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PREOCUPAREA NOASTRĂ NEABĂTUTĂ

La toate eșaloanele 
economiei județului— 
munca productivă 
să fie condusă

MIJLOACE VIICU
CU INIȚIATIVĂ Șl COMPETENȚĂ

CU RĂSPUNDERE

o amplă analizăFundamentat pe 
științifică asupra posibilităților reale 
de care dispunem și dimensionat în 
raport cu necesitățile progresului 
neîntrerupt al economiei naționale, 
planul de stat pe anul 1970 pune în 
fața organizației județene de partid 
Bihor sarcini complexe, a căror în
deplinire impune perfecționarea în
tregii activități economice, mobiliza
rea largă a organizațiilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii în ve
derea valorificării Ia un nivel supe
rior a resurselor materiale și de 
muncă existente în fiecare unitate

Pornind de la adevărul confirmat 
de practică că pentru a conduce tre
buie în primul rînd să cunoști, 
orientăm organizațiile de partid, co
mitetele de direcție, spre investiga-

Victor BOLOJAN 
prim-secretar al Comitetului jude

țean Bihor al P.C.R.

rea atentă a realităților din fiecare 
întreprindere, încît măsurile stabilite 
să reflecte cunoașterea temeinică a 
posibilităților și resurselor reale 
în spiritul indicațiilor plenarei C.C. 
al P C.R. din decembrie 1969 privind 
îmbunătățirea stilului și metodelor 
de muncă, urmărim să schimbăm op
tica acelor cadre cu munci de răs
pundere care, în virtutea unor prac
tici anacronice, consideră că actul 
de conducere se rezumă la îndru-

Puterea de instruire si influențare5 ,

a comunicării cotidiene între

PROFESOR
și STUDENT

Prof. dr. docent Alexe POPESCU
adjunct al ministrului învâțămîntului

în ultimii ani, pentru stimularea 
mai directă a pregătirii profesio
nale a tineretului aflat în amfitea
trele universitare și, mai ales, în ve
derea unei înrîuriri nemijlocite asu
pra formării sale etice, la recoman
darea conducerii partidului, în școa
la noastră superioară s-a organizat 
îndrumarea individuală a studenților 

.de către cadrele didactice. Corpul 
profesoral universitar a pornit cu 
toată răspunderea la îndeplinirea 
unei asemenea îndatoriri de onoare, 
și rezultatele dobîndite sînt din cele 
mai meritorii.

Obiectivele activității Ia care mă 
refer izvorăsc, desigur, din sarcinile 
ce revin în societatea socialistă șco
lii — de a da colectivității buni spe
cialiști, cu orizont larg și cu spirit 
de inițiativă, receptivi la tot ce e 
nou și avansat și cu înalt spirit de 
răspundere față de îndatoririle so
ciale. Desigur, tărîmul principal pe 
care se desfășoară munca educativă 
este cel al conținutului învățămîntu- 
lui. Posibilitățile ce i se oferă studen
tului în mediul universitar de a lucra 
în laboratoare modeme. în biblioteci 
bine înzestrate, de a audia cursuri 
de înaltă ținută științifică și etică, 
sub îndrumarea nemijlocită a celor 
mai competente cadre științifice uni
versitare constituie un prilej a- 
proape unic și se cuvine fructificat 
cît mai eficient pentru formarea lui 
ca viitor specialist. îndrumarea in-

dividuală și nemijlocită prilejuiește 
acel transfer de cunoștințe, de ex
periență în munca de cercetare și 
învățătură, de la profesor la discipo
lul său, în variate și multiple forme 
ocazionate de întîlnirile și discuțiile 
ce le poartă împreună.

mări generale, de multe orî subiec
tive, formale, lipsite de concordanță 
cu cerințele imediate și de perspec
tivă ale producției. Nu întîmplător 
se semnalează serioase deficiențe în 
activitatea economică la Fabrica de 
zahăr din Oradea, întreprinderea de 
încălțăminte din Marghita, Uzina de 
utilaj minier din orașul dr. Petru 
Groza, unde organizațiile de partid 
în loc să mute centrul de greutate 
a! muncii politice în mijlocul oame
nilor, în ateliere, secții, se mulțu
mesc cu constatări de suprafață, cu 
întocmirea de rapoarte și transmite
rea unor indicații abstracte, rupte 
de cerințele vieții.

Se cuvine să relev și o altă situa
ție cu totul anormală, care se mai 
întîlnește în unele unități econo
mice. Astfel, după ce au fost apli
cate unele măsuri privind reor
ganizarea întreprinderilor în scopul 
înlăturării manifestărilor de birocra- 
tism, constatăm că fluxul de hîrtii 
continuă să sustragă numeroase ca
dre de conducere de la sarcinile 
lor majore, le frînează inițiativa, le- 
gîndu-le de birou. Directorul Combi
natului alimentar din Oradea — și 
nu e singurul — este nevoit să sem
neze zilnic uneori chiar sute de a- 
drese (cele mai multe cerute de fo
rul tutelar) Nu înseamnă oare aceas
ta timp „furat" din ce) destinat coor
donării practice a producției, urmă
ririi modului în care se soluționează 
problemele majore ale combinatu
lui ? Iată de ce trebuie ca atît foru
rile centrale cît și cele locale să ac
ționeze mai ferm spre a aplica indi
cația tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la plenara C.C. al RC.R. din decem
brie 1969 : „Nu de documente justi
ficative și acoperiri administrative 
avem nevoie, ci de o muncă vie, 
creatoare, plină de răspundere, pen
tru soluționarea operativă și temei
nică a problemelor"

Călăuzit de ideea că ridicarea efi
cienței întregii activități economice 
reprezintă o necesitate obiectivă a 
mersului nostru înainte, biroul Co
mitetului județean de partid a sta
bilit un șir de măsuri politice și or
ganizatorice menite să ducă la utili
zarea rațională a capacităților de 
producție. folosirea integrală a 
timpului de lucru, reducerea consu
murilor specifice de materii prime și 
combustibil, aprovizionarea tehnico- 
materială în mod ritmic și în con-

(Continuare în pag. a II-a) (Continuare in pag. a III-a)

TIMPUL

In ziarul de azi

® Hotărîrea Const
liului de Miniștri pri
vind experimentarea 
noului sistem de sa-
larizare și majorarea 
salariilor personalu
lui consiliilor popu
lare și instituțiilor 
subordonate ® La
semănat, numai cu 
semințe de bună cali
tate! ® Cartea (pagi
nă specială) ® Faptul 

divers S Sport

I obiective

Știri sosite, la redacție infor
mează că, în multe localități și 
județe, activitatea de construcții 
ia — pe zi ce trece — o deose
bită amploare. La Combinatul 
siderurgic din Galați, de pildă, 
se află în construcție o fabrică 
de plăci termoizolante și de pra
furi exoterme. Plăcile termo
izolante vor fi folosite la căp- 
tușirea lingotierelor, iar praful 
exoterm pentru acoperirea me
talului lichid, în vederea limi
tării pierderilor de căldură și a 
unui finisaj superior după tur
nare Fabrica, cu o capacitate 
anuală de 10 000 tone plăci ter
moizolante și 5 000 tone mate
rial exoterm, este a treia uni
tate din cadrul sectorului de 
produse refractare al combina
tului siderurgic gălățean La 
Iași, Oradea și Slobozia, se află, 
de asemenea, în construcție fa
brici de prelucrare a laptelui. 
Iar la Constanța s-a deschis un 
nou șantier, în perimetrul că
ruia se va înălța o fabrică de 
conserve din carne. Noua între
prindere va fi pusă în funcțiune 
în viitorul cincinal, asigurînd o 
producție anuală de circa 4 000 
tone de conserve de carne.
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Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, a primit în 
dimineața zilei de 2 martie la Pa
latul Republicii pe astronauții 
Charles Conrad, Richard Gordon 
și Alan Bean, membrii echipajului 
navei spațiale „Apollo-12", și pe 
soțiile lor, care fac o vizită în țara 
noastră.

La primire au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, Emil 
Bodnaraș, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, cu soția, 
Gheorghe Buzdugan, președintele 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, cu soția, Miron Nico
lescu, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, cu 
sbția.

A fost de față ambasadorul Sta
telor Unite ale Americii la Bucu
rești, Leonard Meeker, cu soția.

Cei trei astronauți și soțiile lor 
— care au îmbrăcat astăzi fru
moasele costume populare româ
nești primite în dar de la pre
ședintele Consiliului de Stat și de 
la soția sa — au fost întîmpinați 
cu cordialitate.

La această solemnitate, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a înmînat astronauților 
Charles Conrad, Richard Gordon 
și Alan Bean, ordinul „Meritul 
științific" clasa I, conferit pentru 
realizarea programului navei spa
țiale „Apollo-12“, pentru contribu
ția deosebită adusă la efortul pe 
care știința contemporană îl face 
în vederea cuceririi spațiului cos
mic.

Cei trei astronauți au înmînat 
președintelui Consiliului de Stat o 
casetă în interiorul căreia se află 
drapelul românesc și eșantioane de 
rocă lunară. Pe casetă sînt gravate 
cuvintele :

„Dăruit poporului Republicii So-

cialiste România din partea pre
ședintelui Richard Nixon. Acest 
drapel al națiunii dumneavoastre 
a fost transportat pe Lună și înapoi 
de „Apollo-ll“, iar aceste frag
mente ale suprafeței Lunii au fost 
aduse pe Pămînt de către echipa
jul primei expediții lunare a oa
menilor".

Au fost, de asemenea, înmînate 
președintelui Consiliului de Stat al 
României o copie a plachetei lăsate 
pe Lună, la 19 noiembrie 1969, de 
„Apollo-12“, precum și o fotografie 
în culori ce înfățișează un aspect 
al peisajului lunar și al activității 
omului pe suprafața Lunii.

Astronauții americani au înmînat 
președintelui Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, o foto
grafie în culori realizată în timpul 
expediției selenare.

Mulțumind pentru daruri, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, 3 spus:

„Doresc să salut pe astronauții 
americani cu prilejul vizitei în 
România. întregul nostru popor a 
urmărit cu deosebit interes atît 
primul, cît și al doilea zbor pe 
Lună, și a salutat faptul că ambele 
echipaje au reușit să ajungă pe 
Lună și să se întoarcă pe Pămînt. 
Zborul omului spre Lună și întoar
cerea pe Pămînt constituie un eve
niment istoric în dezvoltarea socie
tății omenești.

Țin să felicit, în numele poporu
lui român, pe astronauții de față 
Conrad, Gordon și Bean, rugîndu-i 
să transmită aceste felicitări și co
legilor lor care au zburat primii pe 
Lună.

Felul în care ați fost primiți în 
România este o expresie a dorinței 
poporului român de a trăi în prie
tenie cu poporul american, cu toate 
popoarele lumii, o expresie a apre
cierii pe care poporul român o dă 
succeselor mari pe care le-ați reali
zat prin zborul lunar.

Așa cum ați spus astăzi, văzut

din Cosmos, de pe Lună, Pămîntul 
pare foarte mic. Așa de mic, încît 
nu mai este Ioc și pentru armament 
nuclear și pentru războaie de co
tropire a popoarelor. Iată de ce noi 
am dori să credem că succesele în 
cucerirea Cosmosului se vor reflecta 
într-o mai bună înțelegere a po
poarelor, în preocuparea conducă
torilor de state de a exclude din 
viața omenirii războaiele, de a asi
gura pacea și prietenia între po
poare.

Sînteți un echipaj care a ajuns 
pe Lună și s-a întors pe Pămînt, 
dar și un echipaj care călătorește 
acum pe Pămînt în spiritul priete
niei și colaborării între popoare. 
Fără îndoială, Știința nu trebuie 
să slujească decît prieteniei și co
laborării între popoare".

Toastînd în sănătatea astronau
ților americani, președintele Consi
liului de Stat a spus în încheiere : 
„Vă urez succese tot mai mari în 
activitatea pe care o desfășurați 
în domeniul științei și îmi exprim 
speranța că veți acționa cu același 
entuziasm și pentru dezvoltarea 
prieteniei dintre poporul român și 
american, dintre popoarele întregii 
lumi. Vă doresc multă fericire 
dumneavoastră, soțiilor, familiilor 
dumneavoastră".

Comandantul echipajului „A- 
pollo-12“, Charles Conrad, a expri
mat președintelui Consiliului de 
Stat recunoștința sa și a celor doi 
colegi ai săi pentru onoarea ce le-a 
fost acordată și pentru ordinele pri
mite. „în numele grupului de as- 
tronauți — a spus el în încheiere — 
doresc să vă urez succes în efor
turile pe care le faceți aici în Ro
mânia. pentru poporul român".

Solemnitatea înmînării înaltelor 
distincții astronauților americani 
și întrevederea care a avut loc cu 
acest prilej între oaspeți și pre
ședintele Consiliului de Stat, pre
cum^ și ceilalți conducători de stat 
români, s-au desfășurat într-o at
mosferă caldă, cordială.

FEMEII
Astronauții■> americani

au părăsit Capitala

și femeia timpului nostru
Ne permitem să încălcăm 

tacitul consens masculin, 
care funcționează adesea cu 
rigoarea unui mecanism ci
bernetic, și să încredințăm 
hîrtiei, în altă zi decît data 
festivă de 8 Martie, cîteva 
reflecții despre condiția fe
minină. Prilejul și imbol
dul pentru aceste reflecții 
ne-au fost oferite de lectura 
unui dens material — nu 
numai bogat în concluzii, 
dar și extrem de conclu
dent — care sintetizează 
roadele unei recente inves
tigații întreprinse de Direc
ția Centrală de Statistică 
cu privire la bugetul de 
timp al femeilor salariate 
și al celor casnice din ca
drul familiilor de salariați 
(menționăm ca un amănunt 
semnificativ că metodologia 
acestei cercetări a fost ela
borată pe baza unei largi 
consultări cu economiști, 
sociologi, psihologi, medici, 
activiști de partid, de stat, 
sindicali, activiste ale miș
cării de femei, ziariști).

înainte de a consemna 
gîndurile Ia care incită sus- 
amintitul material, socot 
demn de interes să mă re
fer la unele date statistice 
cu caracter mai general ce 
definesc fundalul vast pe 
care se conturează proble
mele aflate în obiectivul 
respectivei investigații. Căci

statisticile sînt implacabile 
în elocvența lor cifrică : 
mai mult de jumătatea 
populației globului o con
stituie femeile, reprezen
tantele acelui „sex se
cund", despre care vorbea 
cu atita dulce-amară ironie

proclamat, încă din zorii 
existenței sale, deplina ega
litate a femeii cu bărbatul 
— egalitate consfințită so
lemn de legea supremă a 
țării — ci și de eforturile 
evidente depuse pe cele mai 
variate planuri pentru a

ceea ce înseamnă, Incontes
tabil, un important punct 
cîștigat pe tabelul egalității. 
Statisticile sînt și aici mar
tore elocvente : să ne gîn- 
dim numai la faptul că 48 
la sută din totalul populației 
ocupate în felurite domenii

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA UNEI INVESTIGAȚII 

SOCIOLOGICE A DIRECȚIEI CENTRALE 
DE STATISTICĂ

șl autoironie una dintre 
cele mai tenace exponen
te ale noului feminism ti
pic secolului XX. Simone 
de Beauvoir.

La noi în tară, revoluția 
socialistă a determinat, fără 
îndoială, un șir de transfor
mări radicale în condiția fe
meii. Transformări ale că
ror proporții le putem mă
sura numai dacă ne gîndim 
că s-au petrecut în viața 
cotidiană a mai mult de ju
mătate din populația tării 
Nu e vorba numai de faptul 
că statul nostru socialist a

conferi acestui nobil prin
cipiu constituțional materia
litate socială. Această ega
litate ar fi rămas o simplă 
frază frumoasă într-un do
cument dacă n-ar fi exis
tat garanția traducerii ei 
in viață, garanție pe care o 
constituie noua realitate e- 
conomică a țării, făurirea 
bazei economice a socialis
mului, care oferă cîmp vast 
de acțiune energiilor con
structive ale femeilor.

