare a producției și a 
muncii, aprovizionarea cu materii prime, 
materiale, scule și dispozitive, îndrumarea 
tehnică corespunzătoare, folosirea și între
ținerea mașinilor și utilajelor, respectarea 
ordinii, utilizarea judicioasă de către fie
care salariat a timpului de lucru.

CAPITOLUL II

Drepturile și îndatoririle 

salariaților

Art. 4 — 0 dată cu angajarea într-o uni
tate socialistă de stat, salariații devin mem
bri ai colectivului de muncă al acesteia și 
beneficiază de următoarele drepturi :

a) salariu corespunzător cantității și ca
lității muncii depuse, sporuri de salariu 
pentru munca prestată în condiții deosebite, 
precum și alte sporuri și indemnizații pre
văzute de lege ;

b) repaus săptămînal și concediu anual de 
odihnă plătit ;

c) ajutoare materiale, în cadrul asigură
rilor sociale de stat, in caz de incapacitate 
temporară de muncă, maternitate, pentru 
îngrijirea copilului bolnav, pentru refacerea 
și întărirea sănătății, pentru cazuri de de
ces în familie ; asistență medicală gratuită 
și înlesniri în caz de trimiteri la tratament 
în stațiuni balneo-climaterice ;

d) program de lucru redus, potrivit legii, 
dacă lucrează în condiții vătămătoare și pe
riculoase sau dacă din motive de sănătate 
organele medicale prescriu un astfel de 
program ;

e) alocație de stat pentru copii, folosirea 
creșelor și grădinițelor de copii în condi
țiile legii ;

f) condiții corespunzătoare de protecție și 
securitate a muncii, precum și măsuri 
speciale de ocrotire pentru femei și tineri ;

g) sprijin și înlesniri, in condițiile prevă
zute de lege, pentru îmbunătățirea pregăti
rii profesionale ;

h) aleg și pot fi aleși în organul colectiv 
de conducere al unității, își pot exprima pă
rerea în orice problemă a activității aces
teia, participă la adunarea generală a sala
riaților, se pot adresa organului de condu
cere al unității cu propuneri și sugestii, pot 
solicita să ia parte la ședințele organului 
colectiv de conducere atunci cînd se anali
zează munca sectoarelor în care lucrează ;

i) se pot adresa organului ierarhic supe
rior sau organului de jurisdicția muncii, 
în cazul măsurilor pe care le consideră că 

aduc prejudicii intereselor unității sau unor 
drepturi personale ;

j) beneficiază de înlesniri la obținerea
unei locuințe proprietate de stat, precum 
și la obținerea creditelor pentru construirea 
unei locuințe personale ; \

k) la încetarea activității ca salariat, din 
cauza unei invalidități sau la atingerea 
limitei de vîrstă, beneficiază de pensie, in 
condițiile legii.

Art. 5 — Salariații au datoria -de a res
pecta ordinea și disciplina la locul de mun
că, de a îndeplini toate sarcinile de ser
viciu ce le revin potrivit legii, contractului 
colectiv și contractelor lor de muncă, re
gulamentului de organizare și funcționare 
a unității, regulamentului de ordine inte
rioară, precum și dispozițiilor privind des
fășurarea activității în unitate.

îndatoririle generale ale salariaților sînt 
următoarele :

a) respectarea programului de lucru și 
folosirea integrală a timpului de muncă 
pentru îndeplinirea obligațiilor de servi
ciu ;

b) însușirea și respectarea procesului teh
nologic' și de muncă stabilit, utilizarea in
stalațiilor la parametrii de funcționare pre- 
văzuți in documentația tehnică, folosirea 
intensivă a tuturor mijloacelor de muncă, 
utilizarea rațională a materiilor prime și 
materialelor ;

c) ridicarea necontenită a nivelului pro
fesional in vederea realizării sarcinilor de 
plan, îmbunătățirii continue a calității pro
duselor și lucrărilor, creșterii productivității 
muncii ;

dj respectarea normelor de protecție a 
muncii, precum și a celor privind folosirea 
echipamentului de protecție și de lucru, 
prevenirea incendiilor sau a oricăror altor 
situații care ar putea pune în primejdie 
clădirile, instalațiile unității, ori viața, in
tegritatea corporală sau sănătatea unor per
soane ;

e) respectarea reglementărilor privind 
păstrarea secretului de stat ;

f) apărarea și buna gospodărire a bunu
rilor proprietate socialistă, participarea ac
tivă la analiza și dezbaterea problemelor 
generale ale activității în unitate, în vede
rea continuei îmbunătățiri a acesteia.

Salariații trebuie să aibă o comportare 
corectă, să promoveze raporturi de întra
jutorare cu toți membrii colectivului de lu
cru, să combată orice fel de manifestări 
necorespunzătoare, să acționeze în spiritul 
atitudinii comuniste față de muncă și socie
tate.

CAPITOLUL III 

încheierea contractului 
de muncă, stabilirea 
vechimii neîntrerupte 
în aceeași unitate 

și a vechimii neîntrerupte 
în muncă

Art. 6 — Contractul de muncă se încheie 
tn formă scrisă ; el concretizează și com
pletează, în măsura necesară, drepturile și 
obligațiile părților prevăzute de lege și de 
contractul colectiv de muncă.

Art. 7 — Contractul de muncă se încheie 
pe durată nedeterminată ; potrivit cu nece
sitățile, contractul de muncă se poate în
cheia și pe durată determinată.

Art. 8 — Vechime neîntreruptă în aceeași 
unitate are salariatul care a lucrat într-o 
unitate, pe baza aceluiași contract de muncă 
încheiat pe durată nedeterminată.

Are, de asemenea, vechime neîntreruptă 
în aceeași unitate :

a) salariatul cu contract pe durată nede

terminată care a lucrat în două sau mai 
multe unități, ca urmare a transferării sale 
tn interesul serviciului i

b) salariatul cu contract de muncă pe du
rată determinată care a lucrat în fiecare 
an, în funcție de necesitățile serviciului, cel 
puțin 6 luni în aceeași unitate sau In unități 
diferite unde a trecut în mod organizat, la 
indicația unui organ competent.

Art. 9 — Salariatul cu contract de muncă 
pe durată nedeterminată care s-a încadrat 
în termen de 90 zile de la încetarea moti
vului pentru care nu a mai lucrat, benefi
ciază de vechime neîntreruptă tn aceeași 
unitate în următoarele cazuri i

a) a fost trimis să urmeze o școală, un 
curs de calificare, de perfecționare sau de 
specializare ;

b) a îndeplinit sarcini cu caracter perma
nent în cadrul organizațiilor obștești, cu a- 
probarea conducătorului organului compe
tent i

c) a îndeplinit o funcție electivă, cu ca
racter de continuitate, pentru care a primit 
salariu ;

d) a fost trimis să lucreze într-o organi
zație internațională ;

e) a îndeplinit obligații militare sau a 
încetat activitatea ca militar în cadrele 
permanente sau ca personal militarizat. în 
condițiile Decretului 407 din 1958 ;

f) i s-a desfăcut contractul de muncă de 
către unitate din cauza că a lipsit mai mult 
de 3 luni de la serviciu, fiind în incapaci
tate temporară de muncă, constatată prin 
certificat medical ;

g) a fost eliberat dintr-o funcție pe care 
a ocupat-o ca urmare a numirii sale de că
tre organul superior competent;

h) i s-a desfăcut contractul de muncă și 
ulterior s-a stabilit de organele competente 
că motivele care au stat la baza acestei mă
suri au fost neîntemeiate ;

i) a încetat activitatea din cauza stării să
nătății, constatată prin certificat medical, 
care a făcut necesară schimbarea locului de 
muncă, In cazul cînd unitatea nu i-a putut 
oferi o altă muncă corespunzătoare ;

j) a fost pensionat pentau invaliditate ;
k) unul din soți îl urmează pe celălalt, 

care a fost transferat In interesul serviciu
lui sau mutat împreună cu unitatea tn altă 
localitate, a fost trimis în misiune perma
nentă în străinătate sau să lucreze într-o 
organizație internațională.

tn aceleași condiții beneficiază de vechi
mea neîntreruptă în aceeași unitate salari
ata care a încetat activitatea fiind gravidă 
sau pentru a-și crește un copil pînă la îm
plinirea virstei de 7 ani.

Beneficiază de vechime neîntreruptă în a- 
ceeași unitate salariatul căruia i s-a des- 

\ făcut contractul de muncă din cauza înce
tării activității unității, reducerii personalu
lui sau reintegrării celui prevăzut la li
tera h, dacă s-a reîncadrat în muncă în 
termen de 30 de zile de la data desfacerii 
contractului.

Prevederile de la litera a—f și de la ali
neatul 2 se aplică in cazul cînd salariatul 
s-a reîncadrat în aceeași unitate sau într-o 
altă unitate, dacă unitatea la care a lucrat 
confirmă în scris că nu ii este necesar.

Art. 10 — Se consideră că au vechime 
neîntreruptă în muncă următoarele catego
rii de salariați i

a) salariatul care se află în una din si
tuațiile prevăzute la art. 8 și 9,;

b) salariatul care s-a transferat la ce
rere ;

c) salariatul care a încetat activitatea și 
s-a reîncadrat îh termen de 90 de zile în 
altă localitate, pentru a-și urma soțul care 
are locul de muncă în acea localitate i

d) cel care s-a încadrat într-o unitate de 
stat in termen de 90 de zile de la data ie
șirii dintr-o cooperativă de producție meș
teșugărească în care a lucrat ca membru 
cooperator sau de la data încetării activi
tății ca salariat în alt loc de muncă decît 
într-o unitate socialistă.

Art. 11. — Transferul salariaților de la 
o unitate la alta are loc in următoarele 
situații :

a) Transferul în interesul serviciului care 
se acordă — la cererea unității unde se 
transferă salariatul respectiv — de către 
conducerea unității de la care pleacă, cu 
aprobarea organului ierarhic superior al a- 
cesteia.

In cazul transferului de la o instituție 
centrală sau de la o unitate cu statut de 
centrală este suficient acordul acesteia ;

b) Transferul la cererea salariatului care 
se poate face numai cu acordul unității de 
la care pleacă și al unității unde se trans
feră în condiții bine justificate, cum ar fi 
apropierea de familie, trecerea într-o mun
că corespunzătoare pregătirii sale, ocuparea 
unui post prin concurs.

Trecerea de la o unitate la alta prin actul 
de numire al organului superior competent 
constituie transfer în interesul serviciului.

Salariatul trecut la o altă unitate ca efect 
al unei fuziuni sau absorbții, al divizării 
patrimoniului unității sau al desprinderii 
unei părți din acesta se consideră, de ase
menea, transferat în interesul serviciului.

CAPITOLUL IV

Recompense și sancțiuni
i

Art. 12. — Salariații care își îndeplinesc 
la timp și în bune condiții sarcinile ce le 
revin și au o conduită ireproșabilă pot pri
mi, potrivit dispozițiilor legale, următoarele 
recompense :

a) mulțumirea verbală sau în scris din 
partea organelor de conducere ;

b) evidențierea în muncă ;

c) înscrierea pe tabloul de onoare ț
d) înscrierea în cartea de onoare ;
e) ordine, medalii', titluri de onoare, di

plome de onoare, insigne și titluri distinc
tive ;

f) gratificații și premii ;
g) alte recompense, în bani sau In obiecte, 

excursii gratuite și alte asemenea, prevă
zute în regulamentul de ordine interioară 
sau tn contractul colectiv.

Recompensele prevăzute la lit. d și e, 
acordate salariatului, vor fi înscrise în car
netul său de muncă.

Pentru vechimea neîntreruptă tn aceeași 
unitate, salariații primesc un spor de sa
lariu potrivit legii. în raport de vechimea 
In muncă și de vechimea neîntreruptă în 
muncă, salariații beneficiază, după caz, de 
creșterea duratei concediului de odihnă, a 
ajutoarelor de boală și pentru maternitate, 
a pensiilor, potrivit legii.

Art. 13 — încălcarea cu vinovăție de că
tre salariați a obligațiilor lor de muncă, in
clusiv a normelor de comportare, se sanc
ționează, după caz. cu i

a) mustrare ;
b) avertisment;
c) retragerea uneia sau mai multor gra

dații ori trepte de salarizare pe o perioadă 
de 1—3 luni sau, în cazul celor încadrați cu 
salariul de bază, diminuarea acestuia cu 
5—10 la sută pe aceeași perioadă ;

d) retrogradarea în funcție sau în cate
gorie — in cadrul aceleiași profesii — pe 
durată de 1, 2 sau 3 luni;

e) desfacerea disciplinară a contractului 
de muncă.

La stabilirea sancțiunii se va ține seama 
de cauzele și gravitatea faptei, împreju
rările în care a fost săvîrșită, gradul de 
vinovăție a salariatului, dacă acesta a mai 
avut și alte abateri în trecut, precum și de 
urmările abaterii.

Sancțiunea disciplinară se aplică numai 
după cercetarea prealabilă a faptei ce con
stituie abatere, ascultarea salariatului și 
verificarea susținerilor tăcute de acesta în 
apărare.

Sancțiunea disciplinară poate fi stabilită 
și va trebui să fie comunicată salariatului 
în cel mult 30 zile de la data cînd cel în 
drept să o aplice a luat cunoștință de să- 
virșirea abaterii ; aplicarea sancțiunii nu 
se va putea face însă mai tîrziu de 6 luni 
de la data săvîrșirii abateri1..

Art. 14 — Sancțiunea disciplinară se sta
bilește de organul de conducere colectivă 
sau directorul unității.

Sancțiunile prevăzute la art. 13, lit. a și b, 
pot fi, de asemenea, aplicate de maiștri, pre
cum și de șefii unor compartimente din uni
tate, potrivit regulamentului de ordine inte
rioară.

Pentru salariații numiți de organul ierar
hic superior, precum și pentru cei încadrați 
cu aprobarea acestuia sau a organului co
lectiv de conducere din unitatea respectivă, 
desfacerea contractului de muncă prevăzut 
la art. 13 lit. e se poate face numai de aceste 
organe, sau, după caz, cu aprobarea lor.

Ar». 15 — Răspunderea penală sau mate
rială ori aplicarea unei măsuri de influen
țare obștească nu exclud răspunderea dis
ciplinară pentru fapta săvîrșită, dacă prin 
aceasta s-au încălcat și obligații de muncă.

In stabilirea sancțiunii disciplinare pre
văzute la art 13 lit. c se va ține seama și 
de faptul dacă pentru încălcarea îndatori
rii de serviciu s-a aplicat o amendă.

Art. 16 — în cazul în care unitatea a fă
cut plîngere penală împotriva unui salariat 
sau acesta a fost trimis în judecată pentru 
fapte penale, incompatibile cu funcția de
ținută, conducerea unității îl va suspenda 
din funcție. în timpul suspendării nu se 
plătesc drepturile de salariu.

Art. 17 — în cazul constatării nevinovă
ției salariatului sancționat conform art. 13 
sau suspendat din funcție potrivit art. 16, 
acesta are dreptul la o despăgubire egală 
cu partea de salariu de care a fost lipsit. 
Dacă în perioada suspendării din funcție, 
cel sancționat a ocupat un alt post ca sa
lariat, despăgubirea se va diminua cu sala
riul primit în această perioadă.

Art. 18 — împotriva sancțiunii discipli
nare, cel sancționat poate face plîngere, în 
scris, în termen de 15 zile de la comunicarea 
sancțiunii.

Plîngerea împotriva sancțiunii discipli
nare se soluționează de către :

a) persoana care ocupă funcția ierarhică 
imediat superioară celui care a aplicat 
sancțiunea ;

b) organul colectiv de conducere, pentru 
sancțiunea aplicată de conducătorul unității;

c) organul ierarhic imediat superior pen
tru sancțiunea aplicată de organul colectiv 
de conducere al unității ;

d) comisia de judecată, dacă sancțiunea 
constă în desfacerea disciplinară a contrac
tului de muncă.

Hotărîrile date de cei prevăzuți la lit. a. 
b și c sint definitive. împotriva hotârîrii 
date de comisiile de judecată, prevăzute la 
lit. d, partea nemulțumită poate face plîn
gere la judecătoria în a cărei rază terito
rială funcționează comisia, în termen de 15 
zile de la pronunțarea hotărîrii sau de la 
comunicare, dacă a lipsit de la pronunțare ; 
hotărîrea judecătoriei este definitivă.

Art. 19 — Sancțiunea disciplinară apli
cată unui angajat — cu excepția desfacerii 
contractului de muncă — se consideră a nu 
fi fost luată dacă timp de un an de la exe
cutarea ei angajatul nu a mai săvîrșit o altă 
abatere.

înainte de expirarea termenului de un an. 
dar nu mai devreme de 6 luni, de la data 
executării sancțiunii, conducătorul unității 
poate dispune, dacă angajatul nu a mai să- 
vîrșit în acest interval nici o abatere, avînd 
o bună comportare, ca sancțiunea aplicată 
să fie considerată a nu fi fost luată.

Art. 20 — Dacă s-a constatat nevinovăția 
salariatului sancționat, persoanele care cu 
rea credință au aplicat sau au determinat 
aplicarea unei sancțiuni disciplinare răs

pund disciplinar, material șl, după cai, 
penal.

Art. 21 — Unitatea care trimite un sala
riat la o școală, curs de perfecționare sau 
la specializare, cu scoatere din producție, 
sau organizează, potrivit legii, cursuri de 
pregătire ori de ridicare a calificării la lo
cul de muncă, va încheia cu salariatul res
pectiv un act adițional la contractul de 
muncă, în care va trebui să se prevadă și 
următoarele :

a) obligația unității de a suporta parțial 
sau integral, în condițiile legii, cheltuielile 
pentru instruirea salariatului ;

b) îndatorirea salariatului de a lucra In 
unitatea respectivă cel puțin 3 ani de ia 
terminarea formei de instruire ;

c) obligația salariatului ca în cazul neres- 
pectării îndatoririi prevăzute la lit. b. să 
plătească o despăgubire reprezentînd chel
tuielile făcute de unitate sau alte, organe 
pentru pregătirea Iui profesională.

Prevederile prezentului articol se aplică 
și salariaților trimiși la specializare sau 
documentare în străinătate.

Art. 22 — întreruperea vechimii în mun
că sau' a vechimii în aceeași unitate atrage, 
potrivit legii, diminuarea sau, după caz, 
pierderea unor drepturi privind acordarea 
treptelor și gradațiilor, gratificațiilor, con
cediului de odihnă, ajutoarelor materiale 
pentru incapacitate temporară de muncă.

CAPITOLUL V 

Regulamentul 
de ordine interioară 
și statutul disciplinar

Art. 23 — Regulamentul de ordine inte
rioară — în întreprindere, organizație eco
nomică, instituție — se stabi.ește de către 
conducerea unității, împreună cu comitetul 
sindicatului. El se întocmește potrivit în
drumarului elaborat de Ministerul Muncii 
și Consiliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, pe baza prevederilor prezentei 
legi ; îndrumarul va indica, pe baza preve
derilor prezentei legi, și ce trebuie să cu
prindă contractul de muncă în formă 
scrisă

Art. 24 — Regulamentul de ordine interi
oară stabilește obligațiile unității și cele ale 
salariaților, cuprinde dispoziții referitoare 
la organizarea lucrului în unitate, discipli
na muncii, recompensele ce se pot acorda, 
modul de aplicare a sancțiunilor discipli
nare și persoanele care au dreptul de a le 
aplica.