Practic nu mai există ta- 
bu-uri pentru femei în nici 
un domeniu de activitate,

de muncă și aproape 30 la 
sută dintre salariați sînt fe
mei. Față de anul 1930, nu
mărul salariatelor a crescut 
în țara noastră de aproape 
12 ori. E vorba însă nu nu
mai de o spectaculoasă 
creștere cantitativă, ci și de 
profunde modificări de 
structură, calitative, deter
minate de accesul larg al 
femeilor la toate formele și 
gradele de învățămînt, de 
posibilitatea de a dobîndi o 
calificare în orice profesie 
doresc să practice. O adîncă 
semnificație capătă, în a-

ceastă ordine de idei, Inte
resul crescînd al femeilor 
pentru profesiunile tehnice 
sau pentru cele legate de 
impetuoasa dezvoltare a 
științei contemporane. Așa- 
zisa „incapacitate feminină" 
de a stăpîni. pîrghiile pro
gresului tehnic este infir
mată zdrobitor de faptul că, 
in ultimul deceniu, in timp 
ce numărul inginerilor și 
tehnicienilor bărbați a cres
cut doar cu aproximativ o 
treime, numărul femeilor 
care au obținut o asemenea 
înaltă calificare aproape s-a 
dublat. La toate acestea se 
cuvine adăugat și că există 
tărîmuri întregi de activi
tate — ca învațămîntul, cul
tura, ocrotirea sănătății — 
unde prezența femeilor nu 
numai că se face puternic 
simțită, dar este de-a drep
tul precumpănitoare.

Revenind la investigația 
care ne-a oferit prilejul 
acestor reflecții, trebuie să 
spunem că, prin datele pe 
care ni Ie pune la îndemînă, 
constituie o invitație la exa
minarea pătrunzătoare și 
lucidă a problemelor noi și 
complexe pe care le corn-

Victor BÎRLADEANU

(Continuare în pag.aii-a)

După trei zile petrecute în Ro
mânia, astronauții americani Char
les Conrad, Richard Gordon și 
Alan Bean, membrii echipajului 
navei spațiale „Apollo-12“, îm
preună cu soțiile au părăsit luni 
spre amiază Bucureștiul, conti- 
nuîndu-și turneul pe care îl în
treprind în mai multe țări din 
lume.

Pînă Ia aeroportul internațional 
Otopeni, de unde a decolat avionul 
special, astronauții au veniț în- 
tr-o mașină deschisă, escortată de 
motocicliști. Numeroși cetățeni 
i-au salutat cu cordialitate și sim
patie pe cei trei cuceritori ai 
Lunii.

Pe aeroportul pavoazat cu dra
pelele de stat ale României și Sta
telor Unite ale Americii, prof.

Gheorghe Buzdugan, președintele 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, prof. Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, acad. Elie 
Carafoli, președintele Federației 
Internaționale de Astronautică, și 
alte personalități ale vieții științi
fice și culturale din țara noastră, 
au urat cu căldură drum bun oas
peților.

Erau de față Leonard Meeker, 
ambasadorul Statelor Unite ale A- 
mericii la București, și membri ai 
ambasadei.

Un grup de tinere în costume 
naționale au oferit astronauților și 
soțiilor lor buchete de flori.

(Agerpres)

Telegramă
Maiestății Sale HASSAN II

Regele Marocului
RABAT

Cu prilejul zilei naționale a Regatului Maroc, am plăcerea să transmit 
Maiestății Voastre, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România și al meu personal, calde felicitări și cele mai bune urări de 
pace și prosperitate poporului marocan.

Sînt încredințat că relațiile dintre România și Maroc vor cunoaște o 
dezvoltare continuă. în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și co
laborării internaționale-

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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APTUL
DIVERS
Act de curaj

Zilele trecute, apele Mureșu
lui au crescut brusc, inundind 
o porțiune de teren din apro
pierea localității Ocna Mureș, 
în zona inundată se află o son
dă de explorări geologice, la 
care lucra mecanicul Ion Cîrciu- 
măreasa. Mai mulți cetățeni au 
observat că viața acestuia era 
în pericol. Doi dintre ei, E- 
mil Mureșan și Gheorghe Me- 
zei, muncitori la uzina de pro
duse sodice din localitate, în- 
fruntînd furia apei, au pornit 
spre el și, după eforturi deose
bite, au reușit să-1 salveze. Cî- 
teva minute mai tîrziu, ei au re
intrat în apele care, creșteau în- 
tr-una pentru a pune în afara 
pericolului și un excavator a- 
flat nu departe de locul acestei 
întîmplări. Un act de curaj, 
pentru care cei doi merită toa
te felicitările.

V-ați găsit
materialele ?

Era intr-o zi de duminică. 
Imbrăcați in haine civile, mai 
mulți lucrători ai Inspectoratu
lui municipal de miliție Iași 
și-au propus să pună la încer
care vigilența celor ce răspund 
de materialele și bunurile exis
tente pe șantierele trustului lo
cal de construcții. Au zăbovit ore 
întregi aproape pe la toate punc
tele de lucru — fie că erau sau 
nu păzite — pentru a alege și în
cărca in mașini cele mai bune 
materiale. Uși, ferestre, radiatoa
re, țevi, sîrmă. Tot ce vrei și ce 
nu vrei. Pe unele șantiere au fost 
demontate chiar instalații și uti
laje importante — macarale, ae- 
roterme, reostate —. fără ca ab
solut nimeni să-i deranjeze mă
car cu cea mai simplă între
bare. In dimineața următoare, 
unii au observat că le lipsesc di
ferite utilaje și au venit să se
sizeze miliția de dispariția lor 
„peste noapte". Alții — pe ale 
căror șantiere materialele sînt 
împrăștiate la nimereală — tac 
chitic. Pentru că ori nu au ob
servat ce le lipsește, ori au ob
servat dar, pur și simplu, nu știu 
ce să ceară înapoi ! Va ști oare 
conducerea trustului 
construcții să ia măsurile 
cuvin pentru a se pune 
unor asemenea situații 
male 7

local de 
ce se 
capăt 
anor-

Balansul
compe

Am în față două proce
se verbale. Ele rezumă, în 
schema atît de cunoscută 
a unor astfel de acte, două 
întîlniri între cetățenii u- 
nor circumscripții' electo
rale și deputății lor, între 
alegători și acei oameni
cărora ei le-au acordat în
crederea să-i reprezinte.
Nu numai conciziunea a- 
cestor documente le asea
mănă, ci și fondul lor. Se 
citește pregnant printre 
rînduri grija cu care cetă
țenii au discutat despre 
buna gospodărire a cir
cumscripției lor. De Ia pie
truirea străzii la amenaja
rea spațiilor verzi_, 
de la repararea unui 
magazin pînă la res
pectarea liniștii în 
orele în care „gospo
darii trebuie să se 
odihnească", nimic, 
nici o chestiune im
portantă pentru ei 
nu i-a lăsat Indife
renți. întîlnirile s-au 
transformat tot mai 
mult într-un sfat 
constructiv între ve
cini și prieteni, în- 
tr-o discuție gospo
dărească făcută cu 
chibzuință și cu' răs
pundere. Prin inter
mediul deputatului 
lor, cetățenii s-au a- 
dresat cu numeroase 
propuneri organelor 
locale ale puterii de 
stat. Sînt propuneri 
din cele mai obiș
nuite care se rezolvă, 
de cele mai multe 
ori, printr-o acțiune 
de mobilizare a for
țelor cetățenești, a 
resurselor de energie 
și materiale existente 
în circumscripție, 
înserate pe agenda 
de lucru a deputatu
lui, aceste propuneri 
devin obiectivele ac
tivității lui, progra
mul de lucru cetă
țenesc.

Am citit, așadar, 
cele două procese verbale 
și am fost intersați să ob
servăm cît și cum s-au 
îndeplinit propunerile cu
prinse în ele. Mergînd în 
cele două circumscripții e- 
lectorale, pe cele două 
străzi care le alcătuiesc, 
ne-am dat seama ce în
seamnă „stil" de lucru în 
activitatea obștească, cît 
de diferit se pot rezolva 
Unele treburi cînd există 
totuși aceleași condiții și 
aceleași posibilități. Să 
exemplificăm : odată ho- 
tărîtă în amănunt intro
ducerea rețelei de apă pe 
strada Luminii, deputatul 
Ștefan Dragoș a strîns în 
jurul său un comitet de 
cetățeni. Fiecare dintre a- 
ceștia a avut o singură 
treabă, o singură răspun
dere. La cîteva zile, ei fă
ceau bilanțul activității în 
casa deputatului. Ștefan 
Dragoș a ținut legătura cu 
consiliul popular munici
pal. Aici a primit sprijin 
și, deși n-a fost ușor să se 
procure țeava, să se „rupă" 
specialiști de la alte tre
buri, pînă la urmă lucru
rile s-au rezolvat. Ener
gia deputatului a dat un 
puternic exemplu cetățeni
lor — care nu s-au lăsat 
rugați să iasă să lucreze la 
săpături, la căratul pietrei, 
la pozarea țevii. „Dacă am 
reușit să facem cîteva lu
cruri bune în circumscrip
ție, aceasta se datorește în 
primul rînd deplinei încre
deri pe care o avem unii 
în alții, eu șl alegătorii

mei. Cum s-a ajuns aici ? 
N-am lăsat să „zacă" nici 
o chestiune ce-i privea și 
la rezolvarea căreia mă 
solicitaseră. Aceasta nu 
înseamnă că toate propu
nerile se pot realiza... 
Unele ne depășesc și pe 
noi, și organele locale. A- 
semenea situații pot fi în
țelese. Dar important este 
să facem tot ce se' poate, 
pentru ca posibilitățile 
reale să devină certitu
dini".

Total diferită este păre
rea deputatei circumscrip
ției nr. 53, Eugenia Lazăr : 
„Oamenii nu mă sprijină l

facem noi. Mi se răspunde, 
„E greu. N-o să iasă ni
mic I" (Ion Bodea).

Am citat cîteva păreri 
care, după opinia noastră, 
reprezintă tot atîtea cauze 
ăle nefuncționării racor
dului firesc dintre deputat 
și cetățeni. Muncind cu 
hărnicie pentru aducerea 
la îndeplinire a mandatu
lui încredințat, deputatul 
capătă nu- numai stima a- 
legătorilor, ci și încrede
rea, sprijinul lor. Colabo
rarea între ei este reversi
bilă, intimă, continuă, 
umană, ea creează o arie 
largă pentru creșterea ini

sufletul& E3 B & W BB 
xtwrtapi 
obștești

cînd am văzut cum merg 
treburile, m-am descu
rajat. Apoi, nu m-am prea 
ocupat, ce-i drept, de cir
cumscripție". Trebuie spus 
că deputata s-a situat mai 
tot timpul în afara pro
blemelor circumscripției. 
De altfel; aici, din multele 
propuneri ale cetățenilor, 
nu s-a rezolvat mai nimic. 
Iar atunci cînd s-a făcut 
cîte ceva, „sprijinul din 
afară" a fost totul. Pentru 
a deseca o parte a străzii 
Depoului, inundată, a fost 
nevoie să se plătească 12 
oameni pentru a săpa un 
canal, căci în toată cir
cumscripția nu s-au găsit 
decît doi cetățeni care să 
participe în mod voluntar 
la această lucrare. Șe ob
servă, de la bun început, 
că aici această complexă și 
intimă relație dintre depu
tat și cetățean nu funcțio
nează. Care să fie cauzele, 
în afara „descurajării" 
premature a deputatului, 
despre care am amintit ?

„Am vrea să facem mul
te lucruri, dar nu știm 
cum de unde să începem, 
cui să ne adresăm". (Radu 
Niță).

„Noi am tot vorbit. Am 
așteptat să se facă ceva, să 
fim chemați la treabă. Dar 
degeaba 1“ (AleX. Chișcă)

„Colaborarea mea, in 
calitate de președinte al 
comitetului de cetățeni, cu 
deputata, este slabă. O 
mai întreb cum stăm cu 
rezolvarea cu.tărei ches
tiuni, ce trebuie să mai

țiativei cetățenești, pentru 
mobilizarea unor mari for
țe constructive și gospodă
rești. Deputatul este re
prezentantul autorizat și 
competent al procesului 
de creștere a inițiativei oa
menilor muncii. Numai res- 
pectînd aceste coordonate, 
activitatea lui va fi o re
zultantă a dorințelor și 
nevoilor celor . pe care-i 
reprezintă. Desigur, sînt 
și cazuri — rare, e adevă
rat — cînd, din motive 
egoiste, unii cetățeni nu 
răspund apelului deputați- 
lor, rămîn pasivi la che
marea lor. In asemenea 
împrejurări poate inter
veni eficient doar ‘ opinia 
majorității cetățenilor din 
circumscripție care, umăr 
la umăr cu deputatul, îi 
pot atrage și pe ceilalți.

La comitetul executiv al 
consiliului municipal am 
văzut bilanțul unui an de 
activitate rodnică. Munici
piul Buzău s-a clasat pe 
locul III în întrecerea mu
nicipiilor cu peste 50 000 
locuitori. Este un succes 
meritat, care totodată o- 
bligă. Balastările de străzi, 
plantarea arborilor, extin
derea rețelei de apă și ca
nalizare, întreținerea spa
tiilor verzi au fost reali
zate printr-o maximă par
ticipare a cetățenilor. în 
primele rînduri au stat de
putății, ca întotdeauna în 
aceste mari acțiuni de In
teres- general. Nume de de- 
putați cum ar fi Elena 
Popescu, Pamfil Uișteanu

>înt bine cunoscute. Prin 
ce și-au creat această no
torietate ? în primul rînd, 
prin contactul de zi cu zi, 
direct cu cetățenii, printr-o 
muncă stăruitoare, capabi
lă să rezolve (pe baza 
mandatului ce-1 au) propu
nerile lor. în municipiul 
Buzău s-au făcut, cu oca
zia ultimelor alegeri sau cu 
alte prilejuri, peste 3200 de 
propuneri de către cetă
țeni. Ele vizau largi des
chideri ale activității gos
podărești și cetățenești. 
Felul în care aceste pro
puneri au fost rezolvate 
(iar Consiliul popular al 

municipiului Buzău 
se poate mîndri cu 
o activitate remar
cabilă pe această li
nie) demonstrează 
receptivitatea, gra
dul de interes față 
de una din cele mai 
importante surse ale 
perfecționării muncii 
în organele locale 
ale puterii de stat. 

Dar există și un 
revers al medaliei. 
Nu întotdeauna de
putatul stă în „capul 
coloanei", în cartie
rul Simileasca, în 
cadrul circumscrip
ției electorale nr. 
146, am adresat în
trebarea : la ce ac
țiuni gospodărești ați 
participat împreună 
cu deputatul ? Din 
12 cetățeni cu care 
am vorbit, doar unul 
își aduce aminte că 
deputatul se numeș
te Gh. P. Stana. De 
văzut, nu-1 văzuse 
nimeni. Cît despre 
Constantin Gafia. de
putat în circum
scripția municipală 
nr. 129, nu-și amin
teau de el nici tova
rășii de la consiliul 
popular. Nu e de mi
rare că în aceste cir
cumscripții activita
tea gospodărească 

este în mare suferință.
Ne-am adresat tovarășu

lui Vasile Negoescu, preșe
dinte ai Comitetului exe
cutiv al Consiliului popu
lar municipal Buzău :

— Cum se manifestă le
gătura comitet executiv— 
deputat ? Ce se face în ca
zul cînd inactivitatea de
putatului este evidentă ?

— în actuala legislatură, 
legătura comitetului execu
tiv cu deputății, precum și 
a acestora cu alegătorii s-a 
desfășurat în condițiile u- 
nei soluționări operative, 
de lucru, a problemelor ri
dicate. Din sfera lor de ac
tivitate n-a lipsit munca 
culturală, socială, edilitar- 
gosprdărească. Sistemul de 
informare a fost prompt 
și eficient. Adunările cu 
cetățenii s-au desfășurat 
asemeni unor largi „sfa
turi" de lucru. Din păca
te, mai sînt deputați inac
tivi, lipsiți de inițiativă, 
care nu cunosc problemele 
circumscripției lor. Am 
căutat să-i sprijinim, dar 
n-am găsit întotdeauna me
todele cele mai potrivite. 
Comitetul executiv este 
hotărît să acționeze cît mai 
eficient, pentru întărirea le
găturilor sale cu depută
ții, și. de asemenea, șă 
valorifice cît mai din plin 
posibilitățile de întărire a 
legăturilor dintre deputați 
și cetățeni.

Radu GHEORGHIU _ 
corespondentul „Scînteii"

teatre

© Opera Română: Carmen — 
19,30.
© Teatrul de operetă: Voievodul 
țiganilor — 19,30.
© Teatrul Mic: Absența — 20.
© Teatrul „Ion Creangă": Emlnes- 
cu și Veronica — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei): O fetiță caută un 
cînteC — premieră — 17; (sala din 
str. Academiei) : Bandiții din Kar- 
demomme — 17.
© Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu": Floare de cactus 
— 19,30.
© Circul de stat: Mirajele circu
lui — 19,30.

18,00 Deschiderea emisiunii. Uni- 
versal-șotron — litera E. 18,30 An
chetă economică. — Investiții. 
18,55 Anunțuri — Publicitate. 19,00 
Telejurnalul de seară. 19,20 Itine
rar sovietic: Scriitorul Konstan
tin Simonov. 19,35 La volan — e- 
misiune pentru conducătorii auto. 
19,50 Desene animate. 20,00 Con
cursul și Festivalul internațional 
de muzică ușoară Brașov — Ro
mânia 1970, dotat cu Marele pre
miu „Cerbul de aur". © Deschi
derea festivalului cu binecunos
cutul semnal al Orchestrei Radio- 
televiziunii, dirijată de Sile Di- 
nicu. © Prezentarea concurenților 
șl a juriului. © Concurs de in
terpretare (I). © Recital susținut 
de Connie Francis. în pauză : Re
portajele festivalului. 23,00 Tele
jurnalul de noapte. închiderea e- 
misiunii.

co- 
trea- 
peste

AZI ÎNCEP LA BRAȘOV

Concursul și Festivalul

„CERBUL DE AUR“
O dată cu 

ehiderea celei 
treia ediții a _Con- 
cursului ' -
valului 
nai de muzică ușoa
ră „Cerbul de aur", 
Brașov — România, 
orașul de la poalele 
Tîmpei devine din 
nou, pentru cîteva 
zile, o veritabilă ca
pitală a cintecului.

O plăcută tensiu
ne, izvorîtă din aș
teptarea acelui mo
ment in care pos
turile de radio și 
televiziune vor lan
sa semnalul binecu
noscut al festivalului, 
ii stăpinește nu nu
mai pe concurența 
sosiți din 26 de țări, 
dar și pe cei 120 de 
ziariști români și 
străini, reprezentanți 
ai unor mari agen
ții de presă, cotidie
ne și reviste de spe
cialitate. Televiziu- 
nile din 22 de țări 
vor transmite direct 
sau vor inregistra și 
retransmite diferi
te concerte, tota- 
lizind circa 200 de 
ore de emisiune. Ast
fel, agenția „Gamma" 
din Franța va înre
gistra pe peliculă tot

des- 
de-a

și Festi- 
internațio-

ce are mai semnifica
tiv competiția de la 
Brașov, iar B.B.C.-ul 
va retransmite gala 
laureaților pe toate 
rețelele sale.

Juriul concursului 
este alcătuit din re
prezentanții a 22 de 
televiziuni europene, 
nume cunoscute în 
lumea muzicii ușoa
re, compozitori, cri
tici și alte persona
lități.

Pînă la gongul 
inaugural, interpreta 
își continuă repeti
țiile acompaniați de 
orchestra Radiotele- 
viziunii, sub condu
cerea dirijorului și 
compozitorului Sile 
Dinicu, prezent la 
pupitrul formației 
românești și la edi
țiile anterioare 
„Cerbului de 
Luni seara au
desemnați prin tra
gere la sorți primii 
7 concurenți. Aceștia 
sînt : Peret (Spania), 
Marilyn Powell (An
glia), Pașa Hristova 
(Bulgaria), Julie Sa- 
get (Franța), Petra 
Pascal (R. F. a Ger
maniei), Dorin Anas
tasia (România) și 
Fernando Damaso

(Portugalia). Dintre 
cele 92 de cintece ro
mânești, prezentate 
concurenților spre a- 
legere, melodia „Nici 
o lacrimă" de. Ion 
Cristinoiu figurează 
în repertoriul a pa
tru soliști străini. De 
altfel, această me
lodie deține pentru a 
treia oară consecu
tiv recordul interpre
tărilor, bucurindu-se 
de succes încă 
prima ediție a 
cursului de la 
șov.

de la 
con- 
Bra-

ale 
aur", 

fost

*
Luni seara, In Sala 

coloanelor, primarul 
municipiului Brașov, 
Constantin Suțu, a o- 
ferit un cocteil in 
cinstea participanți- 
lor la Concursul și 
Festivalul interna
țional de muzică u- 
șoară.

*
în aceeași zi, oas

peții străini au făcut 
cunoștință cu comori 
ale artei populare ro
mânești, urmărind 
spectacolul prezen
tat de ansamblul fol
cloric „Poenița" al 
Palatului culturii din 
localitate.

(Agerpres)

Profesor și student
(Urmare dîn pag. I)

Vrind-nevrînd, locuitorii 
munei Brazi, care vor să 
că dintr-o parte în alta 
rîul Prahova, sînt nevoiți să sus
țină de fiecare dată un, adevă
rat examen de echilibristică pe 
puntea suspendată la o înălțime 
apreciabilă deasupra apei. Pînă 
acum, cîțiva săteni, printre care 
Marin Savu, Gheorghe Stoian 
și Ion Călinescu, au căzut de 
pe ea, accidentîndu-se grav. 
Deși, după cum se vede, există 
motive suficiente pentru repara
rea punții, consiliul popular co
munal susține că aceasta ar fi 
o treabă care depinde de Consi
liul popular al municipiului 
Ploiești, iar acesta, la rindul 
său, consideră că sarcina revine 
consiliului popular comunal. 
Dincolo de acest „balans" al 
competențelor, un lucru este 
cert : puntea trebuie, neapărat, 
reparată.

Cînd nu se

| de circulație
I
I
I
III
I
I
I
I
I
I
I

Ieri dimineață a avut loc un 
accident de circulație în urma 
căruia au fost rănite 22 de per
soane. Coborînd pe șoseaua Co- 
troceni, autobuzul I.T.B. cu nr. 
de circulație 31.B.7046, condus cu 
viteză excesivă de șoferul Călin 
Petre, a derapat pe o porțiune 
de gheață în apropierea grădi
nii botanice. în coborîre, a lo
vit autotreilerul 41.B.3497, care se 
afla acolo de două zile în aș
teptarea depanării. Autobuzul a 
fost avariat. După cum se vede, 
acest grav accident s-a produs 
din cauza nerespectării normelor 
ce reglementează viteza de cir
culație în oraș. La aceasta a con
curat însă și faptul că întreprin
derea de construcții prefabrica
te betoane București n-a luat 
măsuri operative pentru ridica
rea autotreilerului rămas în 
pană, deși acesta se afla stațio
nat în curbă și era evident că 
periclitează siguranța circulației 
rutiere. De altfel nu este pen
tru prima dată cînd pe străzile 
Capitalei se întîlnesc asemenea 
„obstacole". Cîte accidente se 
mai așteaptă pentru a se lua 
măsuri drastice împotriva celor 
vinovați 7

Rubrîcd redactata de i 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

© Mireasa era In negru: PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
© Visul domnului Gentil: REPU
BLICA — 9.15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,45; 21, FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, FAVORIT — 
10; 13; 15,30; 18; 20,30.
© Adio, Texas!: LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 BUCU
REȘTI — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21.
© Te iubesc, te iubesc: CAPITOL
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21.
• Explozie în munți: VICTORIA 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
© Ghici cine vine la cină?: SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 3202), CENTRAL — 8,45; 11; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45, MELODIA
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Setea: LUMINA — 9,30—16,15 în 
continuare; 20.
© Program pentru copii: DOINA
— 9; 10.
© Kekec cel isteț: DOINA — 
11,15; 12,30; 13,45.
© Baltagul: DOINA — 16; 18,15;
20,30.
o O nuntă cum n-a mal fost: 
TIMPURI NOI — 9—19,30 în con
tinuare.
© Fantomas se dezlănțuie: CINE

MATECA (sala Union) — 10; 12; 
14.
O Comisarul X șl „Panterele al
bastre": FEROVIAR — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30, 21, AURORA - 
9,15; 11,30, 13,30; 15,45; 18; 20,15.
TOMIS — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, 
FLAMURA — 9; 11,15; 16; 18,15; 
20,30, EXCELSIOR — 9,45; 12,15; 
14,45; 17,15; 20.

cinema
© Căsătorie prin mica publicita
te: FLOREASCA - 10; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
© Stăpîn pe situație: GRI VIȚA — 
9,30; 11,45; 16; 18,15; 20,30.
© Testamentul doctorului Mabuse: 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15,15; 17,45; 20.
© Vă place Brahms?: BUZEȘTI — 
15,30; 18.
© Străzile au amintiri: BUZEȘTI
— 20,30.

© Bărbați în deplasare: DACIA — 
8,30—20,30 în continuare.
© Simpaticul domn R: BUCEGI— 
16; 18,15; 20,30.
© Valea păpușilor: UNIREA — 
15,30; 18; 20,30.
• O șansă dintr-o mie: LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
© Călugărița: DRUMUL SĂRII - 
15,30; 19, ARTA — 10,30—15,45 în 
continuare; 19,15.
© La Nord prin Nord-Vest: FE
RENTARI - 15,30; 19.
© Noapte cu ceață: GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
© Corabia nebunilor — COTRO- 
CENI - 15,30; 19.
© Femeia îndărătnică: CRlNGAȘI
- 15,30; 18; 20,15.
© Prea mic pentru un război a- 
tît de mare: VOLGA — 10—16 în 
continuare; 18,15; 20,30.
© Păcatul dragostei: VIITORUL — 
15,30; 18. FLACĂRA — 15,30; 18; 
20,15.
q Ultima lună de toamnă: VIITO
RUL - 20,30.
© Don Juan fără voie: GLORIA
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Via Mala: MIORIȚA — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20.
© Războiul domnițelor: MOȘILOR
- 15,30; 18; 20,30.

Dar, alături de certe reușite, pa 
care le relevă o analiză a stărilor de 
fapt din diferite instituții de în- 
vățămint superior, rămîn de cer
cetat și unele nei'mplinlri, unele ac
țiuni purtînd o evidentă amprentă 
de formalism, de spirit administra- 
tiv-birocratic în realizarea unei ac
tivități atît de Importante din com
plexul vieții noastre universitare, în 
parte și ca urmare a lipsei de expe
riență. Bunăoară, s-a constatat că 
cele mai multe cadre didactice se 
preocupă tn mod deosebit de stu
denții slabi la învățătură, de cei cu 
abateri,de la disciplina universitară, 
neglijîndu-i pe cei dotați, silitori. Or, 
acordînd atenție fiecărui student pe 
care-1 îndrumă, cadrele didactice 
sînt datoare să manifeste o grijă 
deosebită pentru cei dotați, cu pre
ocupări în domeniul muncii de cer
cetare, pentru cei care constituie 
sursa viitoarelor competențe ale ști
inței și culturii românești. Tot astfel, 
de multe ori, conținutul muncii de în
drumare a fost orientat în mod greșit 
cu precădere spre aspectele curente, 
adesea minore, ale comportării și 
muncii studenților Menționăm că, 
fără a neglija aspectele exterioare 
ale comportării studentului, atenția 
și preocuparea principală se cer 
concentrate asupra formării profe
sionale, politice și etice — trăsături 
dominante ale personalității. Pre- 
ocupîndu-ne de pregătirea pro
fesională a studentului sîntem che
mați să acordăm importanță, prin 
conținutul întregii munci instructiv- 
educative, formării concepțiilor sale 
marxist-leniniste despre lume și 
viață.

Desigur, resursele pe acest tărîm 
de activitate sînt în raport cu posi
bilitatea obiectivă de a desfășura o 
activitate de profunzime. Datele sta
tistice indică existența unui cadru 
didactic la circa 8 studenți de la 
cursurile de zi. Dacă ținem însă

seama că unele cadre didactice au 
sarcini și în afara sistemului de în- 
vățămînt și deci nu pot fi antrenate 
în munca de îndrumare nemijlocită 
a studenților, precum și de existența 
unor cadre didactice tinere care nu 
au încă experiența necesară pentru 
cuprinderea cît mai judicioasă a 
studenților, se impune o reparti
zare bine gîndită a forțelor de care 
dispunem. Din acest punct devedere 
sînt încă unele deficiențe. Astfel, în 
majoritatea cazurilor, studenții au 
fost repartizați spre îndrumare ca
drelor didactice prin divizarea, in 
mod administrativ, de către secre
tariatele facultăților, a grupei de 
studenți în 2—3 subgrupe. Ca
drele didactice au luat cunoștin
ță de studenții pe care îi au de 
îndrumat prin liste transmise de 
decanat, care cuprindeau studenți 
din ani de studii cu care nu desfășu
rau nici o activitate profesională. (De 
exemplu la Facultatea de filologie a 
Universității din Timișoara și A.S.E. 
București) Se înțelege și nu e 
de mirare că după un semes
tru studenții și profesorul res
pectiv nici măcar nu se cunoș
teau. Tot astfel, organizarea super
ficială a generat și paralelisme : 
studenți cuprinși în cercurile de 
cercetare sau în pregătirea proiec
telor de diplomă repartizați, în ace
lași timp, spre îndrumare și altor 
cadre didactice i s-au numit para
lel îndrumători de an de studii și 
îndrumători de grupe (de exemplu 
la Facultatea de educație fizică a 
Institutului pedagogic al Universi
tății București). în contrast cu ase
menea practici, la Institutul de me
dicină și farmacie din București, de 
exemplu, numărul studenților aflați 
sub îndrumarea unui cadru didactic 
este de 4 pînă la 6. O atenție deose
bită se acordă acestei activități și la 
Institutul de mine din Petroșani.

Pentru generalizarea experienței 
pozitive dobîndite și eliminarea de
ficiențelor semnalate în această ac
tivitate, Ministerul învățămîntului a

organizat la București o consfătuire 
la care au participat prorectori din 
toate instituțiile de învățămînt su
perior, reprezentanți ai U.A.S.R. șl 
unele cadre didactice care au obți
nut rezultate bune în munca de în
drumare a studenților. Concluziile 
reieșite din discuțiile deosebit de in
teresante constituie o premisă a per
fecționării activități’ a numeroase 
cadre didactice

în această ordine de Idei se cu
vine menționat că răspunderea pen
tru îndrumarea studenților revine 
tuturor cadrelor didactice din insti
tuțiile de învățămînt superior^ dar 
nucleul de bază care trebuie să ve
gheze asupra muncii depuse de fie
care cadru didactic și eficienței aces
tei munci este catedra. De aseme
nea, se desprinde ca o direcție de im
portantă majoră faptul că îndru
marea individuală nu trebuie în nici 
un caz să se transforme într-o dădă
ceală măruntă. Nu stînjenirea dez
voltării personalității, ci realizarea 
la cea mai înaltă treaptă a capacită
ții studentului trebuie să fie, în 
primul rînd, obiectivul urmărit de 
cadrele didactice. Procesul complex 
al educației, mai ales în mediul 
universitar, nu îngăduie fixarea 
unor șabloane, a unor norme sau in
dicații generale, ci tocmai acest 
specific Impune căutarea unor forme 
și metode de realizare a obiectivelor 
educative în raport cu personalitatea 
cadrului didactic și a studentului.

Desfășurarea unei activități bo
gate în conținut, cu forme variate, 
alegerea judicioasă a metodelor folo
site pentru îndrumarea nemijlocită 
a studenților de către corpul pro
fesoral trebuie să constituie, în fie
care instituție de învățămînt supe
rior, o preocupare constantă atît a 
cadrelor didactice cît și a asociațiilor 
studențești. O preocupare generată 
de conștiința marii răspunderi a pre
gătirii temeinice pentru muncă și 
viață a tineretului universitar.

(Urmare din pag. O

portă însăși angrenarea a- 
cestul imens potențial de 
energii umane în procesul 
productiv. A releva sub
stanțiala metamorfoză să- 
vîrșită în condiția socială și 
umană a femeii, aportul ei 
ca o forță remarcabilă a 
construcției socialiste, nu 
înseamnă nicidecum a ig
nora sau a eluda trăsătu
rile specifice ale făpturilor 
umane cărora natura le-a 
dăruit atît marile bucurii, 
cît și marile responsabili
tăți ale maternității.

Cercetarea întreprinsă de 
Direcția Centrală de Statis
tică surprinde — cu ajuto
rul acestui sensibil barome
tru sociologic modern : bu
getul de timp — un întreg 
complex de probleme legate 
tocmai de cvadruplul rol 
social căruia femeia zilelor 
noastre trebuie să-i facă 
față : participantă la activi
tatea profesională, cetă- 
țeană, gospodină, mamă.