Art. 25'— Regulamentul de ordine Inte
rioară se aplică tuturor salariaților unității, 
precum și celor care lucrează în unitate ca 
detașați.

Ucenicii care se pregătesc la locu 1 de 
muncă, elevii și studenții care fac pra i'^că 
în unitate. precum și salariații-delegați 
sînt datpri să respecte regulile de disciplină 
de la locu) de muncă unde își desfășoară 
activitatea.

Art. 26 — în sectoarele în care natura 
activității impune instituirea unui regim de 
disciplină specific, se întocmește un statut 
disciplinar de către organul central de re
sort, împreună cu comitetul uniunii sindi
catului pe ramură, care se aprobă prin ho- 
tărîre a Consiliului de Miniștri.

CAPITOLUL VI 

Dispoziții finale
Art. 27 — îndrumarul prevăzut la art. 23 

va fi întocmit în termen de 60 zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi.

Unitățile sînt obligate ca în termen de 
6 luni de la aceeași dată să elaboreze noi 
regulamente de ordine interioară. Ministe
rele și celelalte organe centrale vor asigura 
coordonarea și controlul executării acestei 
sarcini.

Art. 28 — Dispozițiile privitoare la regi
mul juridic al salariaților din unitățile so
cialiste de stat se aplică în mod cores
punzător și angajaților din organizațiile 
cooperatiste și celelalte organizații obștești.

Se recomandă organizațiilor cooperatiste 
și celorlalte organizații obștești ca, pornind 
de la obiectivele și prevederile prezentei 
legi, să stabilească reglementări corespun
zătoare cu privire la organizarea și disci
plina muncii in cadrul acestor organizații.

Art. 29 — Contractul de muncă în formă 
scrisă se va încheia cu noii salariați po
trivit îndrumarului prevăzut la art. 23 din 
prezenta lege.

Pentru ceilalți salariați, existența contrac
tului de muncă se poate dovedi prin orice 
mijloace admise de lege.

Art. 30 — Dispozițiile legii de față intră 
în vigoare pe data de . . . 1970.

Vechimea neîntreruptă în aceeași unitate 
și vechimea neîntreruptă in muncă se sta
bilesc, pentru perioada dinainte de . . . . 
1970, pe baza reglementărilor anterioare 
modificărilor aduse prin prezenta lege.

Plingerile împotriva sancțiunilor discipli
nare în curs de rezolvare la data intrării 
în vigoare a prezentei legi .vor fi solu
ționate de organele competente la care se 
găsesc pendinte

Art. 31 — Pe data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă art. 17(5), art. 20, 
lit. e. art. 24—26 inclusiv, art. 125, art. 133 
și art. 133(1) din Codul Muncii, precum și 
orice alte dispoziții contrare.
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Cooperatorii de la Sîntana au sărbătorit
c/

DOUA DECENII DE STRĂDUINȚE

și Împliniri pe drumul
AGRICULTURII SOCIALISTE

La 35 kilometri de Arad, peisajul 
monoton al cîmpiei de vest a țării 
este întrerupt de construcții de un 
fel deosebit. In coamele serelor, care 
se întind pe 6 hectare, razele soare
lui se reflectă ca într-un briliant cu 
mii de fațete. Deși e încă iarnă, în 
interiorul lor se zărește o vegetație 
„tropicală", tufele de roșii încărcate 
cu rod și vreji de castraveți care urcă 
spre acoperiș. Mai încolo, încep con
strucțiile zootehnice : complexul pen
tru îngrașarea porcilor, grajdurile 
pentru vite, crescătoria de păsări. La 
o parte, străjuită de pomi tineri, se 
înalță clădirea nouă a sediului, iar 
o firmă, aflată pe poarta de la in- 
trare, indică ale cui sînt toate aceste 
bun rri < Cooperativa agricolă „Via
ța nouă", Sîntana, județul Arad.

Despre viața nouă de la Sîntana 
vorbesc nu numai construcțiile gos
podărești despre care aminteam la 
început, cît mai ales cifrele consem
nate la sfirșitul fiecărui an din cei 
douăzeci cît numără această coope
rativă agricolă Un singur element a 
rămas neschimbat la Sîntana de la 
încheierea cooperativizării agricultu
rii : întinderea de pămînt care se 
menține Ia aceeași cifră 3 483 hec
tare teren arabil. încolo, se poate 
spune că totul s-a schimbat.

Răsfoind darea de seamă care 
cuprinde realizările obținute anul 
trecut la activitatea economico-fi- 
nanciară. ai posibilitatea să con- 
stați rezultatele remarcabile pe care 
le-au obținut membrii acestei coope
rative agricole. Valoarea fondurilor 
fixe, rod al alocării an de an a unor 
sume importante pentru acumulări, 
se ridică la aproape 38 milioane lei. 
Cooperativa are 1 100 bovine, din 
care 525 vaci cu lapte, 2 833 porci,

2 800 ol, 6 000 păsări, a amenajat pen
tru irigat 550 ha teren’<51 a făcut nu
meroase construcții gospodărești. 
Anul trecut s-au obținut, în medie 
la hectar, 2 623 kg grîu, 3 531 kg po
rumb și 32 413 kg sfeclă de zahăr. Va
loarea producției globale a fost de 
33,6 milioane lei. Ca urmare, s-a li
vrat, pe bază de contract, 1 714 tone 
grîu, 1 304 tone porumb, 11 690 tone 
sfeclă de zahăr. 3 831 tone legume, 
361 tone carne, 6 758 hectolitri lapte 
și alte produse. Aceste rezultate sînt 
rodul hărniciei și priceperii coopera
torilor din Sîntana, al sprijinului mul
tilateral al statului. Pe lingă trac
toarele și mașinile puse la dispozi
ție de I.M.A., cooperativa a folosit 
anul trecut, de exemplu, 490 tone în
grășăminte chimice. Creditele acor
date în cursul anilor au permis să se 
ridice construcțiile gospodărești de 
care am amintit, serele, să se ame
najeze terenul pentru irigat.

Experiența acestei cooperative ca și 
a celor mai multe cooperative din țara 
noastră demonstrează că toate pot 
obține asemenea rezultate cînd ne 
prim plan sînt puse hărnicia, ordi
nea și disciplina, 
torii participă la 
rilor obștești.

Iată cîteva file 
cooperative.

Ziarul din 28 februarie 1950 con
semna că. duminică, 26 februarie, a 
avut loc tntr-un cadru sărbătoresc 
constituirea cooperativei agricole din 
Sîntana. După 
statutului cele 
ales consiliu] 
ca președinte 
na. Erau primii

b

cînd toți coopera- 
conducerea trebu-

din istoria acestei

votarea și semnarea
31 

de 
pe

de familii au 
conducere, iar 
Gheorghe Goi- 

pași spre „via-

ța nouă*. Primii, dar siguri. Pes
te cîteva luni un nou popas al 
reporterului la Sîntana. Se consemna 
că treburile gospodăriei merg bine i 
grîul este cel mai bun din împreju
rimi.

După 5 ani „Scînteia* consemna în 
articolul „Gospodăria colectivă, izvo
rul belșugului" (nr. 3627 din 21 iunie 
1956) i Acum la Sîntana este una din 
cele mai puternice unități agricole 
din regiune și chiar din țară. Aci 
muncesc unite 539 familii de țărani 
muncitori și numărul este în conti
nuă creștere. Cooperatorii au înfăp
tuit lucruri care în trecut nu se aflau 
prin aceste locuri. De atunci, artico
lele care reliefează rezultatele aces
tei cooperative se succed cu regula
ritate, la intervale mai mari sau mai 
mici La 12 ani de la înființare este 
consemnat un eveniment de seamă i 
Pentru succesele obținute, an de an, 
în sporirea producției agricole vege
tale și animale. în dezvoltarea avu
ției obștești și pentru vînzarea către 
stat a unor cantități mari de pro
duse, cooperativa agricolă din Sîn
tana a fost distinsă cu Ordinul Mun
cii clasa I

Drumul parcurs în cei 20 de ani de 
la înființare, realizările obținute au 
fost amintite pe larg cu prilejul adu
nării festive de feri a cooperatorilor 
din Sîntana. „Eram 31 de familii — 
spune tovarășul Gheorghe Goina. 
președintele cooperativei, astăzi sîn
tem 1 123 de familii, cu 2 636 de mem
bri — români, germani, maghiari — 
o adevărată forță. De la 169 ha su
prafață agricolă, am ajuns la 4 330 
ha. din care 3 483 ha teren arabil. 
S-a dezvoltat averea obștească, au

PE ȘANTIERUL FABRICII DE GEAMURI DIN BUZĂU
9

Restabilirea ritmului normal
de lucru dovedește posibilitatea

recuperării restanțelor
La Buzău se construiește o mare 

- întreprindere de geamuri trase și 
speciale, care se realizează în mare 
p' -te cu utilaje furnizate de către 
u nele constructoare de mașini din 

’fără. Lucrările au demarat însă 
foarte greu, astfel că termenul ini
țial de intrare în funcțiune a pri
melor capacități de producție de la 
noua întreprindere a fost amînat 
pentru 1970 : în trimestrul II 
megză să fie gata o linie 
oglinzi, cu o capacițate finală 
producție de 600 000 mp pe an, 
linie de geam securit, cu o produc
ție anuală de circa 10 milioane iei. 
Pentru trimestrul III se prevede să 
fie gata linia de geam laminat șle
fuit, cu o capacitate de 1.5 milioane 
mp pe an. Trebuie menționat, însă, 
că amînarea termenelor față de pla
nul inițial a ;' . . ,
deri de producție care 
zeci de milicane de lei.

S-a mai scris în ziarul 
pe acest șantier lucrările 
strucții și montaje nu decurg în rit
murile prevăzute, că au apărut u- 
nele intîrzieri față de stadiile fizice 
de execuție. Directorul sucursalei 
județene Buzău a Băncii de investiții, 
tov. Constantin Diaconescu, ne-a 
spus că nerealizarea, în anul trecut, 
a unui volum de lucrări în valoare de 
peste 10 milioane Iei este urmarea 
organizării nesatisfăcătoare a muncii 
pe șantier. Constructorul — Grupul 
104 șantiere Buzău, aparținînd de 
Trustul 1 construcții București — nu 
a desfășurat pe tot parcursul anu
lui, în fiecare Jună și trimestru, o 
activitate ritmică, nu a asigurat o 
aprovizionare corespunzătoare, la 
toate punctele de lucru, cu materiale 
de construcții, îndeosebi cu agrega
te, nu a folosit potențialul tehnic și 
uman — calificat și necalificaț — 
pe măsura posibilităților reale și a 
necesităților reieșite din grafice. 
Dacă într-o anumită perioadă con
structorul "putea, oarecum, să justi
fice nerealizările. reclamînd .insu
ficiența forței de muncă, precum și 
lipsa unor utilaje grele de ridicat, 
în schimb, el se face direct răspun
zător pentru că n-a luat din vreme 
măsuri organizatorice hotărîte pen- 
tru a se preveni încetinirea activi
tății wî șantier o dată cu începutul 
iernii.

— Situația s-a remediat abia în a 
doua decadă a lunii ianuarie a.c. — 
ne-a relatat tov. ing. Mircea Neștor, 
directorul întreprinderii beneficiare.

Nu-i mai puțin adevărat. că o 
parte din răspundere pentru ritmul 
lent de lucru de pe șantier revine 
si întreprinderii beneficiare. Con
ducerea întreprinderii de geamuri 
trase din Buzău nu s-a străduit în 
suficientă măsură să procure, la ter
menele prevăzute prin plan, utila
jele necesare, pentru a înlesni des
fășurarea ritmică a lucrărilor de 
montaj. Este vorba atît de instalații 
obținute din import, cît și de cele

ur-
de 
de 

și o

ermenelor iața de pi., 
atras după sine pier- 

însumează

nostru că 
de con-

livrate de furnizori interni. Astfel, 
la termenul de începere a probelor 
tehnologice de la secția de geam? la
minat șlefuit — inițial stabilit pen
tru luna martie și apoi replanificat 
pentru decada a doua a lunii apri
lie — vor fi gata de start numai 60 
la sută din utilajele necesare aici. 
Celelalte, ni s-a spus pe șantier, ur
mează să se monteze în paralel cu 
probele tehnologice.

încercînd să scuze ceea ce nu se 
poate scuza — și anume că și la o- 
perațiunile de montaj timpul de lu
cru a fost nesatisfăcător folosit, că 
existau rezerve și posibilități pentru 
ca la instalațiile sosite montajul să 
fie grăbit, i ecuperîndu-se pe această 
cale din rămînerile în urmă, ing. 
Mircea Ciobanu, șeful lotului de 
montaj,' ’subordonat Trustului 2 in
stalații București, ne spunea t

— Utilajele românești pentru cup
torul de recoacere trebuia să le avem 
la dispoziție pînă cel tîrziu la 15 
noiembrie anul trecut. Dar noi am 
primit o serie de subansamble pen
tru acest agregat abia la 14 februa
rie a.c. Cît privește stația de de- 
durizare a apei, nu dispunem decît 
de 10 la sută din utilajele necesare. 
Această stație, după părerea mea, nu 
va fi gata mai repede de 31 mai. Iar 
fără apă dedurizată, nu se poate face 
șlefuirea și polizarea geamului.

Cu toate că pe șantier restanțele 
se mențin, merită apreciat, totuși, 
că în ultimele săptămîni ritmul de 
execuție a lucrărilor de construcții 
și montaj s-a intensificat. în urma 
intervenției comitetelor municipal si 
județean de partid, Ministerul Con
strucțiilor Industriale a sprijinit mai 
îndeaproape grupu] de șantiere din

Buzău în organizarea muncii, în 
provjzionarea tehnico-materială, 
așa fel încît ritmul lucrărilor să 
apropie de stadiile prevăzute în 
graficele de execuție și să se respec
te termenele finale de punere în 
funcțiune. „Pînă la sfirșitul lunii a- 
prilie, constructorul trebuie să-și 
termine partea sa de activitate de la 
linia de geam șlefuit —ne-a spus ing. 
Ion Antonică, secretar al Comitetu
lui județean Buzău al P.C.R. îl spri
jină cu forță de muncă și beneficia
rul. Dar nu este de-ajuns numai atît. 
în paralel, este stringent necesar ca 
și furnizorii de utilaje din țară să-și 
onoreze contractele restante din 
1969 în această situație se găsesc 
Uzina mecanică Moreni, atelierele 
„9 Mai", uzinele „23 August" și 
„Vulcan" din Capitală.

Dacă ritmul actual de execuție va 
fi intensificat, iar utilajele restante 
vor fi primite cît mai repede, ter
menele de punere în funcțiune a noi
lor capacități de la întreprinderea de 
geamuri trase și speciale Buzău vor 
fi respectate. Important este ca, în 
perioada imediat următoare, organi
zațiile de construcții și de montaj 
să-și dozeze mai judicios forțele, să 
impulsioneze ritmul de execuție la 
obiectivele cu rămîneri în urmă, iar, 
printr-o strînsă colaborare cu între
prinderea beneficiară, să asigure în
ceperea probelor de rodaj și tehno
logice în timpu] optim. Economia na
țională are nevoie de produsele 
ce se vor fabrica la noua în
treprindere din Buzău și trebuie fă
cut totul ca aceste produse să fie 
fabricate potrivit prevederilor pla
nului de stat.

Sever UTAN
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crescut producțiile și veniturile*. La 
Sîntana, pe temelia rezultatelor coo
perativei, s-a schimbat viața coope
ratorilor, a satului". „în cei 20 de uni 
— a spus Anton Mayer, primarul co
munei — s-au construit nu mai pu
țin de 500 case noi, sînt peste 500 
de televizoare, s-a amenajat un mare 
complex comercial, un dispensar, 
două școli, dintre care una cu 16 cla
se, s-a asfaltat drumul de la șoseaua 
națională". Adunarea cooperatorilor, 
deși festivă, a fost străbătută de ideea 
că pâmîntul lor, cooperativa lor, a- 
gricultura dispun de însemnate re
zerve care trebuie să fie puse în va
loare. De altfel, s-a evidențiat preg
nant hotărîrea lor de a munci mai 
bine pentru obținerea unor producții 
mari, pentru dezvoltarea, în conti
nuare, a avuției obștești — izvorul 
principal al creșterii veniturilor și al 
bunăstării cooperatorilor.

In cadrul ședinței festive, coope
ratorii din Sîntana au fost felicitați 
de tovarășul Teodor Haș, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Arad 
al P.C.R., președintele consiliului 
popular județean, Traian Andca, 
președintele cooperativei agricole de 
producție din Macea, loan Bortiș, 
președintele cooperativei agricole de 
producție din Comlăuș, și de alți in
vitați.

Cu puternic entuziasm, participan- 
ții la adunare au adresat o telegra
mă Comitetului Centra] al Partidu
lui Comunist Român. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care «e 
spune :

Bazindu-ne pe rezultatele obținute, 
pe sprijinul neprecupețit pe care-1 
vom primi și in viitor din partea par
tidului și statului, pe hărnicia coope
ratorilor din unitatea noastră, ne an
gajăm în fața partidului, a dumnea
voastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să nu precu
pețim nici un efort pentru a rea
liza sub conducerea organizației 
noastre de partid toate sarcinile 
ce ne revin în acest an, con
tribuind în plus față de anul trecui 
la fondul central cu 440 tone cereale, 
400 tone carne și 742 hl lapte. Scri
soarea dumneavoastră, trimisă coope
ratorilor din Sîntana, urările de bine 
care ne-au fost adresate, ne-au um
plut inimile de bucurie, știindu-vă 
alături de noi și simțind încă o dată 
grija pe care ne-o purtați. Ne amin
tim cu deosebită emoție de vizitele 
făcute de dv in cooperativa noastră, de 
prețioasele indicații pe care ni !e-aț> 
dat și care au constituit pentru noi 
un îndreptar in activitatea de zi 
cu zi.

Vă mulțumim scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu pentru tot ceea ce 
ați făcut pentru țărănimea coopera
tistă din țara noastră. Asigurindu-vă 
că sîntem hotărîți să ducem la înde
plinire sarcinile ce ne revin din Di
rectivele Congresului al X-lea al Par
tidului Comunist Român, ne expri
măm devotamentul și adeziunea de
plină față de politica înțeleaptă a 
partidului și statului nostru, dragos
tea fierbinte pentru iubiții noștri con
ducători.

Fabrica de mobilă din Vas
lui, deși are numai doi ani de 
cînd a început să producă, se 
bucură de un meritat presti
giu, atît în țară cît și peste 
hotare, unde exportă aproxi
mativ 30 la sută din volumul 
de mobilă realizată. Mobila de 
Vaslui tip „Ilva“, compusă din 
dulap, masă, divan cu ladă și 
toaletă, garnitura „Elegant", 
cu 16 piese, care se pot folosi 
și combina după spațiul lo
cuinței, sînt tot mai căutate 
de cumpărători. O dovedește 
și faptul că, deși producția 
marfă vîndută și încasată pen
tru anul în curs este mai mare 
cu 16 la sută, iar sarcinile la 
export cresc cu 58 la sută 
față de 1969, întreaga mobilă 
produsă la Vaslui este 
dută anticipat", pe bază 
contracte.