Să ne referim, bunăoară, 
la un asemenea capitol di
ficil și spinos cum e cuan
tumul de timp utilizat de 
femeia salariată pentru ac
tivitățile casnice in gospo
dărie și pentru îngrijirea și 
educația copiilor. La un 
„eșantion sociologic" de 
5 308 salariate supuse inves
tigației — dintre care 3 310 
muncitoare — a reieșit că,

In medie, totalitatea activi
tăților sus-amintite ocupă 
circa 18 la sută din bugetul 
de timp în ziua de lucru și 
27 la sută în ziua de re
paus. Cea mai importantă 
ca durată este activitatea 
casnică, care reprezintă 3 
ore și 42 de minute în ziua 
de lucru și 5 ore și 48 de 
minute în ziua de repaus 
(se știe prea bine că orice 
gospodină își rezervă toc
mai pentru ziua de odihnă 
rezolvarea unor probleme 
gospodărești pe care nu ara 
timp să le ducă la bun sfîr- 
șit în cursul săptămînii). Se 
cuvine subliniat faptul 
că ponderea principală in 
structura muncii casnice a 
femeilor salariate căsătorite 
o ocupă prepararea hranei 
(1 oră și 17 minute în ziua 
de lucru și 2 ore și 23 mi
nute în ziua de repaus) și 
întreținerea locuinței, a im- 
brăcăminții și lenjeriei (1 
oră și 24 minute în ziua de 
lucru și 2 ore în ziua de 
repaus). O mențiune spe
cială trebuie făcută pentru 
una dintre cele mai obosi
toare și mai irositoare de 
timp din activitățile casni
ce : spălatul și călcatul len
jeriei, care ocupă zilnic, la 
peste o treime din femeile 
salariate, între o oră și două 
ore.

De ce am înfățișat atît de 
larg aceste cifre aparent 
uscate 7 Pentru că, dacă

zgîriem o clipă rebarbativa 
lor pojghiță statistică, des
coperim unele grave nea
junsuri ale cooperației meș
teșugărești, ale întregii 
noastre rețele de deservire 
și, implicit, ale organelor 
care o oblăduiesc i consilii
le populare. Ni se relevă 
încă o dată, în lumina unor 
realități statistice, semnifi
cația adîncă a repetatelor

mal plăcute — în favoarea 
valorificării superioare a 
acestui timp. Nu trebuie 
uitat, de asemenea, nici fap
tul că femeile salariate iro
sesc încă destulă vreme cu 
aprovizionarea gospodăriei : 
prin urmare, îmbunătățirea 
organizării și amplasării re
țelei comerciale, precum și 
a servirii mărfurilor la do
miciliu, nu e un deziderat

traduse consecvent în via
ță — pentru îmbunătățirea 
substanțială, in timp, a stă
rilor de lucruri existente.

Aș releva și un alt aspect 
pe care ni-1 sugerează da
tele investigației sociologice. 
Știut este că într-o societate 
ca a noastră, unde pentru 
întîia oară în istorie s-a în
făptuit simbioza organică a 
politicului și economicului 
cu eticul, fiecare problemă

potențialul latent de energie 
care rămine, astfel, insufi
cient fructificat.

Dar implicațiile etice ale 
cifrelor statistice rezultate 
din această investigație se 
răsfrîng nu numai în as
pectele strict organizatorice, 
cu specific economic sau co
mercial, pe care le-am po
menit. Ele au și rolul de a 
declanșa un examen în fo
rul interior al fiecărui băr-

TIMPUL FEMEII
critici, făcute de cele mal 
inalte foruri ale statului 
nostru la adresa carențelor 
constatate în acest sector 
de muncă, însemnătatea și 
sensul social ai indicațiilor 
conducerii de partid și de 
stat de a se dezvolta și di
versifica serviciile oferite 
populației ; servicii menite, 
înainte de orice, să înles
nească activitatea casnică, 
să despovăreze bugetul de 
timp al femeilor (deci, a 
peste jumătate din popu
lația țării) de un șir de ser
vituti — de ce să n-o re
cunoaștem, nu dintre cele

abstract „de modernizare", 
ci o necesitate foarte con
cretă și foarte imperioasă, 
tn general, se poate spune 
că există domenii — pro
ducția și desfacerea utilaje
lor casnice, a semiprepara- 
telor și produselor „Gospo
dina" etc. — unde se pot 
depune și trebuie depuse, 
operativ, eforturi susținute 
pentru remedierea neajun
surilor semnalate. Totoda
tă, în toate domeniile de 
activitate menite să favo
rizeze înlesnirea muncii 
casnice sînt perspective 
temeinice — ce se cer însă

concretă conține neapărat o 
fațetă etică. Astfel, nemij
locite implicații morale a- 
Ilăm și în problema de față. 
Mai explicit : a favoriza 
perpetuarea unor stări de 
fapt ca acelea subliniate 
mai înainte înseamnă, tn 
fond, a favoriza perpetuarea 
unui aspect frapant de Ine
chitate, a împiedica realiza
rea și afirmarea cît mai 
deplină a personalității fe
meii, consacrarea ei mai de
plină operei de educație a 
schimbului de mîine. Reci
tind cifrele de mai sus, să 
medităm cu răspundere la

bat. Nu e vorba de „recu
noașterea vinovată" pe care 
s-o afișăm la zile festive, ci 
tot de măsuri și soluții con
crete, de astă dată cu carac
ter mai restrîns, limitat la 
universul fiecărei familii. 
Putem rămine indiferenți Ia 
semnalul elocvent al cifre
lor care arată că, bunăoară, 
in cadrul familiilor unde 
ambii soți sînt saîariați și 
au copii sub 14 ani, soțul 
dispune de un timp liber 
mai mare decit al soției de 
aproape 2,5 ori tn ziua de 
lucru și de 1,6 ori In ziua 
d» repaus 7 Citind aceste

cifre, mi-am adus aminte 
de remarca ironică făcută 
într-o revistă de o spiri
tuală colegă de breaslă : 
„Deși femeile sînt egale cu 
bărbații, bărbații — se știe, 
și dacă nu se știe se simte 
(și mai ales se resimte !) — 
rămîn, orice s-ar spune, cu 
mult mai egali decit fe
meile".

N-am de gînd, evident, să 
pledez pentru cine știe ce 
absurdă ignorare a „speci
ficului", pentru zeloase de
cizii conjuncturale (de mîi
ne să arborăm cu toții șor
țuri de bucătărie și să ope
răm cu iluzorie dexteritate 
în crătiți !). Dar e limpede 
că noțiunea de egalitate — 
tradusă algebric prin ecua
ție — comportă neapărat 
existența a doi termeni. A 
doi termeni echivalenți, 
dar nu în abstract, ci 
tn raporturile lor concre
te unul față de celălalt. 
(Firește, in ecuația fami
lială — întemeiată pe sen
timent și încredere reci
procă — egalitatea nu poate 
fi realizată cu perfecțiunea 
și scrupulozitatea unui bi
lanț contabil ; mereu există 
o „marjă" de „debit" și de 
„credit", întemeiată tocmai 
pe subtilitatea și complexi
tatea relațiilor afective sta
tornicite ; important este ca 
această „marjă" să nu inva
deze întregul conținut al 
vieții de familie, să nu ge
nereze inechități izbitoare, 
să nu aibă drept urmare 
anihilarea, aservirea unuia, 
in speță a femeii (căci aici 
e primejdia !).

Fără Îndoială că s-ar mai

putea scrie multe despre a- 
ceastă investigație și despre 
reflecțiile la care incită. 
Poate că una dintre cele 
mai importante concluzii se 
referă la necesitatea de a 
spori rolul femeilor în diri
jarea anumitor colective de 
muncă cu preponderență fe
minină. E vorba de apli
carea în viață a unei indi
cații rostite de la înalta tri
bună a Congresului al X- 
lea de secretarul general al 
partidului. După ce a subli
niat caracterul anormal al 
faptului că, în acele între
prinderi sau cooperative a- 
gricole unde majoritatea ce
lor ce muncesc e alcătuită 
din femei, șefii sînt exclusiv 
bărbați, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „Cred că 
sînt și in asentimentul băr
baților — nu numai al fe
meilor — cerînd să se puni 
capăt acestor stări de lu
cruri ; să facem ca egali
tatea în drepturi să existe 
nu numai in general, ci să 
se materializeze concret in 
întreaga viață socială și po
litică a țării".

E mai mult decît o indi
cație călăuzitoare, e expre
sia umanismului profund al 
politicii partidului, uma
nism care ține seama și de 
faptul că, la ora actuală, 
pretutindeni pe glob poziția 
social-economică a femei
lor, poziția lor juridică și 
etică, condițiile ce se cre
ează afirmării lor umane 
și civice au devenit un eta
lon moral definitoriu, un 
indicator important al pro
gresului general al nați
unii.
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Filele calendarului arată că sîntem 
In pragul primăverii, anotimp care 
pentru agricultură se identifică, în 
bună parte, cu o nouă campanie de 
însămînțărL Intrucit bazele recoltei 
viitoare se pun cu mult înainte de 
ieșirea semănătorilor pe cîmp, pe 
agenda de lucru a organelor agricole 
revine pe prim plan problema în
cheierii tuturor pregătirilor necesare, 
în această privință se pune atît pro
blema asigurării cantitative a semin
țelor cit și a calității lor. Acestea au 
făcut obiectul raidului anchetă orga
nizat în județele Teleorman, Argeș și 
Constanța, unde, îndeobște, campa
nia de Insămînțare se declanșează 
din primele zile ale lunii martie.

în județul Teleorman, după cum 
ne-a informat ing. Emillan Mihăi- 
lescu, directorul direcției agricole, se
mințele au fost asigurate în cea 
mai mare parte din producție pro
prie, ca urmare a preocupării mai 
susținute din anul trecut pentru or
ganizarea loturilor semincere. To
tuși se constată și minusuri în unită
țile cooperatiste cultivatoare de le
gume care n-au, deocamdată, certi
tudinea că vor primi întreaga canti
tate de semințe pentru castraveți de 
toamnă, ceapă, morcovi, praz și 
varză de vară. Deși s-a criticat, pe 
bună dreptate, slaba productivitate a 
prazului „Elefant", după cum ne 
spunea ing. Paula Alexandrescu de 
la direcția agricolă, și în acest an a 
fost repartizat cooperativelor același 
soi. Din necesarul de 811 kg semințe 
din soiul Cămuș, Agrosemul a re
partizat unităților cultivatoare din 
județ doar 100 kg; alte 160 kg 
sînt semințe din soiul amintit și po
reclit „Picior de elefant". Cantitățile 
respective nu sînt suficiente nici pen
tru a obține producția contractată cu 
I.L.F. Această problemă ar trebui so
luționată în concordanță cu cerințele 
și posibilitățile reale legate de cultura 
și valorificarea acestui soi contro
versat.

în județul Constanța, multe coo
perative agricole, printre care cel? 
din Cobadin, Valul lui Traian, Mihail 
Kogălniceanu, Dorobanțu, au asigu
rate toate semințele necesare. Pe 
măsura procurării, semințele au fost 
condiționate, depozitate în magazii 
curate și bine aerisite. în cadrul unei 
discuții avute cu tov. Victor Negoiță, 
director adjunct al direcției agricole, 
am primit asigurări că totul poate 
fi socotit în ordine. Pentru cultu
rile din prima urgență — mazăre, 
ovăz, măzăriche, sparcetă, Iarbă de 
Sudan, întreaga cantitate de semințe 
este asigurată și se află în maga
ziile cooperativelor agricole. S-a ri

0 largă audiență
CAUZELOR, 
eficacitate 
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dicat, de asemenea, de la bazele de 
recepție din județ peste 95 la sută 
din cantitatea de semințe de porumb 
și floarea-soarelui.

Dar la laboratorul județean de con
trol al semințelor, șeful laboratoru
lui, inginerul Dumitrii Perdichi, ne-a 
prezentat o situație care demon
strează că semințele sînt asigu
rate mal mult scriptic. Ce demon

il SMNAt
numai cu semințe
de bună calitate I
strează probele de laborator ? La 
multe culturi din prima urgență și 
îndeosebi la mazăre, măzăriche, spar
cetă, iarbă de Sudan, aproape 70 la 
sută din probele de semințe au pri
mit buletin negru din cauza germi
nației slabe, purității scăzute sau a 
prezenței diferiților dăunători. Așa
dar, în realitate, cooperativele agri
cole de producție nu dispun acum, în 
mod cert, decît de 50—60 la sută din 
semințele necesare acestor culturi, 
care vor ocupa circa 50 000 hectare.

Nu lipsesc nici alte surprize ne
plăcute ; din 21 probe de lucerna adu
se spre a fi verificat? la laborator — 
din inițiativa unor specialiști din co
operativele agricole — 10 probe au 
fost'respinse, fiind infestate cu cuscu- 
tă. Este un semnal de alarmă care 
trebuie să-i determine pe specialiștii 
direcției agricole și din unități să 
acționeze cu operativitate pentru a 
verifica temeinic, calitatea semințe
lor.

De asemenea, există o mare dife
rență între cifrele prezentate de di
recția agricolă și situația din bazele 
de recepție. La bazele de recepție ale 
întreprinderii de valorificare a ce
realelor — Constanța, stau încă ne
ridicate cantități importante de se
mințe, blocînd magaziile. Direcția a- 
gricolă, care știe sau ar trebui să 
știe acest lucru, are datoria să urgen

teze transportul semințelor în coo
perativele agricole. în același timp, 
din județul Constanța trebuie expe
diate în județele Bihor, Botoșani, 
Dîmbovița, Galați, Iași, Ilfov, Neamț, 
Vrancea și altele, aproape 880 tone 
semințe de floarea-soarelui și peste 
600 tone fasole. Această problemă a 
fost discutată pe larg în cadrul unei 
teleconferințe organizate de Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii, iar 
Direcția agricolă a județului Con
stanța a promis să grăbească livra
rea semințelor. Iată că a fost înde
plinită această promisiune : semințele 
au stat multă vreme în magazii.

în județul Argeș, transportul se
mințelor din bazele de aprovizionare 
este mult rămas în urmă. în ultimele 
zile, un număr însemnat de coopera
tive agricole din județ au ridicat 
semințele, iar alte unități sînt în 
curs de a termina transportul lor. în 
bazele Agrosem-Argeș, în cursul 

La uzina „Electromagnetica" din Capitală a intrat recent în funcțiune secția 
automată de tratamente termice. în fotografie : Vedere din noua secție 

Foto : Agerpres

săptămînii trecute mai existau însă 
cantități însemnate de sămînță a- 
parținînd cooperativelor agricole din 
județul Vîlcea. La iarbă de Sudan nu 
s-a ridicat decît o tonă din 50 repar
tizate, iar Ia soia, o tonă din 25. 
Lucrurile nu stau mai bine nici în 
ceea ce privește, preluarea de către 
cooperative a semințelor de porumb 
și legume timpurii. în bazele de re
cepție ale întreprinderii de valorifi
care a cerealelor Pitești se găseau 
săptămîna trecută 450 tone de ovăz, 
orzoaică, mazăre, floarea-soarelui etc., 
repartizate cooperativelor din jude
țele Argeș și Vîlcea.

Ce se întîmplă totuși in unități în 
vreme ce semințele stau în baze ? 
Ce fac inginerii din cooperativele 
agricole, cei care răspund de procu
rarea semințelor ? La cooperativa 
agricolă din Cireșu, unde lipsește 
întreaga cantitate de sămînță nece
sară de ovăz, mazăre, iarbă de Su
dan, sorg, tovarăși din conducere nu 
au putut să ne spună nici cel puțin 
dacă au sau nu repartiții de sămîn
ță. Și, spre mirarea lor, au !

O altă problemă care se cere re
zolvată este aceea a operativității cu 
care se efectuează analizele de labo
rator ale probelor d? semințe. La coo
perativa agricolă din Albota ni s-a 
semnalat că analiza probelor de se
mințe. trimise laboratorului din Pi
tești, durează foarte mult (probele 
erau trimise de 13 zile). Or, în cazul 
unor eventuale buletine negre, s-ar 
provoca greutăți în procurarea al
tor semințe.

în județul Teleorman, o situație 
deosebită, cu implicații directe asu
pra zootehniei, o constituie deficitul 
semințelor la unele dintre cele mai 
valoroase plante furajere și îndeo
sebi la lucernă. La această prețioasă 
cultură se înregistrează un minus de 
90 tone. La mazărea furajeră deficitul 
de 107 tone sporește considerabil ca 
urmare a faptului că o mare parte 
din sămînță aflată în cooperativele 
agricole nu are puterea de germina
ție scontată.

Date fiind aceste situații este cît se 
poate de firesc ca organele agricole, 
consiliile de conducere ale coopera
tivelor agricole și specialiștii din u- 
nități să analizeze situația la fiecare 
cultură și mai ales să ia măsuri ca, 
fără excepție, în toate cooperativele 
agricole semințele să fie asigurate 
la nivelul cerințelor.

Radu APOSTOL 
Alexandru BRAD 
Gheorghe CIRSTEA 
corespondenții „Scînîeii*

„TEROMA"
0 confruntare 

a chimiei
cu bumbacul
Am fost la Arad, la combina

tul textil, într-un univers cu 
nume de flori și de fete, într-un 
univers al ingeniozității. Dar nu 
despre hărnicia recunoscută a 
acestor veritabili creatori de 
frumuseți voiesc a vorbi și nici 
despre uriașa dezvoltare pe care 
au cunoscut-o, în ultimii ani, 
cele 4 întreprinderi textile ară- 
dene (altfel, nu s-ar fi putut 
ajunge la o producție de 200 000 
metri pătrați țesături și 30 000 
bucăți tricotaje, plus producția 
de confecții, cît oferă zilnic Ara
dul cumpărătorilor din țară și 
de peste hotare). Voi vorbi des
pre cu totul altceva : despre e- 
fortul de gîndire tehnică, pe 
care specialiștii și muncitorii 
combinatului arădean îl fac pen
tru a așeza întreaga lor activi
tate pe coordonatele unei pro
ducții moderne și eficiente.

— Pentru noi, spunea ing 
Ovidiu Șerbănescu, directorul 
tehnic al combinatului, adap
tarea la cerințele actuale și de 
perspectivă ale progresului teh
nic și, mai ales, ale exigenței 
cumpărătorului reprezintă o 
chestiune vitală. Departe de mine 
gîndul că firele naturale de lînă 
sau de bumbac și-au trăit traiul. 
Dar în secolul chimiei, întîieta- 
tea revine fibrelor artificiale. 
Săvineștiul a revoluționat, deja, 
de cîțiva ani sectorul industriei 
linei. Acum e rîndul lașului, cu 
al său „Terom" — ideal înlocui
tor al bumbacului. Iată de ce și 
noi, cei de la Arad, ne-am anga
jat cu toate forțele pe acest 
drum al înnoirilor și al eficien
ței economice ridicate;

Și, într-adevăr, în laboratorul 
de cercetări uzinale și la apre- 
tura fabricii „Teba", după înde
lungi, migăloase și deloc ușoare 
confruntări și experimentări s-a 
definitivat, deocamdată în sta
diul semiindustrial, procesul 
tehnologic al unui nou tip de țe
sătură din celofibră în amestec 
cu fire de polisteri. S-a creat 
în acest fel o nouă țesătură, pe 
care arădenii au denumit-o în 
fișele tehnice „TEROMA". 
Gama complicată a probelor de 
tot felul la tare a fost supusă 
s-a soldat, finalmente, cu cer
tificarea unor caracteristici care 
o recomandă drept o țesătură 
de mare viitor : are o rezistență 
fizică de două Ori mai mare 
decît cea din fire de bumbac, cu 
o mare stabilitate — nu mai in
tră la apă și nu se mai calcă — 
cu numeroase alte avantaje, în 
sensul că își păstrează bine 
culoarea. „Teroma", pentru care 
s-au creat și valțuri de impri
mat adecvate specificului aces
tui nou gen de țesătură, își va 
găsi o largă întrebuințare la 
confecționarea articolelor de 
lenjerie și de îmbrăcăminte de 
damă — rochii, fuste, bluze, în 
culori și desene moderne. în 
prima lună a viitorului trimes
tru, din războaiele de țesut ale 
uzinelor textile arădene vor ieși 
primii metri de „Teroma", ur- 
mînd ca, pînă la sfîrșitul anului, 
să se realizeze peste 800 000 mp. 
din noua țesătură.

HOTĂRIREA
CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
privind experimentarea noului 

sistem de salarizare și majorarea 
salariilor personalului consiliilor 

populare și instituțiilor 
subordonate

Printr-o hotărîre a Consiliului de 
Miniștri, s-au aprobat, cu începere de 
la 1 martie 1970, experimentarea nou
lui sistem de salarizare și majorarea 
salariilor personalului de conducere 
și din aparatul propriu al comitete
lor executive ale consiliilor popu
lare, al celui din organele locale de 
specialitate ale administrației de 
stat și al unor unități din subordinea 
acestora.

Potrivit prevederilor hotărîrii, sa
lariile acestui personal se majorează 
în medie cu 9,9 lă sută ; împreună cu 
majorarea salariilor mici, care a avut 
loc în anul 1967, se asigură pe an
samblu o creștere medie de 11,1 la 
sută. De această majorare beneficia
ză cca. 63 000 salariați, ale căror ve
nituri anual? cresc cu aproximativ 
120 milioane lei.

Noua salarizare a acestor categorii 
de personal are la bază principiile 
aprobate pentru celelalte ramuri ale 
economiei naționale, adaptate speci
ficului activităților respective.

Prin introducerea noului sistem de 
salarizare s-a asigurat o mai bună 
corelare a salariilor lucrătorilor din 
aparatul propriu al comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare și din 
instituțiile locale ale administrației 
de stat, cu funcțiile similare din alte 
ramuri ale economiei. încadrarea 
personalului se face pe funcții cu gra
dații, la care se adaugă sporul de ve
chime cuvenit pentru activitatea ne
întreruptă în aceeași unitate, precum 
și premii anuale.

Pentru întărirea răspunderii perso
nale în realizarea integrală a sarci
nilor ce revin unității și fiecărui sa
lariat în parte, hotărîrea stabilește 
ca acordarea salariilor tarifare să 
Se facă în raport direct cu modul de 
îndeplinire a acestor sarcini.

Ținînd seama de atribuțiile sporite 
care revin organelor locale ale pu
terii și administrației de stat din 
toate județele țării în legătură cu 
dezvoltarea economică și social-cul- 
turală a acestora, în hotărîre s-a 
prevăzut un singur nivel de salari
zare și pentru personalul de condu
cere din aparatul propriu al consi
liilor populare județene, în loc de 
două nivele de salarizare cum exis
tau pînă acum.

Aplicarea noului sistem de salari

j LA ȘANTIERUL NAVAL DIN GALAȚI j

j Un nou cargou de 4500 tone j
GALAȚI. (Corespondentul 

„Scînteii") : Ieri, constructorii 
navali gălățeni au lansat la apă 
al doilea vas din acest an, un 
cargou de 4 500 tone pentru măr
furi generale, penultimul din 
seria acestui tip de nave. Și la 
acest vas, realizat la termen, 
constructorii au înfruntat in

I. 

zare și majorarea salariilor vor con
stitui pentru aceste categorii de per
sonal un nou și puternic factor mo
bilizator în întărirea răspunderii și 
sporirea eficienței muncii în rezol
varea operativă a sarcinilor ce le re
vin pentru mai buna gospodărire a 
județelor, municipiilor, orașelor și 
comunelor, pentru soluționarea cu 
mai multă solicitudine a cerințelor 
oamenilor muncii, pentru asigurarea 
îmbunătățirii continue a condițiilor 
de viață materiale și culturale ale 
întregii populații. Ele vor contribui 
la sporirea inițiativei organelor lo
cale ale puterii și ale administrației 
de stat, la creșterea rolului impor
tant ce le revine în înfăptuirea pro
gramului trasat de cel de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Ro
mân de dezvoltare a economiei și 
culturii, de adîncire a democrației 
socialiste, de perfecționare a întregii 
vieți sociale și de stat.

*
Tot cu începere de la 1 martie 1970 

Consiliul de Miniștri a aprobat EX
PERIMENTAREA NOULUI SISTEM 
DE SALARIZARE ȘI MAJORAREA 
SALARIILOR PERSONALULUI DIN 
SECTORUL EDUCAȚIEI FIZICE $1 
SPORTULUI.

Conform prevederilor hotărîrii, 
salariile personalului de conducere 
și de specialitate din unitățile de 
educație fizică și sport se majorează 
în medie cu 11,9 la sută. Salariile an
trenorilor se majorează în medie cu 
17,8 la sută.

Salarizarea personalului din acest 
domsniu se face la fel ca și în cele
lalte ramuri, adică pe funcții cu gra
dații, la care se adaugă sporul pen
tru vechime neîntreruptă în aceeași 
unitate, precum și gratificații anuale. 
Salarizarea antrenorilor se face, în 
raport cu pregătirea profesională, pe 
4 categorii stabilite în regulamentul 
de clasificare al antrenorilor elaborat 
de Consiliul național pentru educa
ție fizică și sport.

Introducerea noului .sistem de sa
larizare și majorarea shlafiiLor vor 
constitui pentru întregul personal 
din acest sector un puternic stimulent 
în dezvoltarea și îmbunătățirea acti
vității de cultură fizică și sport din 
țara noastră.

(Agerpres)

temperiile iernii, reușind. să 
monteze pe cală și să lanseze 
în condiții optime această navă. 
S-au _ evidențiat montorii mais
trului Gheorghe Irimescu și 
echipele de lansatori conduse 
de maistrul Dumitru Cazacu și 
șeful de echipă Gheorghe Făl- 
caru.Cezar IOANA

După publicarea în. ziarul nostru 
a articolului : „Ceri chimicale și-ți 
dă... o mătură", am primit un răs
puns din partea departamentului a- 
provizionării tehnico-materiale din 
Comitetul de Stat al Planificării, sem
nat cțe tovarășul Gheorghe Ilie, ad
junct al șefului departamentului, in 
care se arată i

„Considerăm că cele relatate în 
articol cu privire la lipsurile în acti
vitatea de" contractare a materialelor 
necentralizate, precum și criticile a- 
dresate sînt juste și au constituit un 
sprijin în munca întreprinderii de a- 
provizionare a municipiului Bucu
rești. Situații asemănătoare celor a- 
rătate în legătură cu I.A.M. Bucu
rești, privind întîrzierea confirmării 
comenzilor, există și la alte între
prinderi teritoriale de aprovizionare, 
ceea ce a determinat conducerea De
partamentului aprovizionării tehnico- 
materiale din C.S.P. să procedeze la 
analiza amănunțită a acestei proble
me și să ia urgent anumite măsuri 
de îmbunătățire a lucrurilor.

Cauzele care au generat aceste lip
suri se datoresc atît dimensionării 
necorespunzătoare a întreprinderilor 
teritoriale, în raport cu necesarul de 
materiale necentralizate al unităților 
economice, cît și unor deficiențe 
interne, de ordin organizatoric, ale 
întreprinderilor de aprovizionare. 
Nomenclatorul ce a fost dat în sar
cina acestor întreprinderi a cuprins 
un număr prea mare de poziții — 
unele nesemnificative, iar altele tre
buiau să facă obiectul relațiilor di
recte dintre producători și beneficiari 
— din care cauză s-a amplificat vo
lumul relațiilor economice ale între
prinderilor teritoriale de. aproviziona
re, producîndu-se întîrzieri în con
tractarea și confirmarea comenzilor.

în ultimul timp s-a analizat cu 
ministerele și centralele furnizoare 
situația contractelor , neîncheiate de 
furnizori cu întreprinderile terito
riale de aprovizionare, precum și 
posibilitatea acoperirii necesarului 
solicitat de acestea prin comenzile 
înaintate. Tn prezent, I.A.M.B. a con
firmat comenzile întreprinderilor, 
pentru care furnizorii au încheiat 
contracte pînă la 25 ianuarie a.c.. 
far celelalte întreprinderi teritoriale 
au confirmat comenzile la contractele 
primite pînă la 5 februarie a.c. Tot
odată, s-au făcut demersurile cores
punzătoare pentru încadrarea cu 

personalul necesar volumului sporit 
de activitate ce revine întreprinde
rilor teritoriale de aprovizionare in 
noile condiții de lucru.

Sînt însă și unele cauze care au 
depășit posibilitățile de rezolvare ale 
întreprinderilor teritoriale de apro
vizionare. Astfel, multe din unitățile 
beneficiare au comandat ean-.ităcî 
mult mai mari de materiale față de 
consumtll lor curent din anul trecut
— la elemenți de siguranță de oeste 
20 ori, la textolit de aproape 4 ori 
etc. — ceea ce a îngreunat acțiunea 
de verificare și de contractare la 
furnizori. Cereri exagerate ale bene
ficiarilor s-au înregistrat la aproape 
toate materialele consumate. De 
pildă, uzinele cu profil de prelucra
re a metalelor au comandat circa 2,3 
milioane cuțite de strung, deși în 
anul 1969 întreprinderea furnizoare
— Uzina de mecanică fină din Capi
tală — a fabricat numai 600 000 
bucăți, diferența pînă la necesar 
fiind acoperită de uzinele solicitante 
din producția internă a secțiilor de 
sculerie.

Este de relevat, de asemenea, că 
întreprinderile teritoriale de aprovi 
zionare nu pot satisface o serie de 
comenzi pentru că, la rîndul lor, 
unii furnizori au refuzat contractarea 
produselor nerepartizate centralizat 
sau au contractat cantități. extrem 
de reduse, aducînd ca motive lipsa 
de capacități de producție, angaja 
mente pentru export și fondul pie 
ței, sarcinile de livrare în cadrul 
planurilor de colaborare interuzinale. 
nerentabilitatea unor produse etc. La 
acestea se adaugă și faptul că unele 
întreprinderi furnizoare acceptă cu 
mare întîrziere contractarea produ 
selor. Uzinele „Electroaparataj" ș> 
„Electromagnetica" din București. 
I.I.L. „Electrometal" din Cluj ș.a. au 
trimis contractele abia Ia începutul 
lunii februarie a.c., fapt pentru care 
întreprinderile noastre teritoriale au 
confirmat, la rîndul lor, cu întîrziere 
comenzile beneficiarilor.

Considerăm că. în urma măsurilor 
metodologice și organizatorice luate”, 
se va asigura aprovizionarea mai 
bună a unităților industriale cu ma
teriale necentralizate, iar relațiile 
întreprinderilor teritoriale de aprovi
zionare cu întreprinderile beneficia
re și furnizoare se vor putea des
fășura în condiții optime.

(Urinare din pag. I)
cordanță cu necesitățile reale ale 
producției etc. Acordăm o atenție 
primordială deplinei valorificări a 
resurselor de creștere a productivi
tății muncii. Nu poate fi sub nici 
un motiv justificat faptul că anul 
trecut sarcina de plan la acest in
dicator a fost realizată, pe județ, 
doar în proporție de 98,4 la sută. La 
fabrica de încălțăminte „Solidarita
tea" din Oradea, bunăoară, producti
vitatea muncii a marcat o scădere 
chiar față de anul 1968. Desigur, sîn
tem eonștienți de răspunderile ce re
vin colectivelor din întreprinderi 
(n Înlăturarea unor stări de lucruri 
negative ce afectează sarcinile de 
creștere i productivității muncii, ca 
și de situațiile imprevizibile ce se 
pot ivi în cursul anului, dar socotim 
că Ministerul Industriei Alimentare 
și Ministerul Industriei- Ușoare nu 
au sprijinit !n suficientă măsură 
unitățile din subordine, iar uneori 
le-au creat greutăți prin lesele „re
așezări" ale cifrelor de plan, ca și 
printr-o corelare- necorespunzătoare 
a aprovizionării tehnico-materiale 
cu volumul și termenele de realizare 
a producției. Și, din păcate, chiar de 
pe acum au început să apară unele 
tendințe de continuare a acestei „tra
diții"

Măsurile luate de oiroul comite
tului județean de partid pentru înlă
turarea unor astfel de neajunsuri și 
asigurarea realizării planu'ui la a- 
cest indicator fundamenta) converg 
spre întărirea disciplinei în produc
ție, folosirea integrală a fondului de 
timp, încadrarea tuturor întreprin
derilor în numărul mediu scriptic de 
salariați și utilizarea intensivă a ca
pacităților de producție. Nu poate fi 
tolerată prelungirea situației de na
tura celei din anul trecut, cînd din 
cauza absențelor nemotivate, a învoi
rilor și concediilor fără plată, a de
selor întreruperi și stagnări, s-au 
înregistrat 650 000 om/ore pierdute 
din timpul afertat producției Desi
gur. creșterea productivității muncii 
vizează o serie largă de preocupări 
Astfel. în unele unități normele de 
muncă nu reflectă stadiul atins în 
dezvoltarea bazei tehnice, revizuirea 
și adaptarea normelor la condițiile 
create impunîndu-se ca o necesitate 
imperioasă Este. între al'ele. cazul 
întreprinderii de prestații construc
ții Oradea și al Uzinei de utilaj mi
nier din orașul dr. Petru Groza, 

unde lipsa unei fundamentări știin
țifice a normelor de muncă permite 
ca un mare număr de muncitori să 
le depășească cu peste 30 la sută. 
Totodată, va trebui să acordăm o 
mai mare atenție înlăturării neajun
surilor ce s-au manifestat prin men
ținerea unor utilaje inactive (îndeo
sebi la întreprinderea „Electro-cen- 
trale" din Oradea, fabrica „Refrac
tara" din Aleșcț, Uzina de alumină. 
Combinatul de pielărie și încălțămin

te din Oradea etc.), situație deter
minată de superficialitatea cu care 
acestea au fost achiziționate, fără o 
temeinică analiză a oportunității lor. 
Trebuie să acționăm astfel îneît să 
readucem aceste utilaje în circuitul 
economic, să întărim răspunderea 
materială și juridică a celor care se 
ocupă de achiziționarea mașinilor și 
utilajelor