Inginerul șef, Robert Desan, 
ne preciza că pentru a satis
face cît mai bine cerințele 
cumpărătorilor, cu noi sorti
mente, în fabrică s-au reali
zat deja o serie de prototipuri. 
Este vorba de o nouă varianlă 
a garniturii „Ilva‘‘ cu furnir 
la coturi, în loc de lemn ma-

MOBILA
DE

VASLUI
siv, de o camera combinata 
denumită „Vaslui 1“, de mai 
multe camere de zi „I.P. 207, 
208 și 209“, cu dulapuri cu trei 
uși, diverse corpuri suprapuse 
și altele. Toate aceste garnituri 
de mobilă se disting prin func
ționalitatea lor, permițînd mo
bilarea confortabilă a locuin
țelor.

Colectivul fabricii este preo
cupat, totodată, de buna orga
nizare a producției și a mun
cii, de folosirea judicioasă a 
spațiilor de producție, de do
tarea lor cu noi utilaje mo
deme, încît să se poată realiza 
o productivitate a muncii cu 
13,8 la sută mai mare față de 
1969. S-au instalat o nouă pre
să multietajată, o mașină de 
lustruit cu șase cilindri și alte 
utilaje moderne și s-a extins 
transportul pieselor pe role, 
ceea ce a dus la îmbunătățirea 
procesului tehnologic. în fa
brică are loc și o susținută 
pregătire a forței de muncă, 
prin cursuri de ridicare a ca
lificării lucrătorilor, în urma 
cărora s-au obținut unele re
zultate importante în produc
ție. Spre exemplu, în cele două 
luni care au trecut din acest 
an au fost realizate, peste pre
vederi, 10 garnituri de mobilă, 
iar la export s-au livrat 14 
garnituri tip „Elegant". (Rep. 
publicitar).

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii

în probe tehnologice

0 NOUA FABRICĂ DE BERE

Un răspuns al ministrului transporturilor
tovarâsul ing. PAVEL ȘTEFAN

După apariția în ziarul nostru a 
articolului i „O BARIERA DE... HÎR- 
T1I IN CALEA A 40 DE AUTOTRAC
TOARE". am primit la redacție un 
răspuns din partea tovarășului Ing. 
Ștefan Pavel, ministrul transporturi
lor, în care se arată t

„Considerăm necesare unele pre
cizări care subliniază punctul de 
vedere al Ministerului Transportu
rilor în cazul semnalat în ziar, cît 
și poziția de principiu pentru aspec
te similare ce prezintă interes în 
cadrul general al economiei țării.

Refuzul repetat al organelor de re
tort din cadrul ministerului nostru 
de a autoriza efectuarea de către 
unitățile Ministerului Petrolului a 
transportului de butelii de aragaz, cu 
cele 40 autotractoare achiziționate de 
acesta, are că bază prevederile le
gislației în vigoare, potrivit cărora 
transporturile interurbane în sfera 
circulației mărfurilor, cum sînt cele 
menționate, revin în exclusivitate in 
sarcina parcului auto public al Mi
nisterului Transporturilor.

Totodată, precizăm că unitățile mi
nisterului nostru au efectuat ,și efec
tuează acest fel de transporturi, po
trivit planurilor operative care ex
primă necesitățile unităților Minis
terului Petrolului, în care sens are 
afectate 87 mijloace de transport (62 
autovehicule și 25 remorci), din care 
64 amenajate cu stelaje speciale. De 
asemenea, ca urmare a solicitărilor 
suplimentare făcute de unitățile te
ritoriale ale Ministerului Petrolului, 
în acest an se vor amenaja încă 50 
de autovehicule cu o capacitate no
minală de 10 tone, prin folosirea că
rora se va realiza o productivitate 
sporită pe cursă, concomitent cu o 
reducere a costului pe 
lie transportată.

Socotim că nu s-ar 
această imobilizare de 
dacă, potrivit legislației în vigoare, 
Ministerul Petrolului ar fi solicitat 
pentru aceasta aviz de dotare și ar 
fi cunoscut la timpul potrivit, res
pectiv înainte de achiziționare, punc
tul de vedere al Ministerului Trans
porturilor în această privință. Apre
ciem. totodată, că Banca de Inves
tiții nu trebuia să aprobe finanța
rea decît după o prealabilă verificare

Foto i Gh. Vințiiă
Uzina „Tractorul"-Brașov. Banda de montaj a tractoarelor de 650 M

Consfătuire pe tară: 
NOUTĂTI ÎN INDUSTRIA
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CRAIOVA — (Co
respondentul „Scîn
teii") : Datorită inten
sificării ritmului de 
lucru, atît din partea 
constructorilor cit și a 
montorilor, la Fabrica 
de bere din Craiova 
au început probele 
tehnologice. Această 
nouă întreprindere a 
industriei alimentare, 
cu o capacitate de 
400 000 hi bere și 
11 000 tone malț pe an.

este dotată cu instala
ții din cele mai mo
derne, majoritatea 
proceselor de produc
ție fiind automatizate. 
Fabrica va îmbutelia 
pînă la 70 la sută din 
producție. O parte din 
producția de malț, de
pășind necesitățile 
proprii, va fi livrată 
altor fabrici de bere 
din țară. Cînd va lu
cra la întreaga capa
citate proiectată. zil-

nic, pe porțile fabricii 
vor ieși 13 vagoane de 
bere în 5 sortimente i 
.„Bere blondă", „Cazi
no", „Specială", „Por
ter", „Caramel". La în
ceputul trimestrului 
II, ne-a asigurat tov. 
ing. Constantin Tran
dafir, directorul fa
bricii, vor fi livrate pe 
piață primele canti
tăți de bere, care vor 
purta marca noii fa
brici craiovene.

ALIMENTARĂ"
export", „Conservex- 
port", ai institutelor 
industriei alimentare, 
precum și ai combina
telor alimentare din 
țară. Timp de trei zile, 
vor fi dezbătute aici 
probleme legate . de 

___ mecanizarea și conve.- 
trie’i’"ĂTimentare.’aT'în- ierizarea transportului 
treprinderilor ..Prod- produselor alimentare.

BACĂU (Corespon
dentul „Scînteii"). — La 
Bacău, s-au deschis 
ieri lucrările consfă
tuirii de producție pe 
țară cu tema „Noutăți 
în industria alimenta
ră", la care partici
pă reprezentanți ai 
Ministerului Indus-

îmbunătățirea tehnolo
giilor de fabricație, a 
unor sortimente din 
carne, păstrarea prin 
frig a legumelor și 
fructelor,' a preparate
lor și semipreparatelor 
culinare și alte proble
me ale perfecționării 
activității în acest do
meniu

a existenței avizului de dotare emis 
de Ministerul Transporturilor.

Se cuvine subliniat faptul că Mi
nisterul Transporturilor, preocupat de 
realizarea de către parcul auto a 
unei productivități sporite, a verifi
cat și analizat productivitatea, in 
transporturi obținută de fiecare mi
nister și organizație centrală, pre
cum și posibilitățile de creștere a 
acesteia, propunînd C.S.P., în 1969, 
reducerea prin planul pe anul 1970 
a solicitărilor acestora cu 4 047 mij
loace de transport, respectiv cu 19 236 
tone capacitate, realizîndu-se în a- 
cest fel o importantă economie.

Sîntem de acord cu părerea ex
primată în articolul apărut — și a- 
nume că trebuie să se analizeze, sub 
toate aspectele, productivitatea și efi
ciența folosirii mijloacelor de trans
port din dotație. Pe această linie, in 
discuția avută în cursul lunii februa
rie a.c. de către conducerea Centra
lei de transporturi auto cu condu
cerea Centralei pentru condiționarea, 
livrarea și transportul produselor pe
troliere, s-a arătat de către organe
le noastre că pot satisface cererile 
suplimentare de transport ale unită
ților acestui minister, cu o produc
tivitate corespunzătoare și la un cost 
al transportului fiecărei butelii mai 
mic decît cheltuielile calculate de că
tre Ministerul Petrolului și comuni
cate organelor ministerului nostru, 
pentru autotractoarele cu șa. De 
exemplu, la transportul cu autovehi
cule de 10 tone capacitate nominală, 
pe distanța de 100 km, aceste costuri 
revin la 1,463 lei/butelie, în loc de 
2.530 lei/butelie.

Ținem să precizăm că, în lumina 
hotărîrilor plenarei C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1969 și a indicației date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, mi
nisterului nostru îi revine sarcina de 
a studia posibilitățile organizării u- 
nor unități de transport capabile să 
asigure o mai rațională și economi
că utilizare a capacității de trans
port a parcului propriu (intern) 
din dotarea unităților pendinte de 
ministere și organizații centrale. In 
acest sens, recent am prezentat con
ducerii de stat o notă cuprinzînd 
propuneri de organizare a parcului 
intern, în vederea creșterii produc
tivității și a eficienței economice în 
utilizarea acestuia. Propunerile noas
tre au fost însușite, cu recomanda
rea de a le înainta ministerelor de
ținătoare de parc ăuto, în vederea 
sprijinirii acțiunii de experimentare 
a măsurilor preconizate, începînd cu 
luna aprilie a.c.

Ca un fapt pozitiv remarcăm .că, 
în ultima vreme, au apărut în co
loanele ziarului „Scînteia" o serie de 
articole prin care se atrage atenția 
ministerelor și organizațiilor centrale 
asupra modului neeconomic în care 
folosesc mijloacele de transport din 
parcul intern, cu recomandări de a 
se stabili pentru aceste autovehicule 
indici de utilizare obligatorii. în urma 
acestor articole, conducerile unor 
unități economice au ințeles — și 
chiar și-au exprimat părerea în scris 
— că, într-adevăr, parcul propriu este 
folosit necorespunzător, cu o pro
ductivitate scăzută față de aceea rea
lizată de către parcul public, subli
niind oportunitatea unor măsuri de 
natură să remedieze această situație.

Ne exprimăm dorința ca presa cen
trală, care are menirea de a face cu
noscute indicațiile conducerii de par
tid și modul cum acestea sînt aplica
te, să sprijine în continuare acțiu
nea ce vizează folosirea cît mai pro
ductivă a parcului auto din dotare, 
întrucît pe această cale se eliberea
ză capacități de transport care vor 
putea fi folosite mai judicios".

PORȚILE DE FIER

S-a redeschis navigația prin ecluza
de pe malul românesc

TURNU SEVERIN 
(Corespondentul „Scîn
teii"). — în seara zilei 
de 25 februarie, la 
ora 20.30. prin ecluza 
de pe malul româ
nesc de la Porțile de 
Fier au trecut prime
le vase, după cea dintîi 
revizie generală „la 
uscat", efectuată de la 
intrarea ei în exploa
tare. Pe parcursul iu-

crărilor de revizie — 
ce s-au încadrat în du
rata planificată de 20 
zile — au fost făcute 
completări, atît în ce 
privește construcția, 
cît și instalațiile. Ve
rificările efectuate cu 
această ocazie au a- 
testat calitatea supe
rioară a instalațiilor, 
precum și nivelul per
formanțelor lor func-

ționale. în primele 18 
ore de la ecluzare, 
după redeschiderea 
traficului fluvial, prin 
ecluza românească de 
la Porțile de Fier au 
trecut 72 de vase. Din 
august 1969 — cînd a 
fost pus în funcțiune 
— ecluza a fost stră
bătută de peste 8 000 
de nave fluviale ro
mânești și străine.
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EDITORIAL

Convorbire cu prof. univ. Vladimir STREINU, 
membru al Academiei de Științe Sociale și Politice, directorul Editurii 

„Univers"

Actuala structură organizatorică a sistemului nostru editorial permite 
fiecărei edituri desfășurarea unei activități de perspectivă, conturarea preg
nantă a propriului său profil. Ne-am adresat profesorului universitar Vla
dimir Streinu, directorul Editurii „Univers", rugîndu-l să definească din 
această perspectivă rolul ce revine instituției pe care o conduce în confi
gurarea patrimoniului actual al literaturii șt culturii noastre.

— Editura „Univers1* îndeplinește o 
funcție culturală ca-e cred că se în
cadrează în chiar istoria literaturii 
noastre. Nu mă refer numai la în
cercările pe care le-a făcut la timpul 
său Heliade Radulescu de a pune 
spiritul nostru public în contact cu 
literatura universală. Mă refer, în
deosebi, la faptul că nici un moment 
al evoluției literaturii române, ca și 
al celorlalle literaturi, nu poate fi 
înțeles, geneza lui nu poate fi lămu
rită pe deplin, fără a ne raporta la 
un factor intern, ca și la un altul ex
tern, continental. Acești doi factori 
genetici n-au lucrat împreună nu
mai la apariția manifestărilor inova
toare, dar chiar și la apariția celor 
așa-zis tradiționale. Activitatea ge
nerației scriitoricești care a cu
prins pe Kogălniceanu, Alecsandri, 
Negruzzi și Russo n-ar putea fi în
țeleasă în toate direcțiile ei dacă 
n-am cunoaște ecoul înregistrat în 
epocă de teoria lui Herder cu pri
vire la literatura populară, teorie că
reia, alături de realitățile noastre 
naționale, îi atribuim un rol impor
tant în definirea conștiinței lor ar
tistice și patriotice.

într-un asemenea context, în cadrul 
organizatoric precizat în mod judicios 
în ultima vreme prin așezarea pe 
baze noi a întregii activități edito
riale, Editura „Univers" are menirea 
de a facilita apropierea nu numai a 
spiritelor creatoare, dar și a publicu
lui larg de valorile consacrate ale cul
turii universale. Altă dată, acest con
tact se făcea la voia întîmplării, căci 
condiții economice pentru a putea 
cunoaște realizările culturale ale ce
lorlalte națiuni nu se găseau întru
nite decît in cazuri rare. Astăzi, pu
blicul românesc poate cunoaște tot 
ceea ce reprezintă o valoare în cul
tura popoarelor lumii. înlesnim, cre
dem, în acest fel, însuși procesul evo
luției culturii românești, care s-a 
născut și va continua să se dezvolte 
sub înrîurirea celor doi factori amin
tiți : factorul național și factorul uni
versal. Din acest punct de vedere, 
preocuparea esențială este aceea ca 
între literaturile ale căror realizări 
supreme vrem să le facem cunoscute 
cititorilor români să existe un echi
libru în care să se reflecte judecata 
critică a editorului, capacitatea sa de 
a aduce în circuitul viu al vieții 
noastre spirituale pe acei autori și 
acele opere care pot suscita un in
teres real. Veghem, îndeosebi, ca în 
munca noastră să nu se producă des
cumpănirile'arbitrare, rezultat al im
punerii unor preferințe subiective, al 
lipsei de criteriu în selecționarea va
lorilor.

— In ce direcții anume se în
dreaptă în momentul de față 
atenția editurii ?

— Este de la sine înțeles că aten
ția noastră se îndreaptă atît spre 
autorii clasici, cit și spre autorii mo
derni, dar modernitatea ne preocupă 
în chip special, pentru că și atunci 
cind e vorba de o operă clasică ea 
nu continuă să trăiască decît în, in
terpretări moderne. Sîntem, vrînd- 
nevrînd, moderni și contemporani. 
Cu siguranță că una era imaginea, 
să zicem, a lui Hamlet în epoca vic
toriană și alta este imaginea ace
luiași erou în epoca noastră. E ade
vărat insă, pe de altă parte, că oricît 
de moderni am vrea că fim nu vom 
putea să mergem la ceea ce fiind 
actual nu este numaidecît modern 
și inovator. Vreau să spun că la așa- 
zisele „experimente literare", care 
nu duc in mod evident la rezultate 
apte să se includă în procesul evo
luției culturii ce le-a produs, nu ne 
vom referi, ele constituind cel mult 
materia informativă a unor periodi
ce literare. Editura „Univers" nu este 
și nu poate fi o instituție cultural- 
informativă. Ea este chemată să se
lecteze rezultate certe, pe care le 
consideră ca avînd o putere forma
tivă pentru cultura noastră contem
porană.

— Ce ne puteți spune despre 
alcătuirea planului de perspec
tivă al editurii, despre profilul 
seriilor și colecțiilor publicate ? 
In ce măsură credeți că ele vor 
permite conturarea unei ima
gini cit mai complete asupra di
versității de preocupări ce se 
afirmă pe plan universal în 
cîmpul literaturii ?

— După cum am precizat, activita
tea Editurii „Univers" în cadrul cul
turii și literaturii noastre este con
cepută sub un unghi critic. Aceasta 
este și rațiunea înființării unei sec
ții speciale, în cadrul căreia critici 
și Istorici de seamă străini sînt tra
duși cu ceea ce au produs mai re
prezentativ, lor alăturîndu-li-se lu
crări datorate unor autori români 
contemporani, studii de teorie și es
tetică literară, monografii, eseuri, 
privind evoluția fenomenului literar 
universal. Perspectiva noastră cri
tică, prezentă desigur și în activi
tatea celorlalte sectoare ale editurii, 
se precizează mai cu seamă prin ac
tivitatea acestei secții și tocmai de 
aceea am dori s-o dezvoltăm. De alt

fel, nici un gen literar nu rămîne 
străin preocupărilor noastre. Colec
țiile de care dispunem au capacita
tea de a oferi cititorului ceea ce au 
mai reprezentativ toate literaturile, 
De la miturile popoarelor — cărora 
le consacram colecția „Mithos" — la 
poezia lirică sau la critica literară, 
de la roman și nuvelă Ia crea
ția dramatică, fără a scăpa din 
vedere jurnalele unor creatori, me
moriile sau însemnările de călătorie, 
toate aceste genuri literare sînt și 
vor fi incluse în planurile noastre 
de perspectivă. Ca să vorbim, de pil
dă, de poezia lirică, colecțiile „Orfeu" 
și „Poesis", la care se adaugă an
tologiile individuale sau pe litera
turi, vor putea da, în timp, o ima
gine completă a dezvoltării liricii 
clasice și contemporane. Printre vo
lumele ce apar în acest an, cititorii 
vor afla versuri aparținînd unor 
poeți diverși ca factură, ilustrînd 
momente diferite ale liricii univer
sale, precum si antologii din li
rica unor popoare. în privința 
romanului, colecția dedicată clasici
lor literaturii universale, aceea de 
romane ale secolului XX, precum și 
cea denumită „Meridiane" se arti
culează într-un ansamblu care va 
înfățișa întreaga viziune epică a 
trecutului literaturii, ca și a epocii 
noastre, Balzac, Dostoievski, Was
serman, Kafka, Blasco Ibanez, I. Va- 
zov, J. Goytisolo sau Bulgakpv sînt 
doar cîteva din numele romancierilor 
ce vor fi întîlnite în vitrinele libră
riilor. în același fel. pentru teatru 
dispuTÎem de mai multe colecții, din
tre care menționăm în chip deose
bit colecția „Thalia", care s-a născut 
din colaborarea Editurii „Univers" 
cu direcția Teatrului Național ; fie
care volum, tipărit la un preț scă
zut și difuzat cu precădere în foaie
rele teatrelor, va cuprinde cite o pie
să care poate fi văzută pe scenele 
noastre. Cred că în curînd vor ve
dea lumina tiparului lucrări repre
zentative ale unor dramaturgi de 
seamă, aparținînd unor epoci dife
rite, de la Shakespeare și Calderon 
de la Barca, la Maiakovski, Anouilh 
sau Camil Petrescu.

Un ultim aspect la care aș vrea să 
mă refer este acela al cunoașterii' și 
traducerii literaturii române peste 
hotare. Evident, problema depășește 
cadrul activității Editurii „Univers". 
Totuși, ca om de cultură, cred că 
efortul nostru de a stabili un con
tact mereu viu și nutritiv între alte 
culturi și spiritul nostru public tre
buie pus în paralelă cu acțiunea de 
a face cit mai cunoscute literatura 
și cultura noastră în străinătate. Nu 
am nici o îndoială că se vor găsi 
cele mai potrivite căi de a pune și 
în această direcție în valoare crea
țiile fundamentale ale literaturii 
noastre clasice și contemporane, cu 
atît mai mult cu cit în cadrul pro
gramului de dezvoltare multilaterală 
a întregii țări, conturat cu clarviziune 
de cel de-al X-lea Congres al P.C.R., 
problemelor culturii noastre, schim
bului viu de valori cu celelalte cul
turi li s-a acordat un loc deosebit.

Convorbire consemnată de 
Sorin MOV1LEANU
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(Urmare din pag. I)
îndeplinirea sarcinilor trasate de par
tid. întîlnirile periodice cu acti
vul de partid, cu cetățenii, ale mem
brilor comitetului județean de par
tid, repartizați pe grupe de comune, 
contribuie la o mai promptă soluțio
nare a problemelor de interes obș
tesc. Cu cîteva luni în urmă, 
mai mulți membri ai comitetului ju
dețean de partid au avut o întîlnire 
de lucru cu activul de partid și ță
ranii cooperatori de la C.A7P. Bu
ciumi, spre a stabili mijloacele de 
a înlătura neajunsurile existente în 
structura producției, în organizarea 
muncii, în participarea cooperatori
lor la muncă, gospodărirea avutului 
obștesc. S-a constatat cu acest pri
lej că părerile și observațiile țărani
lor cooperatori erau desconsiderate 
de organele locale, iar democrația 
cooperatistă de repetate ori încăl
cată. în afara sancțiunilor împotriva 
celor vinovați, au fost stabilite — 
pornind de la propunerea țăranilor 
cooperatori — măsuri pentru îmbu
nătățirea structurii producției agri
cole din această unitate, acordîndu-se 
prioritate dezvoltării zootehniei și 
pomiculturii, ramuri care valorifică 
cel mai bine condițiile de climă și 
sol ale cooperativei din Buciumi.

Un alt exemplu care confirmă cu 
prisosință utilitatea consultării ma
selor ni-1 oferă activitatea comite
tului comunal de partid Sărmășag. 
Pe terenul cooperativei agricole de 
aci trec văile Crasnei și Zalăului, care 
inundau circa 300 hectare teren, pro- 
vocînd mari pagube. Biroul comite
tului comunal de partid a întocmit 
un proiect privind efectuarea lucră
rilor de îndiguire, pe care l-a supus 
dezbaterii publice, în cadrul unor 
adunări populare. După ce, cu aju
torul propunerilor țăranilor coope
ratori, proiectul a fost definitivat, 
aceștia au amenajat prin muncă pa-
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„George 
Român): 
Dirijor: 
pianista

L. Cara- 
Castlllana 
O femele

Nicnlc

; 18,15; 20,30.
Explozie în munți: FAVORIT 
10; 13; 15,30; 18; 20,30.

11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.

a culturii românești La tîrgul
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cinema
V

SIMPOZION

O Filarmonica de stat 
Enescu" (la Ateneul 
Concert simfonic — 20. 
Teodor Costln. Solistă: 
Idyl Biret (Turcia).
O Opera Română: Liliacul — 
19,30.
0 Te_atrul de operetă: Secretul lui 
Marco Polo — 19,30.
a Teatrul Național ,,L 
giale" (sala Comedia):
— 19,30; (sala Studio): 
cu bani — 19,30.
0 Teatrul de comedie:
20.
O Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu); Transplantarea inimii 
necunoscute — 20; (sala din str. 
Alex. Sahla): Puricelo în ureche
— 20.
0 Teatrul Mic: Emigrantul din 
Brisbane — premieră 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Cînd luna e albastră
— 19,30; (sala Studio): Enigmati
ca doamnă „M“ — 20.
o Teatrul Glulești: Nunta iul Fi
garo — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă": Eml- 
nescu și Veronica — 19,30.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei): Miul Cobiul — 
17; (sala din str. Academiei): Că
luțul cocoșat — 10; Bandiții din 
Kardemomme — 17.
o Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Nu te lăsa 
Stroe ! — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174): Nicuță... la Tă- 
nase — 19,30.
© Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu": Floare de cactus
— 19,30; (Ia Sala Palatului): Fot
bal Mexic ’70 — 19,30.
o Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Esop, 
viața, muzica șl noi — 20.
o Circul de stat: Mirajele cir
cului

O Ghici cine vine la cină ? PA
TRIA — 9; 12; 15; 18; 21.
O Visul domnului Gentil: REPU
BLICA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15, FESTIVAL — 9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21.
O Reconstituirea : LUCEAFĂRUL 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
0 Te iubesc, te iubesc: CAPITOL
— ,9,30; 11,45; 14; 16,15;. 18,45; 21.
O Comisarul X și „Panterele al-

----- ; 18,45; 21, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MODERN — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; ------ " “
O 1
— 10; 13; 15,au; m; zu,au.
o Noapte cu ceață: VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
o Căsătorie prin mica publicita
te: CENTRAL — 8,30; 10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,45; 20,45.
© La Nord prin Nord-Vest: LU
MINA — 9,15—16,45 în continua
re; 19,45.
® Prieteni fără grai: DOINA — 
9; 10,30; 12; 13,30, LIRA — 15,30; 
18.
O Vă place Brahms?: DOINA — 
16; 18,30; 20,45, UNIREA — 15,30; 
18.
• Totul de vînzare: UNIREA —
20.15.
O O nuntă cum n-a mal fost: 
TIMPURI NOI — 9—19,30 în con
tinuare.
e O fată fericită: CINEMATECA 
(sala Union): 10; 12; 14.
e Cînd se arată cucuveaua: FE
ROVIAR — 9; 11,45; 14,30; 17,15;
20.30, AURORA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30.
© Stăpîn pe situație: EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
FLAMURA — 9; 11,15; 16; 18,15;
20.30.
ș Don Juan fără voie: GRI VIȚA
— 9,30; 11,45; 16; 18,15; 20,30.
« Becket: ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE - 15,30; 19.
© Prea mic pentru un război a- 
tît de mare: BUZEȘTI — 15,30;
18; 20,30.
iț Simpaticul domn R: DACIA — 
8,30—20,30 în continuare.
O Via Mala: BUCEGI — 16; 18,15;
20.30, TOMIS — 9—15 în continua
re; 18; 20,15.
O Crimă în stil personal: LIRA
— 20,15.
0 Dragă Brigitte: DRUMUL SĂ
RII — 15; 17,30; 20.
S» Bătălia pentru Roma: FEREN
TARI — 15,30; 19, PACEA — 15,30; 
19.
O Păcatul dragostei: GIULEȘTI 
15,30; 18; 20,30, VOLGA — 9—13,30 
în continuare; 16; 18,15; 20,30, PRO
GRESUL — 15,30; 18.
A Cu mîlnlle pe oraș: PROGRE
SUL — 20,15.
O Beru și comisarul San Anto
nio: COTROCENI — 15,30; 18.
O Roșu șl auriu: COTROCENI —
20.30.
® Călugărița: FLOREASCA — 
10; 13,30; 16,30; 19,30, MIORIȚA — 
9,45; 13; 16,15; 19,30.
o Iubirea strict oprită:
LOR — 15,30; "
o Liniște și strigăt: MOȘILOR — 
20,30.
O Valea păpușilor: POPULAR — 
15,30; 18, RAHOVA — 15,30; 18.
e Din plictiseală: POPULAR — 
20,30.
O Rebus miraculos: RAHOVA — 
20,30.
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4- bastre": BUCUREȘTI 
1 13,30; 16,30; 18,45; 21,J 
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triotică lucrări de hidroameliorații 
care au ajutat cooperativa să cîștige 
circa 200 ba teren arabil și 100 ha fi
nețe, dublînd astfel producția de ce
reale și furaje.

Deosebit de fructuoase s-au dove
dit întî.nirile dintre deputați și ale
gători, care au loc după fiecare se
siune a Marii Adunări Naționale și a

personalitate multilaterală

în galeria personalităților remar
cabile care au ilustrat știința și cul
tura românească la sfîrșitul veacului 
trecut și începutul secolului nostru, 
servind, prin creația lor, lupta po
porului român pentru progres social 
se numără, la loc de frunte, istoricul, 
filozoful, sociologul și economistul 
Al. D. Xenopol (1847—1920), de la a 
cărui moarte se împlinesc astăzi cinci 
decenii.

Născut la Iași șl format intelectual 
la vestita Academie Mihăileană din 
vechea capitală a Moldovei, Xenopol 
își desăvîrșește studiile — ca bursier 
al societății „Junimea" — în Germa
nia, unde obține, cu calificativul de 
magna cum laude, doctoratul în drept 
— la universitatea din Berlin și pe 
cel în filozofie — la universitatea din 
Giessen.

După înapoierea — în 1871 — în 
țară, îl aflăm, mai întîi procuror, 
apoi dascăl de istorie la liceul unde 
învățase el însuși, avocat și, din 1883 
pînă în 1914 titular al catedrei de Is
toria românilor la Universitatea din 
Iași. Numirea sa în învățămîntul su
perior va exercita o puternică înrîu- 
rire asupra evoluției preocupărilor 
sale ulterioare. Simultan cu obliga
țiile didactice desfășoară o susținută 
și bogată activitate științifică. Mereu 
activ și. stimulat de optimismul ce-1 
caracteriza, publică numeroase lu
crări și studii în presa științifică a 
vremii.

Personalitate multilaterală, cu pre
ocupări împărțite între istorie, filozo
fie, sociologie, economie politică — 
Xenopol a adus contribuții remarca
bile în fiecare din aceste disciplina 
științifice.

Pasiunea vieții lui Xenopol a fost, 
desigur, istoria. Pregătirea multila
terală, dublată de patriotismul său 
profund, studiile adîncite asupra a 
numeroase documente și monumente 
istorice i-au permis lui Xenopol să 
făurească opere istorice de mare va
loare pentru cultura noastră națio
nală și cu un larg răsunet pe plan 
european. Lucrări cum sînt : Războa
iele dintre ruși și turci și înrîurirea 
lor asupra Țărilor Române, Teoria 
lui Roesler, Studii asupra stăruinței 
românilor în Dacia traiană, Domnia 
Iui Cuza Vodă, Istoria partidelor po
litice din România ș. a. evidențiază 
cu pregnanță efortul marelui nostru 
istoric de a utiliza principii metodo
logice moderne — la statornicirea 
cărora aduce el însuși o însemnată 
contribuție —, de a scoate istoria din 
tiparele tradiționale, de a o ancora 
strîns într-o documentație amplă, 
într-o viziune critică de ansamblu 
care să îmbrățișeze multitudinea for
melor de manifestare a vieții sociale 
a oamenilor — economică, socială, 
politică, culturală, ideologică etc.

Contribuția cea mal de seamă a lui 
Al. D. Xenopol la dezvoltarea istorio
grafiei românești, la ridicarea ei la 
nivelul celor mai de seamă realizări 
ale istoriografiei europene a timpu
lui, o constituie monumentala lucrare 
Istoria românilor din Dacia traiană. 
Ea reprezintă prima mare sinteză a 
Istoriei românilor de pe ambele ver
sante ale Carpaților, despre care Xe
nopol însuși mărturisea că reprezintă

,.una din lucrările cele mai mari alo 
vieții mele".

Animat de dorința de a ridica și 
istoria la rangul celorlalte științe 
care realizaseră la sfîrșitul secolului 
trecut însemnate progrese, Xenopol 
elaborează în lucrările sale : Princi
piile fundamentale ale istoriei, L’hy- 
potese dans I’Histoire, Cauzalitatea 
în succesiune, Noțiunea valorii in is
torie, Sociologia e storia. Zur Logik 
der Geschichte ș. a. o teorie proprie 
asupra istoriei — conform căreia, 
spre deosebire de alte științe „de re

'i

petiție", in istorie se manifestă nu 
legi, ci „serii istorice", aceasta fiind 
succesiunea ireversibilă, în esență 
nerepetabilă, individuală, a unor serii 
de fapte etc. Deși în ansamblu, con
cepția lui Xenopol asupra vieții so
ciale are un caracter idealist, meta
fizic, din gîndirea sa se desprind 
unele elemente înaintate, valoroase 
care au marcat un progres real în 
reflexia filozofică asupra procesului 
istoric, cum sînt : tezele sale despre 
istorie — ca știință a înlănțuirii cau
zale a fenomenelor, despre existența 
obiectivă a faptelor istorice și posi
bilitatea reflectării lor veridice, des
pre necesitatea ca această disciplină 
științifică să aibă un caracter „do
veditor" — fundat pe studiul atent al 
monumentelor și documentelor isto
rice și nu doar unul „povestitor", 
empiric etc. Făcute publice în volu
me sau reviste de mare circulație in
ternațională, asemenea teze au fost 
remarcate de Rickert, Grice, Berr,

La Bacău s-a desfășurat joi un sim
pozion consacrat împlinirii a 50 de 
ani de la moartea marelui istoric și 
filozof român A. D. Xenopol. în ex
punerile făcute de prof. Iulian 
Antonescu, președintele Comitetului 
județean pentru cultură și artă, prof. 
Vasile Florea și asistentul universi-

17,00 Deschiderea emisiunii. Te- 
leșcoală. Consultații la matema
tică (clasa a VIII-a). Tema: Po
liedre. Prezintă prof. Gh. Călu
gărița. 17,20 Consultații la fizică 
(clasa a XII-a). Tema: Calcula
toare electronice. Prezintă lector 
dr. lng. Alexandru Popovicl. 17,40 
Film pentru elevi. Digestia (Ana
tomia 
dioul 
Terra 
18,30 
hochei

— clasa a Xl-a). 18,00 Stu- 
pionierilor. Concursul Ex- 

’70. Micii meșteri mari. 
Campionatul mondial de 

— grupa B (București).

S.Li.A. — Iugoslavia (repriza a 
IlI-a). 19,15 Telejurnalul de seară. 
19,30 Actualitatea în economie. 
Contractul în acțiune. 19,40 Mai 
aveți o întrebare 7 Emisiune de 
cultură științifică. Autosugestia, 
sugestia șl hipnoza. Invitații emi
siunii: prof. dr. Iile Riga, dr. Ion 
Voinescu, dr. Vladimir Gheorghiu,
dr. Nistor Dlaconescu. 20,40 An
tract, Film artistic de scurt me
traj realizat de regizorul francez 
Renă Clair. Prezintă Sașa Pană. 
21,00 Campionatul mondial de 
hochei^— grupa B (București). 
România — Japonia (repriza a 
IlI-a). 21,45 Preludiu la ediția a 
IlI-a Cerbul de aur Brașov — Ro
mânia. 22,00 Telejurnalul de noap
te. 22,10 Publicitate. 22,20 Cadran 
— emisiune de actualitate inter
națională. 23,00 închiderea emlsl-

și cu prilejul pregătirii diferitelor 
analize în ședințele de birou sau al 
plenarelor comitetului județean de 
partid. Un exemplu concludent îl 
constituie în această privință modul 
cum a fost pregătită plenara comite
tului județean de partid, care a ana
lizat activitatea organizațiilor de 
partid pentru dezvoltarea conștiinței

sînt destule manifestări de forma
lism și birocratism. Au existat si
tuații în care hotărîri adoptate în 
plenarele comitetului județean, în 
sesiunile consiliului popular au ajuns 
cu întîrziere la cei care trebuiau să 
le aplice în viață. Insuficienta preo
cupare manifestată de comitetele 
comunale de partid și comitetele

cetățenilor
consilitlor populare. Cu acest prilej, 
alegătorii sînt informați despre ho- 
tăririle adoptate în sesiuni, se discută 
despre modul de aplicare a acestora, 
despre necesitatea sporirii aportului 
fiecărui cetățean la înfrumusețarea 
și buna gospodărire a orașelor și co
munelor. Asemenea întîlniri, colabo
rarea dintre deputați și alegători 'se 
materializează în larga participare 
a cetățenilor la construcții de școli, 
cămine culturale, dispensare, la efec
tuarea de lucrări edilitar-gospodă- 
rești, îndeosebi în localitățile Săr
mășag. Nușfalău, Camăr, Cehu-Sil- 
vaniei, Gîlgău pe Someș, Bălan și 
multe altele.

Acest climat de rodnică consultare 
a activului de partid, a comuniștilor, 
a diferitelor categorii de oameni ai 
muncii am încercat să-1 imprimăm

socialiste a oamenilor muncii din a- 
gricultură. Tn perioada elaborării ma
terialelor menite să fie supuse dez
baterii plenarei, a fost organizată o 
largă consultare a activului de par
tid, a membrilor consiliilor de con
ducere, a brigadierilor, șefilor de 
echipă, a altor comuniști și țărani 
cooperatori, asupra problemelor care 
urmau să fie abordate.

In felul acesta s-a ajuns la conclu
zia că e necesar să se pună accentul 
pe munca politico-educatlvă pentru 
intensificarea participării țăranilor 
cooperatori la muncă, întărirea dis
ciplinei, creșterea răspunderii față 
de rezultatele economice ale coope
rativelor, față de apărarea averii 
obștești.

Cu toate progresele realizate în 
organizarea consultării maselor, mai

executive ale consiliilor populare din 
comunele Benesat, Cuzăplac, Sălățig, 
Ileanda, pentru consultarea cetățe
nilor. se reflectă în participarea spo
radică a acestora la activitatea ob
ștească.

Comitetul județean de partid este 
hotărît să acționeze cu cea mai mare 
fermitate împotriva acelei manifes
tări deosebit de dăunătoare a biro
cratismului, care constă in lipsa de 
receptivitate față de sugestiile și pro
punerile oamenilor muncii. Repeta
tele propuneri făcute de locuitorii 
satelor Mesteacănu și Țăudu privind 
repararea și întreținerea drumuri
lor de acces, au rămas fără ecou, 
deși de-a lungul drumului se află o 
vale în care se găsesc mari cantități 
de piatră și balast, care ar putea fi 
utilizate la asemenea lucrări.

Lacombe ș.a., intrînd în patrimoniul 
filozofiei Istoriei universale.