In lumina prevederilor plenarei 
C.C. al P C.R. din decembrie 1969. 
orientăm eforturile colectivelor de 
muncă spre reducerea consumurilor 
specifice de materii prime și mate
riale, a celorlalte cheltuieli de pro
ducție. Continuînd acțiunea începu
tă anul trecut, organizația de partid 
și comitetul de direcție de la I.I.L 
„Bihoreana" din Oradea concentrea
ză mai susținut eforturile colectivu
lui spre reducerea consumurilor de 
materii prime . prin reproiectarea 

produselor și reperelor, folosirea în
locuitorilor și adaptarea tehnologii
lor de fabricație, în funcție de cerin
țele producătorului și ale beneficia
rilor. Drept rezultat, întreprinderea 
a realizat o economie de metal de 
peste 80 de tone, față de 60 de tone, 
cît a fost angajamentul ei inițial. 
Deși rezultate asemănătoare au fost 
obținute și de numeroase alte uni
tăți, iar la nivelul județului au fost 
realizate anul trecut economii Ia con

sumuri de 520 tone metal, 307 mc 
material lemnos, 6 145 tone combus
tibil convențional, dinamica costuri
lor de fabricație arătînd o continuă 
scădere, sîntem încă departe de a fi 
epuizat rezervele de care dispunem. 
Numai la nivelul municipiului Ora
dea, cheltuielile neeconomicoase în
registrate anul trecut se ridică la 
peste 8 milioane lei. Spre a înlătura 
aceste neajunsuri, comitetul județean 
de partid a trasat sarcini concrete 
comitetelor de direcție pe linia re- 
oroiectării produselor realizate din 
metal și din alte materiale, revizui
rii și perfecționării tehnologiilor de 
fabricație

In aceste săptâmîni, colective con
stituite din activiști ai comisiei eco
nomice și alți specialiști studiază 
într-o serie de unități posibilitățile 
de diminuare a cheltuielilor de pro
ducție, în general, și a consumurilor 

specifice, în special, de sporire a 
acumulărilor bănești, paralel cu con
tinuarea acțiunilor vizînd perfecțio
narea organizării interne, stricta res
pectare a disciplinei tehnologice, op
timizarea producției. Sîntem hotărîți 
să determinăm finalizarea acestor 
studii prin măsuri concrete, a căror 
eficiență să se reflecte în continua 
reducere a cheltuielilor de producție, 
ca și în înlăturarea irosirii de fon
duri bănești prin locații, amenzi, pe

nalizări, dobînzi pentru împrumuturi 
restante, pierderi din rebuturi etc. 
Este limpede că acțiunea de reducere 
a cheltuielilor materiale de produc
ție, a prețului de cost nu va afecta 
cu nimic calitatea produselor | dim
potrivă, se va urmări concomitent 
să se obțină progrese substanțiale în 
ridicarea calității, a parametrilor 
tehnico-funcționali ai produselor, a- 
sigurîtid creșterea competitivității 
lor pe piața internă și externă, cu 
atît mai mult cu cît industria biho
reana are planificat în acest an un 
volum de export de peste 203 mili
oane lei valută.

Anul 1970 va marca îmbogățirea 
peisajului industrial al județului Bi
hor cu noi obiective industriale î 
realizarea marelui volum de investi
ții prevăzut solicită întărirea răspun
derii tuturor factorilor de conducere 
de pe șantiere pentru buna organi

zare a muncii, folosirea rațională a 
utilajelor de care dispun, întărirea 
disciplinei. Vom acționa cu perseve
rență pentru ca organizațiile de par
tid și conducerile șantierelor să-și 
îndeplinească cu spirit de răspun
dere sarcinile ce le revin, fără a-și 
Justifica deficiențele proprii prin tot 
felul de „cauze obiective" anume in
ventate. Nu putem însă trece cu ve
derea neajunsurile care se datoresc 
realmente unor foruri centrale. Trus
tul de construcții din Oradea nu a 
primit încă documentația tehnică și 
de execuție pentru toate lucrările 
ce le va executa în anul în curs. 
Nici pînă Ia ora actuală întreprinde
rea de echipament metalic pentru 
binale din Oradea nu știe cînd și de 
unde va fi contractată instalația de 
galvanizare, de care depinde pune
rea 'a timp în funcțiune a secției de 
echipament metalic pentru mijloace 
de transport. Ne produce o justifi
cată îngrijorare situația creată la 
Combinatul de materiale de con
strucții din Aleșd, cel mai mare o- 
biectiv de investiție din județ, al că
rui termen de punere în funcțiune 
poate fi periclitat de faptul că nu se 
asigură toat? utilajele tehnologice la 
termenele prevăzute în graficul de e- 
xecuție. Deși pe șantier au fost crea
te condiții de montaj pentru prima li
nie de ciment încă din ultimul tri
mestru al anului 1969, utilajele teh
nologice cu principala pondere au 
fost prevăzute să sosească pe șantier 
abia. în semestrul II al anului 1970. 
Considerăm necesar ca Ministerul 
Constrbcțiilor Industriale să ia mă
suri hotărîte în vederea scurtării du
ratei montajului, iar beneficiarul, 
împreună cu Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, să asigure 
la termen utilajele necesare punerii 
în funcțiune a acestui obiectiv.

Recenta plenară a Comitetului ju
dețean de partid Bihor a dezbătut, 
într-un spirit de lucru, sarcinile eco
nomice c<? revin județului pe anul 
1970, stabilind un cuprinzător plan 
de măsuri menit să determine înde
plinirea exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate. 
Ne bizuim în activitatea pe care o 
desfășurăm pe elanul zecilor de mii 
de comuniști din județ, pe hărnicia 
și priceperea tuturor colectivelor de 
muncă, pe eforturile lor consacrate 
înfăptuirii programului trasat de 
Congresul al X-lea al P.C.R. de fău
rire în România a societății socia
liste multilateral dezvoltate.
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Apărută de curînd, sub egida In
stitutului de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R. în colecția „Mica bibliotecă 
de istorie" a Editurii politice, lu
crarea Revoluția română din 1848 
atrage, pe drept cuvînt, atenția 
unei largi categorii de cititori.

Răspunzînd puternicului inte
res de care se bucură, în general, 
orice lucrare consacrată momente
lor cardinale ale istoriei noastre 
naționale, semnatarii ei — Constan
tin Căzănișteanu, Dan Berindei, 
Marin Florescu, Vasile Niculae — 
și-au propus ca, de pe pozițiile 
științifice ale materialismului dia
lectic și istoric și pe baza unui 
bogat material documentar, să a- 
nalizeze și să sintetizeze, la un 
nivel accesibil și nespecialiștilor, 
aspectele esențiale privind desfășu
rarea, semnificația și importanța 
covîrșitoare a acestui moment cru
cial în procesul nașterii României 
moderne.

Un interes deosebit conferă lu
crării tratarea revoluției în des
fășurarea sa unitară, pe terito
riul locuit de români. Investi
gația este fundată pe faptul obiec
tiv că la izbucnirea revoluției au 
contribuit aceleași cauze econo
mice. sociale și politice, aceleași 
năzuințe de libertate și dreptate 
socială nutrite de veacuri de ro
mânii din Moldova. Tara Romă; 
nească și Transilvania. Așa se și 
explică, de altfel, atenția deosebită 
acordată în lucrare înfățișării cau
zelor care au generat avîntul re
voluționar premergător anului 
1848, atît pe plan general euro
pean, cît mai ales în țările române, 
sublinierii contradicțiilor acute din
tre nivelul forțelor de producție în 
plin avînt și caracterul relațiilor 
de producție feudale învechite — 
devenite principalul obstacol în ca-

lea progresului societății româ
nești.

Pregătirea ideologică a revoluției 
— prin folosirea de către pașop
tiști a unei game diverse și, totoda
tă, specifice de mijloace de culti
vare a idealului de emancipare so
cială și națională a românilor — 
este prezentată minuțios în

lor acesteia ; este evidențiată pro
blema fundamentală, a cărei rezol
vare se impunea cu necesitate i 
problema agrară, emanciparea clă- 
cașilor și desființarea iobăgiei, îm
proprietărirea țăranilor.

Realizarea primului obiectiv — 
cel social — al revoluției române 
este strîns legat în lucrare — așa

(volu-

„Etl-
(două

Mircea Malița

„Cronica anului 2000
încercările de a desci

fra viitorul sînt caracte
ristice omului de știință î 
din datele acumulate de 
experiența prezentă, spe
cialistul încearcă să ex- 
traforeze viitorul ce ur
mează a se produce. A- 
ceasta este și calea pe care 
merge Mircea Malița în 
antecronica viitorului a- 
propiat, căci împlinirea 
celui de-al doilea mileniu 
al erei noastre se contu
rează ca un moment im
portant, pregătit de ac
tuala revoluție științifică 
și tehnică.

Cronica anului 2000 cu
prinde o serie de eseuri, 
ale căror idei au apărut 
anterior în „Contempora
nul" — grupate acum, du
pă revedere, în actualul 
volum. în total, volumul 
are nouă părți ce îmbrăți
șează 50 de capitole. Per
spectiva anului 2 000 este 
oferită de Mircea Malița 
cu competența unui om de 
știință angrenat în cerce
tări de mare actualitate, 
dispunînd de o vastă in
formare și, în același 
timp, de evident talent li
terar.

Este de subliniat rațio
nalitatea pe care o mani
festă autorul, încrederea 
în puterea rațiunii uma
ne de a descifra sensul 
lucrurilor și evenimente
lor și de a căuta soluții 
optime.

în viziunea autorului, 
matematicii îi este rezer
vat un important rol 
în progresul umanității. 
Sîntem în etapa în care 
progresele generale ale 
științei ne permit să e- 
laborăm modele matema
tice suficient de precise 
pentru fenomene dintre 
cele mai variate. Studiul 
nucleului atomic, al celu
lelor vii, al organismelor 
pluricelulare, al creierului 
uma.n, și chiar al societă
ții umane. Modelarea 
este o funcție specific 
umană, arată pe bună 
dreptate Mircea Malița 
Modelarea matematică 
cruță pe om de seria pe
nibilă de încercări și de 
erori. Matematica este o 
plastilină din care fabri
căm machete pentru fe
nomene și acțiuni.

Rolul matematicii este 
subliniat, de altminteri, 
încă de la început de au
tor, în partea numită 
„Resorturi". Aici, mate
matica este concepută ca 
o „a doua limbă mater
nă" căreia îi revine un 
rol fundamental în socie
tățile anului 2000, rol pe 
care matematica îl împar
te cp calculatoarele elec
tronice, numite pe drept 
cuvînt „asistente ale gîn
dirii".

mod just, auto- 
subliniază încă din 

prima parte rolul cu to
tul deosebit fțe care știin
ța organizării îl va avea 
în acest sfîrșit de secol, 
care totodată este și sfîr- 
țitu] unui mileniu.

Partea a doua a meră- 
rii se intitulează „Strate
gii". De la început se in
dică cîteva „obiective" de

masivă explorare pînă la 
sfîrșitul secolului : ato
mul, laserul, celula, cre
ierul, oceanul și Cosmo
sul. Știința, bineînțeles, va 
avea mereu un rol tot 
mai important. Dacă în 
prezent sînt în lume cir
ca 5 milioane de oameni 
de știință, autorul esti
mează că în anul 2000 nu
mărul lor va fi de 25 mi
lioane. Dar, adăugă Mir
cea Malița, numărul a- 
cesta nu este concludent, 
deoarece productivitatea 
cercetării va crește de 
10 ori.

„Activitățile" constituie 
partea a treia a lucrării. 
In perspectiva autorului, 
lumea viitorului se pre
zintă ca o lume de ate
liere. Anul 2000 nu va 
duce, neapărat, la fabrici 
de dimensiuni gigantice și 
copleșitoare. Industria se 
va impune printr-o pre
zență densă, acomodată 
micii comunități consu
matoare, incluzînd forma 
prolifică și versatilă a a- 
telierelor.

Bineînțeles câ chimia 
tși va aduce și ea o con
tribuție majoră la. edifi
carea noii societăți, Pfm 
cele mai variate posibili
tăți, dintre care noile ma
teriale vor ocupa un loc 
esențial. Aceasta va in
fluența totul, locuința o- 
mului ca și mijloacele de 
transport, probleme ce 
formează subiectul păr
ții a patra intitulată su
gestiv, „Cochilie și miș
care". Da.r, cred că una 
dintre temele cele ' mai 
tulburătoare. mai pline 
de semnificație ale recen
tului volum îl constituie 
partea mediană, a cincea, 
întitulată „Treptele arti
ficializării". Desigur că. 
deși, în toată lucrarea a- 
par numeroase idei noi 
și îndrăznețe ale autoru
lui, nicăieri, ca în aceas
tă parte, cititorul avizat 
nu este șocat de desfășu
rarea unui proces irever
sibil. Omul modifică din 
ce în ce mai mult natu
ra, omul trăiește din ce 
în ce mai mult într-un 
mediu artificializat. Civi
lizația industrială „vicia
ză aerul, otrăvește apa, 
îmbolnăvește fluviile". Se 
impun măsuri care, luate 
pe plan mondial, să asi
gure supraviețuirea spe
ciei noastre, capabilă azi 
să gîndească un nou e- 
chilibru a! forțelor natu
rii și, în același’ timp, să 
provoace modificarea o- 
rientată. dirijată, a plane
tei noastre.

în alte părți ale lucră
rii, Mircea Malița se o- 
cupă de sfera ideației, de 
considerarea omului la 
scară macroscopicâ, ca și 
de scara microscopă a 
explorării.

„Cronica anului 2000“ 
permite oricărui cititor 
să se familiarizeze nu nu
mai cu ideile majore ale 
timpului nostru, dar și 
cu perspectiva acestui 
viitor în care va intra 
două treimi din populația 
actuală a globului.

Prof. univ.
Edmond NICOLAU

tund în plină ascensiune — șl ma
sele țărănești și orășenești — for
țele motrice principale ale revolu
ției.

Lucrarea pune în lumină puter
nică activitatea conducătorilor re
voluției din 1848, îndeosebi contri
buția excepțională adusă de Nico- 
lae Bălcescu, Avram Iancu, Mihail 
Kogălniceanu ș.a. la pregătirea, 
desfășurarea revoluției și —, după 
ce.aceasta a fost înfrîntă — la pro
movarea In continure a idealurilor 
ei.

In mod firesc, desfășurarea pro- 
priu-zisă a revoluției în toată com
plexitatea ei, integrarea sa speci
fică în procesul general revoluțio
nar care a cuprins Europa se 
bucură de o largă tratare în cartea 
de față. însemnătatea istorică a re
voluției române de la 1848 constă
— - așa cum se subliniază în lu
crare — în efortul de soluționare a 
problemelor fundamentale ale so
cietății românești într-unul din 
momentele hotărîtoare ale evolu
ției sale. Dacă, datorită unor cauze 
interne cît, mai ales, intervenției 
în înăbușirea revoluției a forței ar
mate a imperiilor absolutiste : oto
man, habsburgic și țarist, dezide
ratele revoluției nu s-au înfăptuit 
imediat, ele aveau să fie atinse, 
treptat, prin lupta hotărîtă a mase
lor, în deceniile următoare, cuge
tătorul și organizatorul lor fiind
— așa cum spunea Bălcescu — 
națiunea.

Lectura acestei lucrări oferă ci
titorilor posibilitatea de a-și forma 
o imagine cuprinzătoare. bogat 
nuanțată asupra unui episod eroic 
din îndelungata luptă a poporului 
român pentru libertate, progres so
cial și eliberare națională.