Cercetările mai noi evidențiază în
semnata și valoroasa contribuție a- 
dusă de. Xenopol în domeniul gindirii 
economice. Investigînd în mod realist 
situația economică a României din 
vremea sa, el a sesizat primejdia pe 
care o prezenta menținerea țării 
noastre în situația de anexă agrară 
și de materii prime a statelor indus
triale. Xenopol a susținut, cu un 
înalt simț patriotic, că industrializa
rea țării este singura cale capabilă 
să-i asigure ieșirea din starea de îna
poiere economică în care se găsea, 
precum și consolidarea independenței 
politice, cucerite cu atîtea jertfe în 
războiul din 1877—1878. In acest sens, 
el opunea — în studiile sale eco
nomice — concepțiilor liber-schim- 
biste oficiale concepția protecționis- 
mului economic menit să asigure 
crearea unei industrii autohtone 
„mari" care să permită, la rîndul ei, 
dezvoltarea celorlalte compartimente 
ale economiei naționale : comerțul, fi
nanțele, agricultura etc. potrivit ce
rințelor propășirii României moderne.

Mesager neobosit al științei româ
nești, Xenopol a desfășurat totodată 
o prodigioasă muncă de promovare a 
cercetării științifice originale, de 
popularizare a cuceririlor științei ro
mânești și universale în rîndurile 
maselor din țara noastră.

Recunoscîndu-1 ca o personalitate 
proeminentă a științei și culturii ro
mânești, Academia Română l-a pri
mit în anul 1895 între membrii ei, 
iar Academia de Științe Morale și 
Politice din Paris l-a ales membru 
titular în anul 1914.

La capătul unei vieți încununate 
de o activitate vastă, multilaterală, 
desfășurată sub semnul unei adînci 
prețuiri a poporului și a patriei sale, 
Alexandru D. Xenopol s-a stins din 
viață în București, în ziua de 27 fe
bruarie 1920. Evocînd, cu acest prilej, 
personalitatea complexă a savantului, 

’ Nicolae Iorga sublinia că Xenopol „a 
reprezentat atîția ani ceea ce avea 
știința românească mai activ", prin 
moartea sa intelectualitatea română 
pierzînd „pe unul dintre cei mai glo
rioși reprezentanți ai săi".

Cercetătorii din domeniul Istoriei, 
ca și toți cei ce încearcă să pătrun
dă, azi, în țara noastră, zonele încă 
nedefrișate din cîmpul inepuizabil al 
științei găsesc în prodigioasa operă a 
Iui Xenopol, ca și în cea a altor mari 
ctitori de cultură, români, o însufle- 
țitoare pildă, un prețios îndemn.

Prof. Paul GRIGORIU

tar Vasile Baciu, au fost prezentate 
personalitatea și opera marelui sa
vant român. în zilele următoare, 
simpozioane asemănătoare vor fi pre
zentate și în orașele Buhuși și Comă- 
nești.

(Agerpres)

Andreesco
Cu ocazia împlinirii a 120 de ani 

de la nașterea lui Ion Andreescu, 
incepînd de la 26 februarie și pînă 
la 12 martie, la Buzău — locul unde 
pictorul s-a format ca om și ca ar
tist — se desfășoară „Zilele Andrees
cu". Manifestările prilejuite de acest 
eveniment au debutat cu vernisajul 
unei expoziții organizate de Comite
tul județean pentru cultură și artă 
în colaborare cu Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste România. în zi
lele următoare, la Buzău, Rm. Sărat 
și în alte localități vor fi organizate 
conferințe în cadrul cărora vor fi e- 
vocate viața și activitatea lui Ion An
dreescu, figură reprezentativă a pic
turii clasice românești.

(Agerpres)

în spiritul hotărîrn Plenarei C.C. al 
P.CR. din decembrie 1963, vom 
acționa astfel încît fiecare organiza
ție de partid din județ, ca și orga
nele locale 
consultarea 
„campanie" 
care, ci un 
democrației

de stat, să considere 
cetățenilor nu drept o 
sau o „sarcină" oare- 
element component al 

______ , .. socialiste, o cerință 
esențială privind întărirea legăturii 
cu masele. Vom insista' pentru li
chidarea tendințelor de muncă ad
ministrativă, pentru imprimarea 
unui stil de muncă democratic', prin 
care nu numai să transmitem oame
nilor anumite sarcini, ci 
vingem de necesitatea lor, 
tuim cu ei asupra celor 
modalități de îndeplinire.

Comitetul județean de 
propune ca în cursul acestui an să 
pună în dezbaterea cetățenilor o se
rie de probleme importante printre 
care : sistematizarea localităților de 
pe drumul județean Cluj—Zalău— 
Cărei ; mai buna valorificare a re
surselor locale, îndeosebi pentru 
sporirea producției de cărămizi și 
agregate de carieră și balastieră ; 
îmbunătățirea asistenței medicale a 
populației din mediul rural ; repar
tizarea judicioasă a fondului de 
marfă în rețeaua comercială de la 
sate | ameliorarea stării sanitaro-ve- 
terinare și creșterea prolificității 
animale’or ; orientarea școlară și 
profesională a tineretului, precum și 
îmbunătățirea practicii în producție 
a elevilor de la școlile profesionale 
și a celor din clasa a IX-a a școlii 
de 10 ani.

Sîntem încredințați că, printr-o 
mai bună organizare a consultării 
activului de partid, a comuniștilor, a 
ce'orlalți oameni ai muncii, vom asi
gura participarea lor tot mai activă 
la îndeplinirea hotărîrilor partidu
lui și guvernului, la întărirea legă
turilor dintre partid și popor, la 
adîncirea democrației socialiste.

să-i con- 
să ne sfâ- 
mai bune
partid își

în comuna Izbiceni (Olt) a 
avut loc recent un tirg, care 
se pare că se bucură de oare
care faimă prin partea locului. 
Ca niciodată in alțt ani, de data 
aceasta, numeroși vizitatori au 
descins aici cu fel de fel de ma
șini. Miliția din localitate a tre
cut in mod amănunțit in revis
tă autovehiculele sosite de la 
depărtări de zeci și sute de ki
lometri. S-a constatat că multe 
dintre acestea aparțin... unor 
instituții și întreprinderi, care 
n-aveau nici un fel de interese 
la tirg. Printre ele se aflau au
tocamioanele 2 Ot 809 (proprie
tatea autobazei TA 8 Corabia) 
și 21 Sb 1827 (în dotarea depar
tamentului de gospodărirea ape
lor Sibiu), precum și autoturis
mele 1 Tr. 260 (O.C.L. Comerț 
Mixt Turnu Măgurele) 1 Tr. 944 
(Combinatul Chimic Turnu Mă
gurele) și 1 Ot 1013 (Oficiul de 
îmbunătățiri funciare Olt). Erau 
acolo în interes... personal, a- 
duse de respectivii conducători 
auto! Conducerile instituțiilor 
menționate sperăm că nu vor 
admite nici o tirguială cind va 
fi vorba să li se aplice sancțiu
nile ce li se cuvin pentru ase
menea abateri I

„Păcăleală" 
nepermisă

O abatere de la legea circula
ției, săvîrșită de șoferul Ionel 
Teodorescu de la Filiala Aso
ciației de vînătoare și pescuit 
Tîrgoviște, a dus la constatarea 
că acesta nu era... șofer. Deși ani 
de zile a fost văzut conducînd 
fel de fel de vehicule, el nu a- 
vea permis de conducere. Nici 
președintele filialei amintite nu 
știa, deși Ionel Teodorescu era 
încadrat... șofer. Ulterior s-a sta
bilit că el nu era singurul „pă
călit" în această privință. Ionel 
Teodorescu mai fusese angajat 
jofer și la C.A.P. Cornișani și la 
O.C.L. Produse industriale Tîr
goviște. în ce-1 privește, lui i 
s-au dresat cuvenitele acte de 
contravenție. Dar celor ce l-au 
angajat fără să-l întrebe de per
misul de conducere ce acte tre
buie să li se dreseze ?

Epilog la o 
aventură
într-o noapte, Mihai Erds, 

din comuna Ojdula (Covasna), a 
pătruns pe neobservate în bu
cătăria unei case străine. Dar... 
a călcat în străchini. Trezită de 
zgomote, G. J., stăpîna casei, 
s-a dus să vadă ce se întîmplă. 
Dintr-odată intrusul și-a dat 
seama că ratase elementul sur
priză, insă n-a dat înapoi. A 
încercat să-și imobilizeze vic
tima. jurîndu-i iubire pînă din
colo de mormînt. îngrozită. G. J. 
a reușit să sară pe g°am și să 
ceară ajutorul vecinilor. Ne
așteptatul „oaspete" nocturn, 
care nu se afla la prima ispra- 
vă de acest gen, a fost prins și 
apoi trimis în fața instanței. 
Timp de doi ani de zile de aici 
înainte va putea să tot mediteze 
la trista-i aventură.

Ca prin 
urechile

| acului
I
I

Nu de mult, muncitorul 
tre Popa, de la Combinatul chi
mic Rm. Vîlcea, a pătruns, în 
mod inexplicabil. într-o cister
nă cu azot Mediul este de toxi
citate mortală. Și totuși Petre 
Popa a scăpat. Dar aceasta nu i 
se datorește lui, ci curajului de 
care au dat dovadă muncitorii 
Mânu Pascu și Aurel Răducu. 
în cîteva clipe, aceștia l-au tras 
afară și l-au salvat, făcîn- 
du-i respirație artificială și 
masaj cardiac. Pentru fapta lor 
au fost felicitați, iar cel în cau
ză pentru încălcarea normelor 
de protecție a muncii — retro
gradat.

O broșa pe...
99

«c

La ieșirea din restaurantul 
„Mărășești", o trecătoare a ata
cat-o prin surprindere pe I. S. 
(o cetățeană din Constanța, ve
nită cu treburi în Capitală) 
și i-a smuls de la gît o broșă 
de aur, care valora 15 000 lei. 
A fost sesizat Inspectoratul Mi
liției Municipiului București, 
în urma cercetărilor întreprin
se s-a stabilit că infractoarea 
este S. Rottman (în vîrstă de 
32 de ani, cu antecedente 
penale), fostă salariată la u- 
zinele „Electronica". Pînă a fi 
descoperită, ea vînduse însă bi
juteria pentru suma de 1 000 lei 
lui Grigore Paraschiv, respon
sabilul magazinului „Mobila" 
(str. Lipscani 96—102). Cumpă
rătorul de ocazie a trebuit să 
restituie „chilipirul" In ceea ce 
o privește pe autoarea infrac
țiunii care, în termenii Codului 
Penal, se cheamă tîlhărie, a pri
mit o..... brățară" de cu totul altă
natură.

Rubrică redactată de >
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Sosirea în Capitală 
a tovarășului 

Dușan Gligorievici

' I 'K’-s.u •

Cronica
zilei

Joi dimineața a sosit în Caoitală 
Dușan Gligorievici, membru al Vecei 
Executive Federale a Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele părții iugoslave în Comisia 
mixtă iugoslavo-română de colabora
re economică.

La sosire în Gara de Nord oaspe
tele a fost salutat de Emil Drăgănes- 
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții române

în Comisia mixtă de colaborare eco
nomică, Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Ale
xandru Albescu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, și alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Joi seara, a plecat la Londra o de
legație de specialiști, ' condusă de 
Barbu Popescd, adjunct al ministru
lui agriculturii și silviculturii, pentru 
a purta convorbiri cu firme de spe
cialitate și organisme guvernamen
tale engleze în vederea cooperării în 
domeniul amenajărilor pentru iri
gații.

ADUNĂRI CONSACRATE ANIVERSĂRII 
UNUI SFERT DE VEAC DE LA INSTAURAREA 
PRIMULUI GUVERN DEMOCRATIC DIN ROMÂNIA

Convorbiri

★
Ambasadorul Italiei la București, 

Niccolo Moscato, a oferit joi o recep
ție în saloanele ambasadei, cu prile
jul prezenței în țara noastră a dele
gației de industriași italieni, condusă 
de Virginio Rognoni, membru ai 
Parlamentului Italian.

(Agerpres)

la Consiliul
La Consiliul de Miniștri au avut 

loo joi convorbiri între Emil Drăgă- 
■, nescu, vicepreședinte al Consiliului de 

Miniștri, președintele părții române 
în Comisia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică, și Dușan 
Gligorievici, membru al Vecei Exe
cutive Federale a Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, președin
tele părții iugoslave în Comisia mixtă 
de colaborare economică.

de Miniștri
9

Au fost examinate probleme pri
vind colaborarea și cooperarea eco
nomică și tehnică dintre cele două 
țări.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a lui Dușan Gligorievici, membru al 
Vecei Executive Federale a R. S. F. 
Iugoslavia, ambasadorul iugoslav la 
București, Iso Njegovan, a oferit joi 
un dineu.

(Agerpres)

vremea

Semnarea unor înțelegeri 
de colaborare bilaterală 

la Casa Scriitorilor

Timpul probabil pentru zilele de 
28 februarie, l și 2 martie. în țară : 
vreme în general umedă, cu cerul 
mai mult acoperit. Vor cădea preci
pitații sub formă de ninsoare în ju
mătatea de nord a țării și mai ales 
sub formă de ploaie în sud. Vînt po
trivit cu intensificări de scurtă du- 
rată. Temperatura în creștere ușoară 
la sfîrșitul intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 10 și zero 
grade, izolat mai coborîte, iar maxi
mele între minus 1 și plus 9 grade, 
local mai ridicate pe litoral. în Bucu
rești : vreme în. general umedă cu 
cerul mai mult acoperit. Vor cădea 
ploi temporare. Vînt potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară spre sfîr
șitul intervalului.

0 0 ra s a 0 e

în sala de festivități a Casei de 
cultură a Sectorului 6 din Capitală, 
fostă sala „Aida", sute de oameni 
ai muncii din întreprinderi bucureș- 
tene au luat parte, joi după-amiază, 
la o adunare consacrată împlinirii a 
25 de ani de la istoricele evenimente 
din februarie-martie 1945.

Despre luptele desfășurate de ma
sele populare, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, pentru in
staurarea unui guvern democratic, 
despre succesele clasei muncitoare, 
în alianță cu țărănimea muncitoare, 
obținute în cei 25 de ani de la cu
cerirea puterii pe drumul construc
ției socialismului au vorbit Ștefan Ce- 
nușe, secretar al Comitetului de par
tid al Sectorului 6, Iocotenent-colo- 
nel Ion Tonta Drăghici, fost mun
citor forjor la Uzinele „Vulcan", și 
muncitorul lăcătuș Ion Gheorghe, de 
la aceeași uzină, participant, ală
turi de sutele de mii de oameni ai 
muncii din patria noastră, la luptele 
premergătoare acestei victorii.

★
în sala Palatului municipal din 

Buzău a avut loc joi un simpozion 
închinat aniversării a 25 de ani de 
la instaurarea primului guvern de
mocratic din România. în fața unui 
numeros public, profesoara Livia 
Chiriacescu, directoarea Liceului 
„Bogdan Petriceicu Hajdeu", a înfă
țișat momentele premergătoare actu
lui de la 6 martie 1945, rolul con
ducător al P.C.R. în lupta desfășu
rată timp de un sfert de veac pen
tru consolidarea cuceririlor revolu-
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ționare. pentru edificarea orînduirii 
socialiste.

★
Și în unitățile militare au loc în 

aceste zile manifestări consacrate 
aniversării unui- sfert de veac de la 
instaurarea primului guvern demo
cratic din România.

La Casa armatei din Constanța a 
fost deschisă o expoziție care ilus
trează dezvoltarea economică și so- 
cial-politică a județului Constanța, 
în fața cadrelor militare și a fami
liilor acestora, care au vizitat expo
ziția, a fost prezentată expunerea 
„25 de ani de înnoiri pe meleagurile 
Tomis ului".

★
La Suceava a avut loc un simpo

zion, prilej pentru numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile orașului, cadre didactice, 
studenți. elevi de a asista la evo
carea momentelor premergătoare zi
lei de 6 Martie 1945 și a drumului 
de luptă al maselor populare pentru 
făurirea vieții noi.

★
La Alba Iulia, în sala Muzeului 

Unirii, s-a organizat o expoziție 
ilustrînd prin documente și articole 
din presa vremii lupta maselor mun
citoare pentru instaurarea guvernu
lui de largă concentrare democratică 
dr. Petru Groza. în satele Loman, 
Soharu, Sîncel, Obreja, Lunca Mu
reș, Fărău și Valea Mică au fost pre
zentate expuneri, - in cadrul cărora 
a fost înfățișată semnificația actu
lui istoric de la 6 Martie 1945.

(Agerpres)

PRIMIRE LA
CENTRAL AL

Tovarășul Florian Dănălache, pre
ședintele Consiliului Central al Uni
unii Generale a Sindicatelor din Ro
mânia a primit joi la Consiliul Cen
tral pe tovarășul Abdul Aziz, pre
ședintele Congresului Democrat al 
Muncitorilor dir. Ceylon, secretar ge
neral a) Asociației de solidaritate 
afro-asiatică din Ceylon.

CONSILIUL
U. G. So

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb d< păreri privind unele as
pecte ale activității sindicatelor din 
cele două țări, precum și piobleme 
ale vieții internaționale actuale. Con
vorbirea s-a desfășurat într-o atmos
feră cbrdială, tovărășească.

(Agerpres)

Manifestări dedicate 
centenarului nașterii hi Lenin
In cadrul ciclului de conferințe 

„100 de ani de la nașterea lui V.I. 
Lenin'*; organizat de Muzeul de is
torie a partidului comunist, a mișcă
rii revoluționare și democratice din 
România, dr. Augustin Deac, director 
adjunct al Institutului de studii is
torice Și social-politice de pe lîngă 
C.C al P.C.R.. a vorbit joi despre : 
„întîlniri ale unor români cu V. I. 
Lenin". Au participat cercetători 
științifici de la Institutul de istorie 
„N. Iorga", Institutul de studii is
torice și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., cadre didactice din 
învățămîntul superior, istorici, mu
zeografi.

în încheiere a fost prezentat fil
mul „Familia Ulianov".

★
Figura luminoasă a lui Vladimir 

Ilici Lenin a fost evocată pe scena 
Casei de cultură a sindicatelor din 
Suceava într-un spectacol omagial 
susținut de actori ai teatrului ,.Mi
hai Eminescu" din Botoșani. Reu
nind fragmente după cunoscuta tri
logie dramatică a lui N. Pogodin, 
materiale documentare și versuri ale

a o o o

poeților sovietici dedicate marelui 
gînditor și revoluționar, spectacolul 
a relevat sugestiv atmosfera anilor 
imediat următori Revoluției din Oc
tombrie.

★
O seară de poezie închinată ani

versării a 100 de ani de la nașterea 
lui Lenin a avut loc joi la Casa de 
cultură din Ocna Mureș. S-au citit 
versuri din creația poeților și s-a 
prezentat o amplă expunere despre 
principalele opere și lucrări ale în
temeietorului primului stat socialist 
din lume. A urmat apoi un specta
col folcloric susținut de formații 
artistice de amatori din localitate.