EDITURA „MINERVA"
NICOLAE BĂLCESCU : „Românii »upt 
Mihai Voîevod-Viteazul"
ALECU RUSSO : „Cîntarea României" 
ION GHICA : „Opere" (volumul 2) 
BOGDAN PETR1CEICU HASDEU : 
mologicum Magnum Romaniae" 
volume, „Biblioteca pentru toți") 
BARBU DELAVRANCEA : „Opere" 
mele 6 și 7)
GEORGE BACOV1A : „Stanțe și versete" 

EDITURA „MIHAIL EMINESCU"
DIMITRIE STELARII : „Poeme dramatice" 
MATEI CALINESCU : „Versuri" 
AURELIAN CHIVU : „Saturnala"
SANDA MOVILA : „Viața în oglinzi" (ro
man)
RADU PETRESCU : „Matei Iliescu" (ro
man)
OVIDIU GENARU : „Week-end în oraș" 
(roman)
BANU RADULESCU : „Verdictul" (roman) 
N. RADULESCU-LEMNARU : „Povestea 
caporalului Filip" (povestiri)
IOAN DAN : „Locatarii din Strada Fe
cioarei" (povestiri umoristice)
ALICE HULUBEI : „Teatru"

EDITURA „ALBATROS"
IOSIF : Versuri (colecția „Ly-
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cele mai 
senzațiile 
memoria,conducerea științifică, a întreprinderii

argumentat ideea că, în 
pașoptiștilor, aceste două 
se condiționau reciproc, 
lor reprezentînd un pro- 

Caracterul burghezo-

ale clasicilor literaturii noastre Există o 
care necesitatea de a ști se cere mereu sa-

de existență, 
permite o abor-

Revoluția română

„Panorama sărutului

TEODOREANU : „La Medeleni"
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După „Marketing — prospec
tarea pieței", de M. C. Deme- 
trescu, și „Structuri organizato
rice ale întreprinderii moderne", 
de Ioniță Olteanu, Editura po
litică publică în noua sa co
lecție „Biblioteca organizării și 
conducerii științifice", sub titlul : 
„Conducerea științifică a între
prinderii", o lucrare care nu este 
nici tratat, nici manual româ
nesc de management, ci o carte 
științifică de buzunar, un ghid 
pentru toți conducătorii din eco
nomie în problematica atît de

i
I

vastă și de complexă a științei 
și artei conducerii întreprinderii 
moderne.

Autorii ’ — cercetători știin
țifici și specialiști în domeniu, 
activînd în cadrul C.N.C.Ș., Cen
trului de studii pentru condu
cerea economiei și organizarea 
producției, CEPECA și la In
stitutul de cercetări economice 
— bazîndu-se pe o amplă do
cumentație mondială recentă', ca 
și pe unele rezultate ale cerce
tărilor și activității practice de 
la noi, au realizat o utilă sinteză 
critică a unor concepte, metode 
și tehnici principale de condu
cere clasice și a unor dezvoltări 
mondiale recente în domeniile 
abordate ale conducerii științi
fice. Cititorul primește astfel, 
într-un număr de circa 300 de 
pagini, atît o bogată informație 
critic selectată asupra teoriei și 
practicii conducerii întreprinde
rii de astăzi, pe baza aplicării 
științei conducerii și organizării 
moderne a producției și a mun
cii, cît și un îndreptar biblio
grafic pentru adincirea studierii 
de către cei interesați a litera
turii aferente existente în țara 
noastră.

Cartea, conținînd șapte studii 
și articole de analiză, concepute 
după un plan unitar, astfel incit 
să fie surprinse atît principalele 
componente ale activității de 
conducere — perfecționarea 
structurilor organizatorice, a 
sistemului informațional și a 
luării deciziilor, conducerea per
sonalului — cît și factorii și 
căile raționalizării și creșterii 
eficacității muncii cadrelor de 
conducere, are valoarea unei lu
crări de referință și în același 
timp de instrument de lucru 
util conducătorilor din economie.

crare. O caracteristică generală a 
cărții constă tocmai în împletirea, 
pe parcursul tratării, a aspectelor 
pregătirii teoretice-ideologice a 
revoluției cu reliefarea mijloacelor 
practice, concrete, îndeosebi poli
tice, folosite (ziare, reviste, aso
ciații aparent culturale dar cu pre
cise scopuri politice, societăți po
litice secrete etc.) în vederea marii 
ridicări la luptă a maselor la mij
locul veacului trecut. Dezideratele 
esențiale ale revoluției sînt relie
fate cu pregnanță în acele pagini 
ale lucrării consacrate programe-

cum a fost, de altfel, în timpul des
fășurării evenimentelor revoluțio
nare — de cel național, al elibe
rării și unirii țărilor române. Cartea 
subliniază 
concepția 
obiective 
realizarea 
ces unitar.
democrat al revoluției din 1848 este 
bine reliefat în carte Autorii scot, 
de asemenea, în evidență forțele de 
clasă participante la revoluție ; 
burghezia — clasa socială conducă
toare a revoluției, clasă aflată a-

ȘT. O.
ceum)

IONEL
(colecția „Lyceum")
NICOLAE JIANU : „Manechine"

EDITURA „ION CREANGA"
ERICH KASTNER : „Prichindelul" (Tradu
cere de Ulvine Alexandru)
ELENA FARAGO : „Puișorul moțat"
HORIA CACIULESCU, ADRIAN POP : 
„Brune|el și Roșcovanul"

EDITURA MILITARĂ
LEONIDA NEAMȚ U : „Moartea ca o floa
re de «Nu-mă-uita»".

EDITURA ȘTIINȚIFICA
PETRE BOTEZATU : „Schiță a unet logici 
naturale".

EDITURA ACADEMIEI
UROȘ TOMIN : „Știință, cercetare, pro
ducție".

A încerca o traducere din Saint- 
John Perse este un act de cultură. 
Vastitatea perspectivei poetice, e- 
fortul expresiv Ia care este supu
să limba, identificarea mulțimii de 
referințe culturale și redarea lor 

. într-un context nou impus de rigo
rile vocabularului și sintaxei româ
nești, toate acestea sînt dificultăți 
pe care cel mai fin traducător nu 
le poate surmonta dacă nu reali
zează corespondențe mai adînci cu 
spiritul poetului, dacă nu trăiește 
ca pe o obsesie textul original. Tex
tul lui Saint-John Perse nu se pre
tează la o traducere în accepția co
mună de redare a conțmuturilor 
semantice dintr-o limbă străină 
prin echivalențe lingvistice româ
nești. Pentru a vorbi de o traducere 
se impune pur și simplu crearea 
acestei poezii în românește ; pentru • 
a avea în limba noastră un Saint- 
John Perse autentic trebuie produ
să o structură lirică asemănătoare 
în verbul românesc. Mai mult de
cît oricare alta, această poezie este 
una de.cuvinte, sugerînd realitatea 
cea mai adîncă a termenului, aceea 
de Logos, în care cuvîntul este 
gînd pur. creator de lumi, ca un 
Grund, Raison, rațiune și firi.

Vom înțelege deci caracterul de 
eveniment al apariției în anul 1969 
la Editura pentru literatură univer
sală a unui volum elegant de Poe
me din opera lui Saint-John Perse 
traduse de Aurel Rău. Poetul ro
mân este un bun cunoscător de li
teratură europeană din acest se
col, autor, pină acum, a cel puțin 
două frumoase realizări în domeniu] 
de care ne ocupăm i volumele an
tologice din poezia lui Antonio 
Machado și a lui Ghiorghios Sefe- 
ris. Fără îndoială, experiența tălmă
cirii poemelor lui Perse îl situează 
între cei mai importanți traducă
tori români de lirică universală. 
Aurel Rău nu este de altfel numai 
un tălmăcitor. Ca și Ion Pillat sau 
A. E. Baconsky, el este un spirit 
cultivat, un comentator erudit și 
subtil. Traducerile sale reprezintă, 
în același timp, o exegeză, iar stu
diul său introductiv la Poemele lui 
Perse, deși mai reticent și mai e-

clectic decît altădată, reprezintă o 
bună inițiere în opera marelui poet. 
In versiunea românească, poemele 
lui Perse au păstrat caracterul de 
ritual savant, amploarea cosmică a 
gestului poetic. In mod sublimat, 
ele tind să reconstituie mișcarea e- 
sențială a lumilor și a popoarelor. 
Versurile poetului francez transmit 
freamătul tărîmuriîor care se nasc 
în permanență, lectura lor desco
peră cititorului bucuria spontană și 
pură a începuturilor, a ritmurilor 
de geneză. Pentru Saint-John 
Perse totul este viață, adică mișca
re, adică transformare. Poezia de
vine Cîntecul acestei curgeri per
petui, ea este Epopee. Majestatea 
poeziei lui Perse rezidă în natura 
sa epopeică. Elementele firii și așe
zările umane, popoarele si credin
țele lor. totul tălăzuieste în verse
tele sale. Dar Saint-John Perse are 
marea vocație de a ridica cel mai 
banal eveniment la semnificații ab
solute — și de aici provine solemni
tatea care domnește în universul 
său. din considerarea sub specie 
aeterni a tot ceea ce trăiește sub 
soare.

Cele mai Izbutite pagini din ver
siunea românească sînt cele de li
rism obiectiv, care urmăresc viața 
elementelor. Iată începutul poemu
lui Zăpezi ; „Și apoi veniră zăpezi
le, primele zăpezi ale absenței, pe 
marile urzeli de real și de vis ; și 
toată suferința întoarsă a oamenilor 
de memorie fu o răcoare de rufe la 
tîmplele noastre. Și aceasta era spre 
zori, sub sarea sură a zorilor, puțin 
Înainte de ora șasea, ca-ntr-un li
man de scăpare, loc de-ndurări și 
bar unde liber să lași roiul de mari 
ode ale tăcerii".

Marile teme ale poeziei veacului 
XX : bulversarea sistemului de va
lori. sentimentul de nesiguranță ai 
omului plonjat într-un univers de 
violență și teroare în timpul războ
iului, funcțiile salvatoare ale artei, 
caracterul inițiatic al cuvîntului, pot 
fi regăsite în volumul de Poeme 
tradus de Aurel Rău în haina lor 
poetică de autentică sărbătoare.

Ion Bănuia

Personalitate marcantă 
a psihologiei contempora
ne, P. Fraisse este profe
sor de psihologie experi
mentală la Sorbona, di
rectorul Institutului de 
psihologie al acesteia, 
președintele Uniunii in
ternaționale de psihologie 
științifică. Preocupările 
sale de excelent experi
mentalist sînt concretiza
te în două mari lucrări i 
Manual practic de psiho
logie experimentală (1956) 
și Tratat de psihologie 
experimentală, redactat 
împreună cu Jean Piaget 
lucrare amplă, apărută 
tntre anii 1963—1966 în 9 
volume, cu colaborarea 
mai multor psihologi 
francezi și elvețieni.

Psihologia experimen
tală (1966), tradusă și pu
blicată de curînd în noua 
colecție „Psyche" a Edi
turii Științifice, reprezin
tă o sinteză a variatelor 
preocupări ale autorului. 
Conștient că într-un spa
țiu restrîns ar fi aproape 
imposibil de redat multi
tudinea și varietatea cer
cetărilor efectuate pînă a- 
cum, el Iși propune sco
pul mai limitat „de a a- 
răta spiritul în care lu
crează psihologia experi
mentală, ce metode anu
me găsește nimerit să 
aplice, într-un domeniu 
în care mulți n-au crezut 
— și încă nu cred — că 
experimentarea ar putea 
fi posibilă și fecundă".

Folosind o exprimare ri
guroasă, dar totodată a- 
tractivă, P. Fraisse reu
șește să ne înfățișeze un 
tablou viu al cuceririlor 
și perspectivelor psiholo
giei experimentale. încă 
de la început, el se deta
șează net de concepțiile 
școlii behavioriste, com- 
portamentiste, potrivit că
reia între stimul și reac
ție ar exista o legătură 
directă, nemijlocită și mi
litează pentru luarea în 
considerare a omului în 
totalitatea sa, cu întreaga 
sa personalitate. Fără să 
se oprească asupra tutu
ror proceselor și activi
tăților psihice care ar pu
tea fi abordate 
mental, autorul 
ză cîteva dintre 
importante, ca 
și percepțiile,
gindirea și limbajul, mo
tivația și personalitatea 
Se resimte, totuși, lipsa 
altor capitole, referitoare 
la atenție, deprinderi, vo
ință, afectivitate. Luarea 
In considerare a perso
nalității umane, care se 
interpune între stimul și 
reacție, nu înseamnă tra
tarea ei în mod izolat, 
abstract, ci, dimpotrivă, 
raportarea la condițiile 
concrete 
ceea ce 
dare și din perspectiva 
planului 
dovedește și adăugarea u- 
nui ultim capitol, care se

referă Ia relațiile lnter- 
personale, la psihologia 
grupurilor mici.

Atrage atenția și făptui 
că în paginile cărții sini 
prezentate nu numai pro
be experimentale sau u- 
nele dintre rezultatele 
obținute, ci și o serie de 
aparate simple, care au 
fost utilizate de diverși 
cercetători. De asemenea, 
autorul face referiri și la 
propriile sale cercetări, 
mai ales la cele privind 
identificarea cuvintelor 
în limbă, atitudinea în 
percepție, timpul de de
numire și timpul de lec
tură etc. Ca sursă bogată 
și autorizată de informa
ții, lucrarea profesorului 
P. Fraisse — constituind 
nu numai un izvor de 
date noi, un material de 
analiză științifică, ci și un 
tndreptar metodologic — 
trezește interesul cititoru
lui obișnuit, ca și al spe
cialistului, îndemnînd la 
meditație, dar mai ales la 
cercetare și acțiune.

Nu putem să nu apre
ciem inițiativa meritorie 
a Editurii Științifice de a 
înființa această bineve
nită colecție „Psyche". 
Prin Psihologia experi
mentală, prin viitoarele 
lucrări ce urmează să a- 
pară în curînd, ea se a- 
rată a fi de un real folos 
și prestigiu.

Editarea unei antologii 
de articole despre teatru, 
ale lui Mihail Sebastian 
este, neîndoios, deosebit 
de utilă. Răsfoind-o, vom 
găsi opinii de o surprin
zătoare actualitate, chiar 
dacă unghiul de discuție 
diferă față de cel de azi.

Volumul „întîlniri cu 
teatrul" include articole 
și cronici dramatice scri
se de M. Sebastian între 
anii 1928—1940 și publica
te în cotidianele vremii. 
Cornelia Ștefănescu — e-

PENTRU LECTURA?
Ion Bănuță se dovedește 

a fi unul din acei poeți 
cu duhul neliniștit, gra
vor în culori tari și iubi- 

ușor 
stră-

tor de contraste, 
trecător din lumina 
lucitoare în ungherul în
tunecat de antracit, iubin- 
du-le sau refuzîndu-le cu 
egală pasiune și respect, 
a cărui lirică a parcurs 
variate teorii ale gîndirii 
și simțirii omenești din- 
tr-o ușor identificabilă 
dragoste pentru om.

Poezia lui Ion Bănuță 
traversează o istorie re
centă și se constituie ca 
un univers sensibilizat la 
începuturile sale de marile 
izbînzi ale spiritului ome
nesc scăpat din cataclis
mul războiului. Acesta e 
sensul liricii sale în volu
mele de început, de la 
„Cetatea tăcerii", la „Ho
tarul dintre lumi" sau 
„Scrisoare către anul 
2000", care evidențiază 
un poet militant de esen
ță socială, angajat într-o 
susținută acțiune de blas- 
femiere a tuturor actelor 
de brutalizare.a vieții și a 
spiritului, așa cum a fost 
fascismul. Dintre nume
roasele poezii. „O păpușă

mică" este de o mare gin
gășie și intensitate a sen
timentului. In toată a- 
ceastă perioadă, lirica po
etului cultivă generos 
cîntecul de biruință al 

. lumii noi („Libertatea", 
„Patria", „Mărturisire", 
„Floare de august"), pam
fletul virulent in descen
dență argheziană („Stră
moșii", „Armele", „Su
veica" etc.) și elegia cam- 
pestră, florală și luxuri
antă.

Cu „Lacrima diavolului" 
(19G5), „Olimpul diavolu
lui. Panorama efemeri
delor" (1967), 
diavolului.
templului 
poezia lui

„Olimpul 
Panorama 

meu" (1968). 
Ion Bănuță 

pătrunde în noi zone ale 
sensibilității umane.

Surprinsă în evoluție, 
lirica lui Ion Bănuță se 
fixează într-un teritoriu 
al abundenței verbale de 
esență barocă Barocul 
său e unul de atitudine și 
de limbaj, cu reflexe ma
nierista, estompate însă 
printr-o convertire mora
lă lăuntrică permanentă 
In cuprinsul acestui vo
lum coexistă versuri de 
reală frumusețe, cu altele

care fac concesii 
merelor mode literare, 
simple jocuri de cuvinte 
șocante, care duc exact la 
rezultatul invers scontat 
de autor. O selecție rigu
roasă și un sever simț 
autocritic ar fi trebuit să 
ducă la eliminarea din 
volum a acestor exerciții 
facile. Poezia lui Ion Bă
nuță, din aceste ultime 
volume, în acea parte 
care ilustrează conștiința 
sa poetică, patosul ei cetă
țenesc și angajant, sensi
bilitatea naturală, se in
tegrează 
organice 
Antologia de față 
dezvăluie 
vocație se 
manent în preajma rapso
zilor populari i „Eu sînt 
numai poetul / ce piere în 
cerneală, / dar patria de 
aur e-o sfîntă plămădea
lă / zidar ascuns de vre
me, îi stau la temelie, t 
în Turnul vieții jertfa mi 
se cuvine mie". („Panora
ma statorniciei"), ca una 
din chemările din adînc 
încrustate în creația unui 
poet fascinat de iubirea de 
oameni.