★
Cu prilejul centenarului nașterii 

lui Vladimir Ilici Lenin, Ministerul 
Poștelor și Telecomunicațiilor a rea
lizat o emisiune filatelică dedicată a- 
cestui important eveniment. Marca 
poștală reprezintă portretul înteme
ietorului primului stat socialist, pre
cum și textul „100 de ani de la naș
terea lui V. I. Lenin, 1870—1970".

(Agerpres)

@ O H

Joi Ia amiază, la Casa Scriitorilor 
„Mihail Sadoveanu" din Capitală au 
fost semnate înțelegeri de colabora
re bilaterală pe anul 1970 între U- 
niunea Scriitorilor din Republica So
cialistă România și Uniunea Scriito
rilor din R.P. Bulgaria, Uniunea 
Scriitorilor din R.P. Polonă și Uniu
nea Scriitorilor din U.R.S.S.

înțelegerile prevăd schimburi de 
publicații și informații în domeniul 
literaturii, vizite reciproce de scrii
tori, organizarea unor manifestări 
culturale bilaterale și alte acțiuni.

Documentele au fost semnate din

partea română de acad. Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii Scriito
rilor, și Virgil Teodorescu, vicepreșe
dinte al Uniunii, iar din partea bulga
ră de Gheorghi Djagarov, președin
tele Uniunii, din partea polonă de 
Josef Lenart și Leopold Lewin, 
membri în Prezidiul Uniunii, din 
partea sovietică de Gheorghi Mar
kov, secretar al Uniunii.
, La semnare au fost de față mem-, 

bri ai ambasadelor R.P. Bulgaria, 
R.P Polone și Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

S P o A ÎNCEPUT CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL

MONDIALELE DE HOCHEI (grupa B)

0 prima victorie
românească

Sărbătorirea artistului
poporului Costache Antoniu

Ieri, în sala Teatrului Uniunii Ge-- 
nerale a Sindicatelor din România, 
personalități ale vieții culturale, co
legi de teatru, profesori și studenți, 
admiratori ai maestrului Costache 
Antoniu, s-au întîlnit pentru a-1 săr
bători cu prilejul împlinirii respec
tabilei vîrste de 70 de ani.

Au prezentat sărbătoritului urările 
lor î prof. univ. Alexe Popescu, ad
junct al ministrului învățămîntului, 
Nicolae Munteanu, directorul Direc
ției teatrelor din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, prof. univ. 
Jean Livescu, rectorul Universității 
din București, artistul poporului 
Radu Beligan, directorul Teatrului 
Național „I. L. Caragiale", artista e- 
merită Dina Cocea, vicepreședintă a

Asociației oamenilor de artă din in
stituțiile teatrale și muzicale, studen
tul Florin Samoilă, vicepreședinte al 
Asociației studenților din Institutul 
de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale", prof. univ. G. Dem 
Loghin, prorector al I.A.T.C., și prof, 
univ. Octavian Gheorghiu de la 
I.A.T.C.

Cu vădită emoție, maestrul le-a 
mulțumit tuturor pentru căldura și 
dragostea cu care l-au înconjurat și 
cu această fericită ocazie.

în încheierea festivității, în timp 
ce studenții prezenți în sală intonau 
în cinstea maestrului „Gaudeamus 
Igitur", un grup de pionieri — cei 
mai tineri admiratori ai săi — l-au 
felicitat călduros pe sărbătorit.

AU CÎȘTIGAT
NU NUMAI ÎNVINGĂTORII
(Urmare din pag. I)

părut mai potrivită decît Ordinul 
Muncii. Pentru că el semnifică e- 
xact cauza esențială — prima și ul
tima cauză a acestor , rezultate i 
MUNCA, cu tot ce cuprinde această 
noțiune, de la efort și sîrguință, la 
competență și inițiativă ; de la ener
gie și abnegație, la spirit organizato
ric și înaltă disciplină ; și, mai ales, 
de la conștiința îndeplinirii normei 
cotidiene și individuale la conștiința 
obligativității angajamentului co
lectiv, general, acel angajament 
permanent, înfăptuit perseverent, 
pas cu pas, de-a lungul celor 
12 luni, celor 52 de săptămîni 
ale anului. Iar dacă acest triumvirat 
al muncii — efort, disciplină, inte
ligență creatoare — s-a desfășurat 
sub semnul generos și fertil al înal
tei conștiințe socialiste, faptul se 
datorește în bună măsură capacității 
organizatorice și politice a organiza
țiilor județene de partid, a organiza
țiilor din industrie și agricultură,

din institutele de cercetare științifică, 
din întreprinderile și instituțiile ju
dețene.-

Revenim, așadar, la ideea expri
mată în primele rînduri, iueea am
plelor semnificații politice ce se de
gajă din rezultatele acestei largi, a- 
totcuprinzătoare întreceri. Atotcu
prinzătoare nu numai în spațiu, ea 
desfășurîndu-se în aria de eforturi 
ale întregului popor, ci și în timp, 
ea transmițîndu-se ca o ștafetă de 
la un an la altul, de la un cincinal 
la alt cincinal, devenind o solidă pun
te aruncată spre viitor.

întrecerea, din care au de cîștigat 
nu numai învingătorii ci toate ju
dețele, întreaga economie națională 
și poporul întreg, exprimă astfel, cum 
nu se poate mai viu și mai convin
gător, sensul continuității și perspec
tivei sub care se desfășoară, de la 
un congres la aitul, politica econo
mică și socială, consecventă și clar
văzătoare, a partidului nostru, con
ducător încercat al operei de con
struire a societății socialiste multila
teral dezvoltate în România.

@ Cel mai frumos gol al serii
‘^OMANIA^0

și 4-3 pentru

România © Cînd jucătorii sînt conduși de puc...
r
hochei Un patinoar

(12-9 cu Franța)
CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA TRIMISUL NOSTRU, 

VALERIU MIRONESCU

LOCURI PENTRU 
ODIHNĂ

SI TRĂTĂfflT
Agențiile Oficiului Național 

de Turism din întreaga țară 
au pus în vînzare locuri pen
tru odihnă — în stațiunile 
Bușteni, Borsec, Sinaia, Pre
deal, Sovata, Tușnad, Lacul 
Roșu și pentru tratament bal
near — la Călimănești, Căciu- 
lata, Olănești, Govora, Sovata, 
Borsec, Vatra Dornei, Slănic 
Moldova, Pucioasa, Sinaia, 
Bazna, Ocna Sibiu, Sîngeorz, 
Buziaș și Eforie Nord, în se
riile din lunile-martie și apri
lie.

Posesorii de bilete O.N.T. 
beneficiază de tarife reduse la 
cazare și masă și de o redu
cere de 50 la sută la transpor
tul pe C.F.R. și cu mijloacele 
I.R.T.A. De asemenea, se asi
gură cazare gratuită și masă 
cu preț redus 50 la sută pentru 
copiii pînă la 7 ani (dacă nu 
se solicită pat separat), redu
cere la cazare cu 50 la srută 
pentru copiii între 7 și 14 ani.

Premieră 
la Teatrul Nic

In spectacolul de astă-seară, 
Teatrul Mic prezintă, în pre
mieră pe țară, celebra comedie 
„Emigrantul din Brisbane", a 
lui Georges Schehade, în tra
ducerea semnată de Sonia Fi
lip. In distribuție: Florin Va- 
siliu, Dumitru Furdui, Ion 
Cosma, Corina Constantinescu, 
Vasile Nițulescu, Tatiana Ie- 
kel, Sandu Sticlaru, Olga Tu- 
dorache, Ion Ciprian, N. Neam- 
țu Ottonel, artist emerit, An
drei Codarcea, Jean Lorin Flo- 
rescu ș.a.

Regia spectacolului aparține 
lui Valeriu Moisescu; asistent 
— Karin Rex; decoruri — Li- 
viu Ciulei; costume — Dimi- 
trie Sbiera.

Următoarele reprezentații 
cu această comedie sînt pro
gramate sîmbătă 28 februarie, 
ora 20, și duminică 1 martie, 
ora 10,30.

A treia zi de — 
cu tribunele pline și oglinda colorată 
dintre mantinele, pe luciul căreia 
năluci aib-albastre și roș-albe alear
gă in urmărirea pucului, acea anoni
mă bucată de cauciuc vulcanizat, de
venită cel mai prețios lucru din cli
pa în care este angajată de arbitru, 
într-unul dintre cele șase puncte de 
angajament de pe teren.

Ziua a treia a adus pe gheață, în 
prima întîlnire, echipele Elveției^ și 
Norvegiei, echipe de mijloc, intrîr.d 
între mantinele la fiecare partidă 
doar cu dorința de a acumula măcar 
un punct, unul dintre punctele ne
cesare rămînerii în grupa B.

„A jucat bine în partidele premer
gătoare întrecerii — ne spunea di
mineața gazetarul elvețian Zimer- 
niann, din Lugano — dar de cind 
a venit la București echipa noastră 
parcă a uitat tot ceea ce știa". Chiar 
tot nu se poate spune ; în meciul cu 
reprezentativa norvegiană jucătorii 
țării cantoanelor s-au mișcat mai bine 
decît în înlîlnirea cu Bulgaria, deși 
adversara era superioară tehnic, tac
tic și mai ales fizic. Deși au fost 
conduși tot timpul, jocul a fost echi
librat, uneori dominarea fiind de 
partea elvețienilor. Este drept, aceas
tă dominare n-avea acele trăsături 
de joc clar, lucid, în care pucul să 
fie supus omului. Dimpotrivă, omul 
se supunea traiectoriilor ciudate ale 
pucuiui, intîmplării. Frecvența zgo
motelor produse de ciocnirea invo
luntară sau voluntară a croselor dă 
totdeauna un element concret, după 
care poți judeca valoarea unei parti
de. Și in acest meci, Elveția—Nor
vegia, am auzit crosele izbindu-se de 
mai multe ori decît toaca la o ve
cernie.

Norvegienii au cîștigat partida, bi- 
zuindu-și toate acțiunile pe sporul 
de viteză în patinaj și mai ales pe 
acea abilitate în recuperarea pucuri
lor. N-am văzut un meci frumos, ci 
unul în care s-a dat o luptă dîrză 
(fiecare cu mijloacele pe care le a- 
vea la îndemînă) pentru victorie.

Temperatura sălii crește brusc, o 
dată cu apariția, sub cupola metalică, 
a reprezentanților noștri. Intrăm pe 
gheață cu cel mai bun „șase" : Dumi
traș—Varga, Ioniță—Szabo I., Kala
mar, Szabo C. Jocul începe într-un 
ritm extraordinar. Publicul cere in
sistent ...golul ...golul ...golul. Jucă
torii români se conformează dorinței 
exprese a tribunelor și atacă cu fre
nezie. Aparent, nici o schemă tactică 
nu mai este valabilă, rămînînd pe 
prim plan instinctul ofensiv și inspi
rația de o clipă. Pucul — buclucașul 
puc negru — zboară de cîteva ori în 
imediata apropiere a porții lui Gale, 
apoi — parcă pentru a ne ridica și

mai mult tensiunea — se repede spre 
semicercul lui Dumitraș. Am descris 
intențiile pucului, deoarece în acea
stă perioadă doar ele s-au văzut, cele 
ale jucătorilor (indiferent de culoa
rea echipamentului) rămînînd ...se
crete personale.

Echipa noastră a început jocul cu 
Iugoslavia mai proaspătă, mai vigu-

Rezultate tehnice
O Norvegia—Elveția 4—2 (2—1, 
1—1, 1—0) • România—Iugosla
via 4—3 (0—0, 1—1, 3—2).

Programai de azi
Bulgaria—Norvegia (ora 9,30) 
Elveția—R. F. G. (ora 12) 
Iugoslavia—S. U. A. (ora 17) 
România—Japonia (ora 19,30)

Clasament
S.U.A. 
R.F.G. 
Norvegia 
România 
Elveția 
Iugoslavia 
Japonia 
Bulgaria

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
0
0
0

0 
(I 
0
0
0
0
0
0

0 
0 
0
1
1
2
2
2

30—

8—
7—

4
4
4
2
2
0 
0
0

roasă decît data trecută, cu Norvegia. 
Dar — din păcate — sub semnul a- 
celorași lacune în ceea ce privește 
organizarea lucidă a acțiunilor. E- 
chipa se autoreglează din mers și. 
pe parcursul primei reprize, reușește 
și cîteva faze frumoase purtate cu 
repeziciune, dar fără precizia și o- 
portunitatea necesare pentru a în
scrie. Varga, Ioniță și Sgîncă în- 

a-

și cîteva faze frumoase purtate 
repeziciune, dar fără precizia și 
scrie. Varga, Ioniță și Sgîncă 
cearcă poarta cu cîteva șuturi... 
mericane, furnizînd senzații tari doar 
tribunelor. Pentru că tabela electro
nică 
zona 
vezi 
trist 
s-au 
crosei I

începe repriza a doua. Nu trec nici 
douăzeci de secunde și Kalamar 
înscrie — cu largul concurs al 
lui Szabo Iuliu — primul gol al 
întîlnirii. Tribunele explodează pur

nu suferă modificări decît în 
timpului ce se scurge. E trist să 
un joc fără tehnică, dar și mai 
fără goluri, mai ales cînd ele 
aflat de cîteva ori în vîrful

și simplu. Punctul înscris dă aripi 
jucătorilor noștri, care atacă cu ener
gie și pun pieptul în fața porții lui 
Dumitraș, de cîteva ori cînd alte so
luții nu mai existau. Pentru că for
mația iugoslavă răspunde golului în
scris prin „contre" extraordinare. O 
dată. însă, în min. 23, Ravnik șutează 
de la treime și marchează, egalînd. 
1—1. Minutele următoare ne relevă o 
observație cu caracter general, pri
vind echipa noastră ; ea își pierde 
ușor cumpătul, intrind în derută.

Apoi, ne trebuie minute întregi 
pentru ca echipa să se repună pe... 
patine. Cum a fost cazul, imediat 
după primirea golului marcat de 
Ravnik. Sprinturi pe, gheață, crose 
ciocnite una de alta, pucuri ce trec 
impasibile prin fața unor portari 
transformați în jucării cu resorturile 
destinse și, în sfîrșit, un public care 
așteaptă, așteaptă... golul. Au trecut 
două treimi din meci și scorul nu 
indică avantajul vreuneia dintre 
echipe (I—1).

Cea de-a treia repriză a întîlnirii 
are un început senzațional. Iugoslavii 
înscriu în min. 41 prin Hiti și iau 
conducerea : 2—1. Echipa noastră ri
postează fulgerător și egalează prin 
Kalamar. O egalitate care n-a durat 
decît 21 de secunde, pentru că Smo- 
lej, printr-o șarjă extraordinară, 
străbate întreg cîmpu] de joc și duce 
scorul la 3—2. Pentru două minute, 
deoarece egalează Gheorghiu. Apoi 
trec patru minute în care cumpăna 
disputei nu se înclină în nici o parte. 
In min. 49 sîntem pe gheață cu cea 
mai tînără linie, Floreseu recuperea
ză un puc“ în zona neutră și avan
sează irezistibil pe aripa dreaptă, de 
unde întoarce pucul în fața porții 
iugoslave. Pană, pe fază, șutează 
direct în plasă, înscriind cel mai 
frumos gol din cea mai frumoasă 
fază de atac a formației noastre.

Și astfel, echipa noastră obține pri
ma victorie in campionat, o victorie 
grea, muncită enorm, în compania 
unei formații iugoslave superioară 
tehnic ,și tactic anilor trecuți. Să spe
răm că această victorie înseamnă un 
prim pas spre o comportare aproape 
de dorința entuziaștilor săi susțină
tori. Cu atît mai mult, cu cit și a- 
seară, ca și în meciul cu Norvegia, 
au fost minute în care jucătorii ro
mâni au arătat că pot realiza și faze 
de hochei de bună calitate.

Valentin PÂUNESCU

„Handbalul mondial s-a instalat în 
Franța" scria ziarul „l’Equipe". Prin 
titlul de mai sus, înscris cu litere 
de-o șchioapă pe frontispiciul primei 
sale pagini, cotidianul sportiv amin- ■ 
tit sublinia ieri începerea campiona
tului mondial de handbal. Exact sub 
titlu trona o splendidă fotografie a 
celui mai popular handbalist român 
Gheorghe Gruia, într-o postură care 
ne este atît de familiară — săritură 
spre înaltul sălii, barajul advers ne
putincios ieșit întru întîmpinare, fai
moasa „stingă" a campionului nostru 
lansînd „proiectilul" de piele drept 
în colțul porții. Această așezare in 
pagină urmărea in mod evident să 
pună în valoare momentul inaugură
rii celui de-al 7-lea campionat mon
dial, prin meciul de la Paris dintre 
echipele României și Franței. Era 
concomitent cea de-a șaptea confrun
tare handbalistică româno-franceză, 
și trebuie să accentuez că preceden
tele partide se terminaseră toate cu 
victoria sportivilor români, nici 
o dată cu mai puțin de cinci puncte 
diferență.

Aș zice că meciul acesta începuse 
cu mult înainte ca ambele echipe să 
pătrundă pe terenul de joc, prin în
trecerea invizibilă din domeniul pre- 
parativelor. Revăd clipele ultimei șe
dințe tehnice a lotului român, can
tonat între meterezele de oțel, sticlă 
și beton ale hotelului Orly-Hilton. 
Tocmai se terminase rularea filmului 
partidei România—Franța disputat la 
Timișoara, și care fusese comentat 
minuțios de către tehnicienii lotului — 
Nedef, Oprea și Trofin. Unele figuri 
erau cam îngindurate, Gruia calm 
pînă la impasibil, la fel mulți alții. 
Vreo 2—3 (Samungi și Guneș incă 
inapți medical pentru joc) erau ab
senți. Trăsătura de unire am desco
perit-o abia la sfîrșitul ședinței, în 
privirile redevenite toate vii și de
cise. Exprimînd acea ambiție, ace
lași orgoliu sportiv atît de necesar în 
marile întreceri internaționale.

La un etaj diferit erau reuniți, 
pentru finisările tehnico-tactice de 
rigoare, handbaliștii Franței. Mi se 
spune că deși aceștia sînt conștienți 
de superioritatea adversarului, afi
șează totuși multă încredere în for
țele lor și se declară hotărîți să pro
ducă suporterilor parizieni 
cea mai bună.

Alt trio de tehnicieni, în 
Renâ Ricard, pune punct 
tivelor și își părăsește elevii, 
trind ascunse speranțe, acele 
zuințe „secrete", de care nici un an
trenor n-are voie să se despartă, 
chiar atunci cînd echipa sa întîlneș- 
te un rival cit se poate de redutabil.

Iată și sala de la Porte d’Ivry, re- 
inveșmîntată sărbătorește pentru me-

impresia

frunte cu 
prepara- 

nu- 
nă-

ciul inaugural. Lume nu prea multă 
în tribune, în schimb multă, foarte 
multă căldură în aplauze. La prezen
tarea echipelor pe teren, Gruia este 
de-a dreptul ovaționat de către puy 
blicul francez. Și el avea să ne conffi 
firme din plin atit așteptările cit 
temerile 1 • ■

România a început jocul In for
mația Penu — Gruia, Licu, Gațu, O- 
țelea, Chicid, Marinescu. Prima ac
țiune a francezilor se termină cu u.n 
șut în bară, urmează un contraatac 
român și Gruia, dintr-o poziție ca 
cea din fotografia menționată, des
chide scorul. Totuși, românii nu reu
șesc să se impună chiar de la ■ în
ceputul partidei. Ei se lasă egalați 
și dovedesc slăbiciuni în concretiza
rea numeroaselor situații de atac fa
vorabile. Este meritul lui Gruia că, 
prin alte două goluri marcate, ur
nește din impas echipa și deblochea
ză scorul, creîndu-se cu încetul o 
marjă de siguranță pentru un joo 
confortabil. Din păcate, deși, cum 
spuneam, echipa noastră a cîștigat 
cu relativă ușurință în fața unui ad
versar foarte inimos, e drept, dar 
încă neavînd o valoare internaționa
lă însemnată, nu putem consemna un 
debut al românilor la valoarea pe 
care o cunoaște publicul de la noi 
din țară. în special în repriza a doua, 
românii n-au confirmat așteptările 
și au permis francezilor să refacă 
din handicap. Scor final 12—9 (la 
pauză 7—2). Golurile echipei noastre 
le-au înscris : Gruia (5), Chicid (3), 
Licu (2) și Moldovan (2).

Dacă, pe noi, românii, evoluția e- 
chipei ne-a cam dezamăgit, pentru că 
ne așteptam la o diferență de goluri 
marcantă, în favoarea noastră, pe 
tehnicienii francezi nu i-a surprins 
comportarea handbaliștilor noștri. DL 
Rene Ricard, directorul tehnic al e- 
chipei Franței, îmi declara la încheie
rea partidei i „Rezultatul este nor
mal ; mă așteptam să fim înfrînți de 
către o echipă atit de valoroasă. Cred 
că românii au făcut bine că și-au 
economisit forțele, pentru că joacă 
într-o competiție care îi va solicita 
din ce în ce mai mult". Dl. Ricard 
spunea că, în ansamblu, i-a plăcut 
echipa României, i-a plăcut Gruia și, 
parțial, portarul Penu.

★
Rezultatele celorlalte meciuri: 

R. D. Germană—U.R.S.S. 13—II 
(8—6) ; Suedia—Norvegia 8—6 
(5—2) ; Ungaria—Islanda 19—9 
(9—3); Danemarca-I’olonia 23—16 
(10—6) ; Cehoslovacia—Japonia 
19—9 (8—2) ; R.F.G.—Elveția 
11-10 (3—1).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
NĂSTASE și țiriac la macon

Hocheiștii noștri în atac țiaza am meciul de aseard, cu echipa Iugoslaviei)

La Macon (Georgia) a început un 
turneu internațional de tenis Ia care 
participă si jucătorii români Ion Ti
riac și Ilie Năstase. Desemnat cap 
de serie, Ilie Năstase nu a jucat în 
primul tur, în schimb Ion Tiriac a 
fost eliminat de vest-germanul Ingo 
Buding, cu 4—6, 11—9, 7—5. Alte re
zultate : Gorman—Baranyi 4—6. 6—1, 
10—8 ; McManus—Battrick 6—3,
10— 12. 10—8 ; Fairley—Robbie Smith
6—2,................................~ ‘
11— 9,
6—3 ; Kukal—Curtis 6—2. 6—2.

te din 15 posibile. Șahistul român 
Florin Gheorghiu, cu 7,5 puncte, s-a 
clasat pe locurile 8—12, la egalitate 
cu Averbach, Holmov, Jansa și 
Barczay. în ultima rundă, Florin 
Gheorghiu a remizat cu Forintos.

McManus—Battrick 6—3,
6—1 ; Franulovici—Osborne

3—6, 8—6 ; Koch—Lail 6—4,

FOTBAL — Pe stadionul Ander- 
lecht din Bruxelles a avut loc me
ciul amical de fotbal dintre selecțio
natele Angliei și Belgiei, meci ter
minat cu scorul 
rea fotbaliștilor 
Ball (min. 27 și 
respectiv Dockx

HOCHEI PE GHEAȚA — Marcînd 
8 goluri într-o singură repriză, re
prezentativa U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 9—2 (0—0, 8—0, 1—2) e- 
chipa Suediei. Meciul s-a desfășurat 
la Stockholm, în prezența a 7 414 
spectatori.

TENIS DE MASA. — La Londra 
au început campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Angliei, 
în turu' doi, echipa 
mâniei a învins cu 
cundă a Olandei. La 
înregistrată o mare 
pa secundă a Iugoslaviei a învins 
3—1 echipa Suediei.

feminină a Ro- 
3—0 echipa se- 
masculin a fost 
surpriză : echi- 

cu

de
cu

ȘAH — Turneul internațional 
șah de la Budapesta a luat sfîrșit 
victoria marelui maestru sovietic 
Paul Keres, care a totalizat 10 punc-

3—1 (1—0) în favoa- 
englezi. Au marcat 
61), Hurst (min. 55), 
(min. 60).
de fotbal a Cehos-o Selecționata

lovaciei, aflată într-un_cantonament 
de aclimatizare
(Munții Pirinei), 
de antrenament 
Nantes. Victoria 
lor francezi cu scorul de 3—2 (2—1).

la Font Romeu 
a susținut un meci 

cu formația F.C. 
a revenit fotbaliști-

TENIS — In turul doi al campiona
telor internaționale de tenis pe te
ren acoperit ale Franței. Petre Măr- 
mureanu l-a învins, cu 6—4. 6—3, pe 
francezul Pierre Joly. Englezul Hut
chins a fost eliminat de Jean Pierre 
Courcol, învingător cu 6—2, 6—3.

BASCHET — In meci retur pentru 
„Cupa campionilor europeni" forma
ția masculină Ignis Varese a învins 
cu 75—74 (37—35) pe Steaua Roșie 
Belgrad. In primul meci, italienii ciș- 
tigaseră cu 99—66.

VOLEI — La Varșovia, în meci re
tur pentru „Cupa campionilor euro
peni" la volei (feminin), echipa Wis- 
la a întrecut formația 
Haga cu 3—0 '(15—11,

olandeză Ado
15—6, 15—8).

CICLISM — După 4 
rul ciclist al Sardiniei 
gianul Patrick Sercu, 
de Franco Bitossi, la 1’ de Van Vlie- 
berghe. Eddy Merckx se află pe lo
cul 7 la F 54" Etapa a 4-a, Orista- 
no—Alghero (166 km), a cîștigat-o 
Sercu în 4h 37’ 33”.

etape, în tu- 
conduce bel- 
urmat la 30"



viața internațională
PARIS Dezbaterile din ComitetulORIENTUL APROPIAT

pentru dezarmareÎN PROBLEMA
VIETNAMULUI
PARIS 26 (Agerpres). — O nouă 

ședință — cea de-a 56-a — a Con
ferinței cvadripartite în problema viet
nameză s-a desfășurat joi la Paris. 
In cuvîntul său, reprezentantul dele
gației Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
sud, Dinh Ba Thi, a declarat că 
„S.U.A. continuă să ducă războiul 
chimic în Vietnam". Prezentînd date 
incontestabile de folosire a armelor 
chimice în Vietnam, vorbitorul a ară
tat că, în regiunile unde au fost în
trebuințate armele chimice, 75 la sută 
din culturile de orez și 90 la sută 
din culturile de legume au fost dis
truse.

Nguyen Minh Vy, membru al de
legației R. D. Vietnam, a acuzat în 
intervenția sa Statele Unite de esca
ladarea conflictului în Laos și extin
derea războiului vietnamez în întrea
ga peninsulă indochineză. El a expri
mat părerea că administrația ameri
cană se îndreaptă spre un eșec inevi
tabil atît în Vietnam, cît și în Laos. 
„O dovedește recenta înfrîngere ame
ricană din Valea Ulcioarelor", a spus 
reprezentantul nord-vietnamez.

în intervenția sa, delegatul ameri
can Philip Habib a evocat așa-numita 
problemă a prizonierilor, fără a face 
referiri la chestiunile majore ale pro
blemei vietnameze. In mod similar a 
procedat și șeful delegației adminis
trației de la Saigon.

După cum transmite agenția 
Eliberarea, în sinul trupelor a- 
mericane și saigoneze din Viet
namul de sud au fost semnalate 
în ultima perioadă noi cazuri de 
protest împotriva continuării 
războiului. Cel mai semnificativ 
dintre acestea s-a produs, la 
sfîrșitul lunii trecute, în provin
cia Quang Ngai, unde două com
panii aparținînd unui regiment 
de pușcași marini au refuzat să 
participe la o acțiune de „cu
rățire" organizată împotriva 
unor localități pașnice. Agenția 
Eliberarea relatează, de aseme
nea, despre înmulțirea cazurilor 
de dezertare din. rîndul forțelor 
saigoneze.

ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI 
INTERNAȚIONALE 
DE LA MOSCOVA

„Leninismul 
și procesul 

revoluționar 
mondial11

MOSCOVA 26. — Corespondentul 
'Agerpres, L. Duță, transmite : Joi 
și-a încheiat lucrările Conferința teo
retică internațională cu tema „Leni
nismul și procesul revoluționar mon
dial", dedicată centenarului nașterii 
lui V. I. Lenin. La lucrări au parti
cipat reprezentanți din 27 de țări. 
Din România a participat tovarășul 
Ion Popescu-Puțuri, directorul Insti
tutului de studii istorice și social- 
polltice de pe lîngă C.C. al P.C.R.

• CONȚINUTUL ACORDULUI DINTRE AUTORITĂȚILE LIBA
NEZE Șl ORGANIZAȚIILE PALESTINENE • PRECIZĂRILE

PURTĂTORULUI DE CUVÎNT AL O.N.U

Dineu in cinstea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 

din țările socialiste care au participat
BEIRUT — Acordul intervenit în

tre organizațiile de rezistență pales- 
tinene și autoritățile libaneze pre
vede o serie de măsuri avînd drept 
scop menținerea ordinii în taberele 
refugiaților palestineni. In confor
mitate cu acest acord, instrucția mi
litară în taberele refugiaților a în
cetat, -a anunțat Kamal Jumblatt, mi
nistrul de interne al Libanului. In
tr-un comunicat dat publicității 
miercuri seara, Organizația de eli
berare a Palestinei a confirmat a- 
cește precizări, adăugind că acordul 
mai prevede : interzicerea circula
ției pe străzi și în locurile publice a 
membrilor înarmați ai forțelor de 
comando și constituirea de comitete 
municipale în cadrul taberelor de 
refugiați, care se vor ocupa de efec
tuarea diferitelor servicii cu caracter 
social. Comandamentul armatei pales- 
tinene se va ocupa de probleme pri
vind securitatea, în timp ce forțele 
jandarmeriei libaneze, în cooperare 
cu comandamentul palestlnean, vor 
instala posturi de control în afara ta
berelor grupurilor de comando. De a- 
semenea, comandamentul armatei pa- 
lestinene va participa la reglemen
tarea trecerii frontierei de către gru
purile de comando.

NAȚIUNILE UNITE. — Purtătorul 
de cuvînt al O.N.U. a declarat că 
două elemente esențiale l-au deter
minat pe U Thant, secretar general 
al O.N.U., să-și scurteze vizita în Bir- 
mania i consecințele posibile ale pră
bușirii avionului companiei „Swiss
air" ce se îndrepta spre Israel și 
utilitatea prezenței sale la sediul Na
țiunilor Unite înainte de întîlnirea 
programată pentru vineri a repre
zentanților celor patru mari puteri 
consacrată situației din Orientul A- 
propiat. In timpul șederii sale în 
Birmania, U Thant a primit un ra
port al secretarului general adjunct, 
Ralph Bunche, despre întrunirea de 
la 14 februarie a celor patru și a 
ajuns la concluzia că în discuțiile a- 
cestora au intervenit „unele ele
mente pozitive".

WASHINGTON. — Secretarul de 
presă al Casei Albe, Ronald Ziegler, 
a dezmințit informațiile apărute în

presă potrivit cărora președintele 
Nixon ar fi hotărît să se livreze Isra
elului de către S.U.A. 25 de avioane 
de tipul „Phantom". „Nu a fost 
luată nici o hotărîre în această pro
blemă", a spus Ziegler, recunoscînd 
totodată că vinderea eventuală a 
unui anumit număr de avioane mi
litare americane Israelului „continuă 
să facă obiectul unei examinări".

In cursul zilei de joi, aviația israe- 
liană a efectuat două raiduri de bom
bardament asupra pozițiilor militare 
egiptene, a declarat un purtător de 
cuvînt militar israelian.

La Cairo au fost confirmate aceste 
atacuri.

LAOS

(Agerpres)

Un nou punct 
strategic cucerit 

de forțele Pathet lao
(Agerpres). — Au-VIENTIANE 26 

toritățile militare din capitala Laosu- 
lui, citate de agențiile de presă, au 
confirmat că baza militară aeriană de 
la Muong Suoi a 
țele Pathet Lao. 
unităților Pathet 
daugă cucerirea, 
mînii trecute, a 
strategice cunoscute sub numele „Va
lea Ulcioarelor", le va permite aces
tora să controleze drumul strategic 
nr. 7, care duce spre capitala regală 
de Ia Luang Prabang, situată la 150 
km distanță.

Postul de radio Pathet Lao a anun
țat că forțele patriotice laoțiene, con- 
tinuîndu-și acțiunile ofensive, au o- 
cupat localitatea Muong Phene, si
tuată la 8 km sud-vest de Xieng 
Kuang.

fost ocupată de for- 
Această victorie a 
Lao, la care se a- 
la sfîrșitul săptă- 

împortantei regiuni

încheierea convorbirilor oficiale 
Pompidou - Nixon

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
Joi au luat sfîrșit la Washington 
convorbirile oficiale dintre președin
tele S.U.A., Richard Nixon, și pre
ședintele Franței, Georges Pompidou, 
aflat într-o vizită în Statele Unite. 
După încheierea discuțiilor, desfășu
rate numai în prezența interpreților, 
președintele Nixon a declarat ziariș
tilor că „nu am căzut de acord asu
pra tuturor problemelor, dar am a- 
juns ia un acord într-un număr mai 
mare de domenii decît atunci cînd 
au început convorbirile noastre". 
Președintele Pompidou a calificat, la 
rîndul său, întîlnirile cu interlocuto
rul american drept „cordiale, sincere 
și fructuoase".

Trimișii speciali la Washington al 
agenției France Presse relatează că, 
în cea de-a doua rundă a convorbi
rilor, cei doi oameni de stat au exa
minat, printre altele, relațiile Est- 
Vest, probleme europene, probleme 
economice și financiare, precum și 
situația din Orientul Apropiat.

în ceea ce o privește, agenția U.P.I. 
observă că, cu toate cuvintele de a- 
preciere schimbate de cei doi pre
ședinți, continuă să rămînă „conside
rabile divergențe franco-americane 
într-un număr de probleme critice — 
îndeosebi Orientul Apropiat". Citind 
surse franceze și americane, agenția 
Reuter arată, de asemenea, că pre
ședintele Pompidou „a reafirmat 
sprijinul său față de hotărîrea fostu
lui președinte de Gaulle de a retrage 
Franța din comandamentul militar 
integrat ai N.A.T.O. și de a urma o 
cale independentă".

După încheierea convorbirilor de la 
Casa Albă, președintele Franței a vi
zitat instalațiile Administrației națio
nale pentru problemele aeronauticii 
și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) de la Cape Kennedy.

In continuarea călătoriei în S.U.A., 
președintele Pompidou și persoanele 
care-1 însoțeso vor pleca la San Fran
cisco.

la întîlnirea de la Sofia
SOFIA 26 — Corespondentul A- 

gerpres, Gh. leva, transmite : Pri
mul secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar, Todor Jivkov, a oferit un di
neu în saloanele Comitetului Cen
tral al partidului în cinstea repre
zentanților partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socialiste 
care au luat parte la întîlnirea ce a 
avut loc la Sofia.

Au participat conducători de 
partid și de stat ai R.P. Bulgaria 
și oaspeți de peste hotare.

La dineu au luat parte tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru al

Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, I. Rădulescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., șeful secției 
de propagandă a C.C. al P.C.R., Gh. 
Zaharia, director adjunct al Insti
tutului de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al P.C.R.

în timpul dineului, Todor Jivkov 
a rostit un toast în cinstea repre
zentanților partidelor comuniste și 
muncitorești frățești.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă deosebit de tovărășească 
și cordială.

TOVARĂȘUL PAUL
8 NICULESCU-MIZIL

A PLECAT SPRE PATRIE
SOFIA 26. — Corespondentul A-

gerpres, Gh. leva, transmite : Joi seara 
a plecat din Sofia spre patrie tovară
șul Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului ~
Permanent,
Central al 
mân, care,
Rădulescu, membru al 
șef de secție la C.C.
Zaharia, director adjunct al Institutu
lui de studii istorice și social-politice 
de pe lîngă C.C. al P.C.R., a partici
pat la întîlnirea reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești ce a

Executiv, 
secretar 

Partidului 
împreună

a] Prezidiului 
al Comitetului 
Comunist Ro- 
cu tovarășii I. 
C.C. al P.C.R., 
al P.C.R., Gh.

avut loc în capitala bulgară între 24 
și 25 februarie 1970.

Oaspeții români au fost conduși la 
plecare de tovarășii Venelin Koțev, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, Gheorghi 
Bokov, membru al Secretariatului C.C. 
al P.C.B., Krum Vasilev, șeful secției 
de propagandă și agitație a C.C. al 
P.C.B., David Elazar, membru al C.C. 
al P.C.B., directorul Institutului de is
torie al C.C. al P.C.B., de activiști de 
partid.

Au fost prezenți Nicolae Blejan, am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Sofia, și membri ai ambasadei.

GENEVA 26. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : Lu- 
ind cuvîntul în ședința de joi a Co
mitetului pentru dezarmare, șeful 
delegației italiene, ambasadorul Ro
berto Caracciolo, a adresat guver
nului francez un apel pentru a re
considera posibilitatea de a-și relua 
locul în sinul comitetului, alături de 
ceilalți membri. Referindu-se la ne
gocierile bilaterale sovieto-americane 
asupra limitării armelor strategice, 
delegatul italian și-a exprimat spe
ranța că se va stabili un schimb de 
influențe directe sau indirecte în
tre acestea și Comitetul pentru de
zarmare de la Geneva. Citind apoi 
declarațiile delegaților Mexicului și 
României in favoarea stabilirii unui 
program organic de dezarmare, vor
bitorul a relevat urgența unui ase
menea program, vizînd toate aspec
tele încetării cursei înarmărilor și ale 
dezarmării generale și totale, sub 
control internațional eficace. Amba
sadorul Coracciolo s-a ocupat apoi pe 
larg de Deceniul dezarmării, insis- 
tind asupra necesității unor realizări 
ooncrete și a inaugurării fazei de de
zarmare efectivă. El a sugerat relua
rea discuțiilor asupra proiectului de 
tratat privind dezarmarea generală și 
totală prezentat de cei doi copre
ședinți ai comitetului în 1962 și care 
a fost abandonat. In acest sens, vor
bitorul a propus constituirea unui 
grup de lucru care să examineze 
problema, sau căutarea altor moda
lități, mai puțin oficiale.

Șeful delegației canadiene, George 
Ignatieff, care a urmat la cuvînt, a 
subliniat importanța accelerării rit
mului tratativelor de dezarmare și

necesitatea discutării problemelor 
prioritare. După ce a scos în evi
dență gravitatea cursei înarmărilor, 
vorbitorul s-a oprit asupra problemei 
interzicerii experiențelor nucleare 
subterane, exprimînd speranța că 
tratativele bilaterale sovieto-america
ne vor oferi posibilitatea realizării 
unui acord.

Delegatul canadian a insistat asu
pra importanței schimburilor de date 
seismice pe scară internațională, a 
discutării unui proiect de tratat cu 
privire la încetarea 
materiale fisionabile 
litare, a definitivării 
iectului cu privire la 
teritoriilor submarine, precum și a 
pregătirii unui proiect care să inter
zică folosirea armelor chimice și bac
teriologice.

Ultimul vorbitor, șeful delegației 
mexicane, Alfonso Garcla Robles, s-a 
referit la problema zonelor denuclea- 
rizate. El a arătat că existența unei 
asemenea zone pe continentul lati- 
no-american constituie o măsură 
eficace pe calea dezarmării nucleare. 
Ambasadorul mexican a făcut o ex
punere cu privire la încheierea și ra
tificarea tratatului de la Tlatelolco, 
cerînd statelor posesoare de arme nu
cleare să semneze Protocolul adițio
nal II al tratatului, care garantează 
regiunii respective statutul de zonă 
denuclearizată. „Mulțumită acestui 
acord — a declarat Alfonso Garcia 
Robles — există la ora actuală pe 
planeta noastră o zonă denucleariza
tă, care acoperă 6 milioane km pa- 
trați și a cărei populație es* de cir
ca 100 milioane locuitori".

producției de 
în scopuri mi- 
urgente a pro- 
demilitarizarea

Vizita președintelui
Tito în Libia

bonn Ministrul român al comerțului exterior

BONN 26. — Corespondentul A- 
gerpres, M. Moarcăș, transmite : 
Cancelarul Republicii Federale a 
Germaniei, Willy Brandt, a primit 

.joi seara pe ministrul comerțului ex
terior al Republicii Socialiste Româ
nia, Cornel. Burtică, aflat în vizită 
oficială în R.F.G. Ministrul român a 
fost însoțit de ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al României 
Ia Bonn, Constantin Oancea, și de 
Constantin Stanciu, director general 
în Ministerul Comerțului Exterior.

In timpul întrevederii au fost a- 
bordate aspecte 
relațiilor dintre 
unele probleme 
privind situația

privind dezvoltarea 
cele două state și 
de interes comun 
internațională.
★

Miercuri după-amiază și joi dimi
neața, Cornel Burtică, însoțit de am
basadorul Constantin Oancea, a făcut 
o vizită în landul Bavaria. Oaspetele 
român a avut convorbiri cu dr. Otto 
Schedl, ministrul economiei și trans
porturilor din landul Bavaria, și cu 
conducători ai marilor firme indus
triale Linde, Siemens și Man. De a- 
semenea, el a vizitat unele sectoare 
de producție ale acestor importante 
întreprinderi. Guvernul landului Ba-
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Miercuri seara s-au în
cheiat în Camera Comune- . 
lor dezbaterile denumite de 
presa britanică „bătălia 
cărții albe", care au fost 
urmărite cu multă atenție 
de observatori. Este vor
ba de un nou episod, poa
te cel mai 
dintr-un lung 
vînd ca temă 
persistente, dar 
șite — pînă în prezent — 
ale Angliei de a intra în 
Comunitatea Economică Eu
ropeană (C.E.E.).

După aproape un deceniu 
— răstimp în care, așa cum 
declara fostul ministru de 
externe britanic, George 
Brown, Piața comună a 
obligat Anglia „să danseze 
cînd pe un picior cînd pe 
altul" — „cei șase" au a- 
juns recent la un acord 
privind deschiderea nego
cierilor ou Marea Britanie. 
Dar, chiar în ziua cînd la 
sediul C.E.E. se anunța a- 
ceastă veste, premierul 
Wilson prezenta Parlamen
tului britanic „Cartea albă" 
asupra perspectivelor -au, 
mai bine zis, asupra costu
lui eventualei aderări la 
„clubul de la Bruxelles". 
Judecind după concluziile 
cărții, publicarea _ acestui 
document pare mai degra
bă a fi de natură să întă
rească poziția adversarilor 
Pieței 
Whitehall-ului 
că intrarea 
Piața comună 
vea drept rezultat o creș
tere cu 18—20 la șută a 
prețurilor la principalele 
articole din coșul de cum
părături al gospodinei bri
tanice. După cum se știe, 
Anglia importă însemnate 
cantități de produse agro- 
alimentare. în special din 
țările Commonwealth-uluî, 
la prețuri inferioare celor 
macticate de „cei șase". In 
momentul oînd Marea Bri
tanie va adera la C.E.E., 
ea va trebui să verse, în
tr-un fond comunitar, di
ferența respectivă. Aceasta 
ar însemna pentru balanța 
de plăți c sarcină supli-

spectaculos 
proces a- 
eforturile 

nu și reu-

comune. Experții 
apreciază 

Angliei în 
va a-

varia a oferit o masă în cinstea mi
nistrului român.

*

Ministrul comerțului exterior al 
României, Cornel Burtică, a oferit 
joi un dineu în saloanele Ambasadei 
române de la Bonn. Au luat parte 
miniștri ai cabinetului federal, con
ducători ai unor întreprinderi de co
merț și industrie din R.F.G., alte per
soana oficiale.

TRIPOLI 26 (Agerpres). — La Tri
poli au continuat joi convorbirile din
tre președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Libia, Moa- 
mer El Gedafi, și președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito. Cei doi 
președinți au făcut un schimb de pă
reri în legătură cu pregătirile în vede
rea unei noi conferințe la nivel înalt 
a țărilor nealiniate, precum și în pro
bleme africane actuale. Referitor la 
situația din Orientul Apropiat, cele 
două părți și-au exprimat părerea că 
escaladarea conflictului reprezintă o 
amenințare la adresa păcii în această 
regiune a lumii.

BELGRAD 26. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Președintele Vecei Executive Fede-

rale, Mitia Ribicici, s-a înapoiat fol 
seara la Belgrad după vizita ofi
cială întreprinsă în Marea Britanie, 
la invitația primului ministru Ha
rold Wilson. în comunicatul dat pu
blicității la încheierea vizitei' se ara
tă că, în timpul acesteia, Mitia Ribi
cici și premierul britanic, Harold 
Wilson, au făcut un schimb de păreri 
cu privire la relațiile bilaterale iu- 
goslavo-britanice, precum și la unele 
probleme internaționale actuale.

Abordînd problemele europene, cei 
doi premieri și-au expus punctele 
de vedere, subliniind obligația de a 
contribui la crearea unei atmosfere 
de înțelegere și cooperare, care să 
corespundă năzuințelor tuturor po
poarelor europene pentru securitat» 
și prosperitate.

agențiile de presă transmit
Un plan privind realizarea acordului de colaborare 

culturală și științifică între guvernele Republicii Socia
liste România și Republicii Populare Polone Pe anii 1970—1971 
a fost s’emnat în urma discuțiilor purtate la Varșovia. Documentul a fost semnat 
din partea română de Tiberiu Petrescu, ambasadorul României în Polonia, iar 
din partea polonă de Jan Druto, directorul Departamentului de colaborare cul
turală și științifică al M.A.E.

mentară de pînă la 1 100 
milioane de lire sterline, 
care va fi, inevitabil, supor
tată, prin intermediul me
canismului de creștere a 
prețurilor, de către consu
matorul britanic.

Opinia publică engleză a 
fost surprinsă, dacă nu 
șocată, de nivelul „taxei de 
intrare" în C.E.E. Cel puțin 
așa indică rezultatele unui 
recent sondaj, potrivit că
rora 72 la sută din cei in- 
terogați se declară, în pre
zent, împotriva aderării ță-

Marea Britanie, car» s-a 
opus de la început ideii 
aderării la Piața comună, a 
chemat pe oamenii muncii 
englezi să-și extindă lupta 
împotriva planurilor vizînd 
acest scop. Intrarea Angliei 
în C.E.E. — sublinia John 
Gollan, secretar general al 
partidului, în cursul unei 
recente cuvîntări rostite la 
Cardiff — va duce la creș
terea vertiginoasă a costu
lui vieții și Ia scunioirea 
produselor alimentare. 
Chiar și ziarul „Times". în

ficient de puternică pentru 
a rămîne în afara Pieței co
mune. Perspectiva aderării 
Angliei la C.E.E. a căpătat, 
într-adevăr, noi contururi 
după ce situația economiei 
britanice s-a ameliorat, iar 
balanța de plăți a devenit 
excedentară, pentru prima 
dată din anul 1962. Simțin- 
du-se pe un teren mai si
gur în ac.eastă privință, 
Londra dă în prezent destul 
de limpede de înțeles „ce
lor șase" că „prețul de in
trare" este prea ridicat pen-

ANGLIA
din nou angajată

în controversa
comunitară

rîi lor la comunitatea „ce
lor șase", față de 45 la su
tă, cu numai două luni in 
Urmă. Comitetul „anti- 
Piața comună", care gru
pează în jurul fostului mi
nistru laburist, Douglas 
Jay, parlamentari, repre
zentanți ai lumii de afaceri 
și lideri sindicali, a dat pu
blicității o declarație în 
care se relevă că intrarea 
în „clubul de la Bruxelles" 

impune o creștere intolera
bilă a cheltuielilor în bu
getul familiilor britanice, 
slăbind, pe de altă parte, 
poziția competitivă a An
gliei pe piețele externe.

Partidul Comunist din

coloanele căruia s-a pledat 
adesea pentru aderare, a 
fost nevoit să recunoască 
faptul că există totuși o li
mită pînă la care Anglia 
este dispusă să meargă 
în ce privește acordarea de 
subsidii Pieței comune a- 
gricola.

Anticipînd reacțiile ne
gative ale opiniei publice 
și ale unor largi cercuri 
parlamentare, premierul 
Wilson a ținut să declare 
de mai multe ori, în cursul 
prezentării „Cărții albe" în 
Camera Comunelor, că dacă 
negocierile ou „cei șase" 
nu vor duce la rezultate 
acceptabile. Anglia este su-

tru a putea fi impus con
tribuabililor britanici — și 
mai ales într-un an elec
toral.

Este de așteptat, de -altfel, 
ca, în bătălia alegerilor 
parlamentare — care va a- 
vea loc probabil în toamnă 
— voturile corpului electo
ral să se polarizeze, în bună 
parte, în jurul „controver
sei comunitare". In acest 
context, presa britanică a 
comentat pe larg discursul 
rostit duminică de premie
rul Wilson la o întrunire a 
Partidului laburist, în 
cursul căreia acesta a adus 
critici ascuțite conservato
rilor, car» — după spusele

sale — ar fi gata să plă
tească oricît în schimbul a- 
derării britanice. In felul 
acesta, consideră „Obser
ver" și „Sunday Express", 
Wilson a rupt acordul din
tre laburiști și conservatori 
potrivit căruia intrarea An
gliei în Piața comună nu 
trebuie să facă obiectul dis
putei electorale.

Observatorii de presă oc
cidentali subliniază, pe de 
altă parte, câ deși cabine
tul laburist nu poate igno
ra opoziția în creștere a 
opiniei publice britanice, el 
nu a încetat să pună ac
centul pe aspectul politic 
al problemei aderării, tre- 
cînd pe planul al doilea in
cidențele economice. In a- 
cest sens, „Guardian" și 
„Financial Times" conside
ră că, dînd publicității con
cluziile „Cărții albe", 
premierul Wilson a in
vitat pe britanici mai 
degrabă la „o medita
ție mai profundă" decît 
la o decizie decurgînd 
din statistici. Nu este mai 
puțin adevărat, după opinia 
observatorilor, că formulînd 
neașteptate rezerve tocmai 
într-un moment cînd se pă
rea că obstacolele în calea 
primirii în Piața comună au 
dispărut, guvernul britanic 
caută să obțină concesii su
plimentare, inclusiv aran
jamente mai convenabile de 
ordin financiar.

După cum era de aștep
tat, dezbaterea de urgență 
din Camera Comunelor a 
prilejuit un adevărat duel 
oratoric, un schimb viru
lent de acuzații între la
buriști și conservatori, care 
a accentuat 
comunitară" 
britanic nu 
nici o hotărîre în privința 
aderării, așteptîndu-se 
zultatele negocierilor 
„cei șase" — negocieri 
care premierul Wilson 
arătat că este gata să 
poarte de îndată ce mem
brii Pieței comune vor fi 
dispuși.

„controversa 
Parlamentul 

a luat însă
re- 
cu 
pe 

a 
Ie

Gh. CERCELESCU

Noul guvern din Uttar Pradesh - cel mai mare stat din 
India — a hotărît să limiteze la 30 de acri suprafața de pămînt aflată în 
proprietatea unei familii. Prin aplicarea acestei măsuri, terenurile de care dispu
neau marii latifundiari yor fi distribuite țăranilor săraci sau celor fără pămînt. 
Limitarea dreptului de proprietate asupra suprafețelor de pămînt, scrie presa 
indiană, este o continuare a politicii noului guvern din Uttar Pradesh de 
ridicare a bunăstării populației. De asemenea, guvernul statului Kerala a 
hotărît să naționalizeze toate plantațiile de ceai care aparțin străinilor.

U. Kekkonen și-a înche
iat vizita în U.R.S.S. La invi- 
tația Prezidiului Sovietului Suprem și 
a guvernului U.R.S.S., între 24 și 26 
februarie s-a aflat în Uniunea Sovie
tică, într-o vizită neoficială, președin
tele Finlandei, Urho Kekkonen. El « 
avut convorbiri cu Leonid Brejnev, ■ 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
cu Nikolai Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem, și cu Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri, 
invitația 
Uniunea

Sesiunea va fi consacrată examinării 
măsurilor de securitate a traficului 
aerian în urma atentatului asupra 
avionului elvețian „Coronado".

Urho Kekkonen a acceptat 
de a face o vizită oficială în 
Sovietică în mai 1970.

La
U.C.L,

invitația Prezidiului
joi a sosit într-o vizită în

R.S.F.I. tovarășul Vasile Vlad, membrii 
supleant al C.C. al P.C.R., șeful secției 
relații externe a C.C. al P.C.R. La so
sire, oaspetele român a fost salutat de 
Drago Kunț, șeful secției pentru relații 
internaționale a Biroului Executiv al 
Prezidiului U.C.I. Au fost prezenți am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Belgrad, Vasile Șandru, și mem
bri ai ambasadei. în aceeași zi, tova
rășul Vasile Vlad a avut convorbiri 
cu Drago Kunț. Convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, priete
nească.

0 sesiune specială a 
conferinței aviației civile 
vest-europene va avea loc la 3 
martie în capitala Franței, la inițiativa 
guvernului vest-german, luată în urma 
consultării cu guvernele Beneluxului.

Sargent Shriver și-a ce
rut demisia. Sarsent shriver> 
ambasadorul Statelor Unite la Paris, 
a declarat miercuri că a adresat în. 
scris președintelui Nixon cererea sa 
de demisionare din acest post. Co
mentatorii politici apreciază că demi
sia lui Shriver este determina

a 
lesemnarea c-an-

intenția sa de a obține din 
Partidului democrat deccmnc.r„ __
didaturii pentru postul de guverna
tor al statului Maryland. în cercurile 
politice americane se menționează, de 
asemenea, ca posibilă, candidatura lui 
Shriver la funcția de senator din par
tea statului New York sau Illinois.

ITALIA

ROMA 26. — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite i 
In parcul „Pentimele" din orașul 
Reggio Calabria a fost deschisă 
pea de-a 19-a ediție a „Tîrgului 
internațional de produse citrice" 
România participă la actuala e- 
diție a tîrgului cu o expoziție 
de artizanat și de costume popu
lare din diferite regiuni ale țării. 
La 26 februarie, cu prilejul „Zi
lei României", a avut loc o fes
tivitate, la care au participat 
Piero Battaglia, primarul orașu
lui Reggio Calabria, Antonio Vi- 
lardi, președintele Camerei de 
comerț provinciale. Diego Ver- 
saci, secretarul general a) tîr
gului, deputatul Stefano Ve- 
trano, secretar general al Aso
ciației pentru dezvoltarea rela
țiilor dintre Italia și România., 
consilieri municipali, precum și 
Alexandru Dragomirescu, consi
lier al Ambasadei Republicii 
Socialiste România la Roma.

încordare la granița din
tre Venezuela și Guyana. 
Guvernul guyanez a informat Consi
liul de Securitate al O.N.U. asupra 
situației serioase create în urma atacu
rilor armate neprovocate din partea 
forțelor venezuelene împotriva terito
riului Guyanei — a anunțat miercuri 
seara ministrul de justiție, Shreedat 
Ramphal.

Noul premier a! Senegalului. Președintele senegalez, Leopold 
Sedar Senghor, l-a numit joi în funcția de prim-ministru pe Abdou Diouf, 
fost ministru al planului și al industriei. Numirea noului premier senegalez 
este o consecință a rezultatelor recentului referendum care a avut loc în Sene
gal, pentru adoptarea unei noi constituții și care reinstituie funcția de prim- 
ministru. Premierul desemnat, relatează agenția Reuter, urmează să prezinte 
în curind președintelui senegalez lista noului guvern.
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CRIZA

FAZA
ROMA 26 — Corespondentul Ager

pres, N. Puicea, transmite : Tratati
vele pentru reconstituirea unui gu
vern cvadripartit în Italia bat pasul 
pe loc. La sfîrșitul întîlnirii de 
miercuri seara, dintre premierul de
semnat, Mariano Rumor, și delega
țiile partidelor democrat-creștin, so
cialist, socialist-unitar și republican 
s-a anunțat suspendarea convorbiri
lor pentru ca conducerile acestor 
partide să poată „reflecta asupra pro
blemelor controversate". Divergențe
le se manifestă îndeosebi în legătu
ră cu definitivarea programului e- 
conomic al viitorului guvern, apli
carea formulei de centru-stînga la 
nivelul administrațiilor locale și 
problema divorțului.

La ultima întrunire cvadripartită. 
Mariano Rumor, scoțînd în evi
dență problemele asupra cărora 
nu s-a putut ajunge la un punct de 
vedere comun, a sugerat modalități de 
înlăturare a divergențelor existente. 
Pînă în prezent nu se cunosc amă
nunte privind soluțiile propuse de 
Rumor, dar — imediat după expu
nerea sa — Francesco de Martino, 
secretarul național al P.S.I., a pro
pus suspendarea tratativelor.

Joi după-amiază, Direcțiunea par
tidului socialist s-a întrunit pentru 
a examina stadiul actual al tratati
velor și perspectivele unui acord.
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