Emil VASILESCU

unei evoluții 
a liricii sale.

. ne un poet a cărui 
definește per-

Am citit cu interes in pagina de „Carte" a „Scîn- 
teii", din ziua de 20 februarie a.c., însemnarea „Per
manența clasicilor... și unele absențe nemotivate din 
librării" Observațiile făcute sînt cu totul întemeiate. 
Intr-adevăr, dacă ai voi să faci o pledoarie pentru 
marile valori ale culturii naționale ajutindu-te numai 
cu ceea ce librăriile iți pot oferi spre exemplificare, 
vei constata repede cît ești de dezarmat ! Dintre ste
lele de primă mărime ale literaturii noastre, nici 
măcar Eminescu (cu toate repetatele editări) nu se 
află...........................
ce 
Și 
că 
pe el, ci și pe 
ragiale, Sadoveanu, 
Blaga (și pe mulți 
s<2 nu rămînem 
lumea permanențelor 
culație universală, 
bui să-t aflăm acolo 
nevoie, an de an, cel

oricind la indemina celor 
ar voi să și-l procure, 
n-ar fi permis să lipseas- 
niciodată. Dar nu numai

Creangă, Ca- 
Rebreanu, 
alții), 
■iecît 

de
ar 

de cite ori . 
puțin de operele scriitorilor in

dicați spre studiere de programa școlară, pentru fie
care nouă generație de elevi.

Dar să nu ne oprim numai la aspectele legate da 
prezența in micile biblioteci școlare a operelor repre
zentative 
vîrstă la .. ____ ..
tisfăcută E tocmai vîrsta la care tinărul se află in 
școală. O 
interes se vrea alimentat pentru realizarea unei înțele
geri mai profunde și mai bogate decit poate da ora 
de curs sau manualul școlar. Studii care să răspundă 
unor asemenea cerințe îșl propunea să ofere „Mica 
bibliotecă critică". Puțini scriitori insă au fost pre
zentați in studii metodice și accesibile înțelegerii ele-

vilor, deșt nu ar trebui să existe autor inclus în pro
grama școlară care să nu fie explicat mai larg decît 
se poate face prin lecție, mai subtil, văzut comparativ 
și cu alte valori din literatura universală.

Problema lecturii recomandate elevilor este insă mai 
■ largă. Ea include acele antologii literare și culegeri 

de texte literare, lecturile pentru diferite alte disci
pline de studiu din școală, culegerile de probleme de 
matematică sau de fizică, pe care an de an profeso
rii le recomandă elevilor, dar pe care aceștia și le 

procură destul de greu, ade
sea doar la anticariate, fiind 
demult epuizate și foarte rar 
reeditate.

Cred ci editurile 
bui să sprijine mai 
stimularea interesului 
rinței de lectură 
diu ale elevilor, 
rea mea, ar fi de dorit să 

librării un fond de lucrări de bază

ditoarea antologiei 
grupează în cîteva capi
tole sistematizatoare care 
indică, de altfel, princi
palele direcții de preocu
pări ale autorului.

O situație foarte dez
bătută este cea a litera
turii dramatice autohtone, 
evident inferioară prozei 
și poeziei epocii, ceea ce 
îl duce pe autor la con
statarea „izolării teatru
lui nostru în ansamblul 
mișcării literare româ
nești" și la formularea 
unei foarte nobile misi
uni a instituției teatrului, 
cea de „a crea" literatura 
dramatică națională ; căci, 
„zona superioară a teatru
lui nu este nici decorul, 
nici regia, ci literatura 
dramatică". Deducem d; 
aici altă idee, esențială 
la M. Sebastian, aceea a 
primatului textului lite
rar în realizarea specta
colului teatral.

Problema „Măriei-Sale 
publicul" — pentru a fo
losi o formulare utilizată 
recent -- îl preocupă și 
pe M. Sebastian; care con
sideră că esența teatru
lui constă în calitatea lui 
de a fi o „artă de socie
tate", „...prin însăși esen
ța lui, el se prezintă unei 

. ...... cere o 
De aici, o

ar tre- 
eficient 
și do- 

și stu- 
După păre- 

dorit
existe permanent in _____ ______ „„

delargă circulație, recomandat de programele de 
invățămînt ale diferitelor tipuri de școli. Aceasta ar 
permite profesorilor să recomande organizat elevilor 
o listă bibliografică cuprinzătoare, pe care aceștia să 
și-o poată achiziționa la început de an sau de tri
mestru școlar, o dată cu rechizitele și celelalte acce
sorii școlare. Eficiența economică a unei asemenea pro
ducții editoriale este demult demonstrată. Experiența 
a dovedit că volumele de literatură română, de criti
că literară, culegerile de probleme, lecturile geogra- 

" și cadre- 
în cîteva

fice sau diferitele antologii care interesează 
le didactice, si respectiv elevii, se epuizează 
zile.

Prof. Elena APOSTOLESCU 
Liceul „Mihai Viteazul", din București

colectivități" și 
„ambianță", 
foarte fermă neîncredere 
în dominația televiziunii 
(existentă pe atunci doar 
teoretic I).

Spontaneitatea francă 
este o principală calitate 
a cronicilor lui M. Se
bastian, scrise cu vervă, 
într-un stil ofensiv, lipsit 
de reticențe și cu o infor
mație extinsă mai mult 
pe orizontală decît în pro
funzime.

Reunind în volum o 
parte a articolelor despre 
teatru ale lui M. Sebas
tian, Cornelia Ștefănescu 
împlinește una din reco
mandările autorului 
tuși, 
„fără 
mului 
teatrală rămîne pierdută 
în fleacuri săptămînale", 
ceea ce contrazice meni
rea ei „de a fi memoria 
și conștiința teatrului".

Adriana TABIC

în- 
care afirma că 
verificarea volu- 

tipărit. cronica
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Plecarea delegației P.C.R. 
ia Congresul Partidului Progresist
al Oamenilor luncii

Luni dimineața a plecat la Nicosia 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, care va participa la lucrările 
celui de-al Xll-lea Congres al Par
tidului Progresist al Oamenilor Mun
cii din Cipru (A.K.E.L.).

Delegația este formată din tova
rășii Mihai Dalea, membru al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, președintele Colegiului 
Centra] de partid, și Ghizela Vass, 
membru al Comitetului Central al

O delegație guvernamentală 
română a plecat în R.A.U.

Luni dimineața a plecat în R.A.U. 
delegația guvernamentală română, 
condusă de Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, care va partici
pa la lucrările celei de-a Vl-a sesiu
ni a Comisiei mixte guvernamentale 
a Republicii Socialiste România și 
Republicii Arabe Unite.

Sosirea unei delegații a Federației 
Muncitorilor din Luxemburg

La invitația Consiliului Central ai 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, luni a sosit în Capitală o 
delegație a Federației Muncitorilor 
din Luxemburg, condusă de Benny 
Berg, președintele federației.

■ La sosire, pe aeroportul Băneasa,

Plecarea la Berlin 
a unei delegații 

a Consiliului Național 
al Frontului Unității 

Socialiste
Luni dimineața a plecat la Berlin 

o delegație a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, condu
să de Tamara Dobrin, vicepreședin
te al Consiliului Național, care, la in
vitația Frontului Național al Germa
niei Democrate, va face o vizită în 
schimb de experiență în R.D. Ger
mană.

La plecare au fost de față repre
zentanți ai Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste. De ase
menea, a fost de față Ewald Moldt 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

★
La sosirea pe aeroportul Schone

feld din Berlin, delegația a fost în- 
tîmpinată de Bertel Langner și Her
bert Ott, membri ai Prezidiului Fron
tului Național al R D. Germane, de 
reprezentanți ai Ministerului de Ex
terne, precum și de membri ai am
basadei române în R. D. Germană.

(Agerpres)

INFORMAȚII
tuni dimineața, Ion Popescu Pu

țuri, directorul Institutului de stu
dii istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., s-a înapoiat de 
la Moscova, unde a participat la se
siunea științifică dedicată centenaru
lui ■ nașterii lui V. I. Lenin, organi
zată de Institutul de marxism-leni
nism de pe lîngă C.C. al P.C.U.S.

La sosire, pe peronul Gării de 
Nord, erau prezenți directorii ad- 
juncți și cercetători al Institutului de 
științe istorice și social-politice.

A fost prezent A. V. Basbv, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

★
Prof. dr. Petre Vancea, membru 

corespondent al Academiei Republi

Premii 
în număr 

nelimitat
La concursul „Pronoexpres" de 

mîine, Administrația de Stat 
Loto-Pronosport atribuie, în nu
măr nelimitat, autoturisme din 
mărcile „Dacia 1300", „Dacia 
1100", „Moskvici 408", „Skoda 
1000 „Trabant 601";
excursii în Japonia, cu vizitarea 
expoziției de la Osaka; excursii 
în Italia și Cehoslovacia, precum 
și alte premii în numerar.

Azi este ultima zi pentru procu
rarea biletelor de participare la 
acest concurs. Biletele cu cele mai 
mari șanse de cîștig sînt cele de 
15 lei, valabile pentru toate felu
rile de premii: obișnuite de la 
extragerile I și a II-a, supli
mentare de la extragerile/a III-a 
și a IV-a și speciale de Ia extra
gerea a V-a.

Se participă și pe bilete co
lective.

Și cu 3 lei se poate cîștiga un 
autoturism, o excursie sau un pre
miu în numerar.

Depunerea biletelor cîștigătoa- 
re se va face începînd de vineri 
6 martie 1970 și pînă marți 10 
martie 1970, în Capitală și în 
orașele de reședință județeană și 
pînă luni, 9 martie 1970, ora 13 
în celelalte localități. 

din Cipru (A.K.E.L) 
Partidului Comunist Român, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, delegația a fost saluta
tă de tovarășii Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Slmion Bu- 
ghici și Andrei Cervencovici, mem
bri ai C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C., prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid.

(Agerpres)

Din delegație mai fac parte Ale
xandru Albescu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior. Ion Mineu, 
adjunct al ministrului minelor, pre
cum și consilieri și experți.

(Agerpres)

delegația a fost salutată de Constan
tin Drăgan, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., Con
stantin Herescu, secretar al Consiliu
lui, de activiști ai Consiliului Cen
tra] al U.G.S.R.

(Agerpres)

Ministrul industriei 
construcțiilor 

de mașini a plecat 
in R. P.Ungară

La invitația ministrului industriei 
metalurgice și construcțiilor de ma
șini din R. P. Ungară, Horgoș Gyula, 
duminică seara a plecat la Buda
pesta ministrul industriei construc
țiilor de mașini din țara noastră, 
Ion Avram, însoțit de un grup de 
specialiști. Cei doi miniștri vor dis
cuta probleme privind extinderea co
laborării și cooperării între România 
și Ungaria In ramurile respective.

Cronică
Prin decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, to
varășul Dumitru Mosora a fost eli
berat din funcția de ministru al in
dustriei materialelor de construcții 
primind alte însărcinări. Prin ace
lași decret. în această funcție a fost 
numit tovarășul Traian Ispas.

De asemenea, prin decret al Con
siliului de Stat, tovarășul Adrian Di- 
mitriu a fost eliberat, la cerere, din 
funcția de ministru a) justiției. în 
această funcție a fost numit tovară
șul Teodor Vasiliu.

cii Socialiste România, a plecat tn 
orașul Mexico pentru a lua parte 
la cel de-al XXI-lea Congres inter
național de oftalmologie. De aseme
nea, medicul român va participa la 
cel de-al II-lea Congres internațio
nal de strabism, care se va desfășu
ra la Acapulco.

în continuare, prof. dr. P. Vancea 
va susține o serie de conferințe ști
ințifice în Canada, la Universitatea 
din Montreal, precum și în R.F. a 
Germaniei, la Școala de optică medi
cală de la Koln, privind contribuția 
școlii medicale românești la progre
sul Oftalmologiei, cercetările asupra 
biochimiei cataractei și tratamentul 
balneo-climateric al bolilor de ochi.

Noi produse la Fabrica 
de mobilă din Tg. Mureș
La tabrica de mobilâ „23 Au

gust" din cadrul C.F.I.L. Tg. Mu
reș, o mare parte a preocupăriloi 
colectivului și specialiștilor de 
aici se îndreaptă spre îmbunătăți
rea continuă a calității produselor 
și îmbogățirea gamei de sorti
mente. „Marca" fabricii este una
nim apreciată tocmai datorită pre
țioasei experiențe a colectivului 
întreprinderii, acumulată în com
plexul proces de organizare ști
ințifică a producției și a muncii, 
în descoperirea și valorificarea 
rezervelor interne. Aceste eforturi 
rodnice se materializează în ela
borarea celor 40 de modele noi 
de mobilier de diferite tipuri (mo
bilă modernă, stil și garnituri 
rustice), realizate în concepție 
proprie, cu care întreprinderea se 
pregătește pentru expozițiile de 
prezentare a produselor ce vor 
avea loc în prima parte a anului 
acesta Printre noutățile fabricii 
figurează o garnitură sufragerie, 
în stil rustic românesc, compusă 
din două fotolii, o măsuță, un 
bufet, o masă și patru scaune. 
Mobilierul se remarcă prin utili
zarea esențelor masive de lemn

Tineri voluntari români 
în campania de recoltare 

a trestiei de zahăr din Cuba
In România s-a constituit o briga

dă formată din membri ai organiza
ției U.T.C. care va pleca, la sfîrși- 
tul acestei săptămîni, în Cuba pen
tru a participa la campania Zafra de 
strîngere a recoltei de trestie de

Manifestări consacrate 
centenarului nașterii lui K /. Lenin
In peste 40 de localități din jude

țul Mureș au avut loc manifestări 
consacrate centenarului nașterii lui 
V. I. Lenin. La căminele culturale 
din Ibănești, Sărmaș, Vînători, Deda, 
Gornești și în alte săli publice, sute 
de țărani tineri și vîrstnici, români, 
maghiari și germani au urmărit cu 
viu interes expunerile susținute de 
cadre didactice, cercetători și lectori 
ai comitetului județean de partid. In 
cadrul bibliotecilor comunale din 
Sărmaș și Vînători au fost deschise 
expoziții de cărți și fotoexpoziții de
dicate centenarului marelui Lenin.

★
în județul Suceava au loc, în aceste 

zile, numeroase manifestări consa
crate centenarului nașterii lui Vladi

Adunări cu prilejul 
aniversării unui sfert de veac 

de la 6 Martie 1945
La clubul sindicatelor din între

prinderea de transporturi București 
a avut loc luni după-amiază o adu
nare consacrată împlinirii unui sfert 
de veac de la instaurarea primului 
guvern de largă concentrare demo
cratică. Despre acest eveniment a vor
bit Ion Toacă, cercetător științific la 
Institutul de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.

A rulat apoi filmul românesc „Cînd 
primăvara e fierbinte".

★

Ea Șantierul naval din Tr. Severin 
și la Grupul de șantiere al Siste
mului hidroenergetic și de naviga
ție de la Porțile de Fier, în dife
rite alte întreprinderi și instituții 
și în 35 de localități din județul Me
hedinți au avut loc adunări dedi
cate aniversării evenimentelor din 
februarie—martie 1945. Membri ai 
comitetelor județean și municipal de 
partid au evocat evenimentele de 
acum 25 de ani, subliniind lupta ma
selor populare, conduse de partid, 
pentru desființarea rămășițelor feu
dale, pentru democratizarea țării și 
Instaurarea guvernului de largă con
centrare democratică.

*
La Teatrul U.G.S.R. din Capitală 

a avut loc, luni după-amiază, o a- 
dunare consacrată împlinirii unui 
sfert de veac de la instaurarea pri
mului guvern de largă concentrare 
democratică din țara noastră. Cu a- 
cest prilej, Gheorghe Țuțui, cercetă
tor principal la Institutul de studii 
Istorice și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., a făcut o expunere cu 
tema „6 Martie, eveniment memora
bil în istoria poporului nostru".

A urmat un film documentar în- 
fățișînd aspecte ale dezvoltării eco
nomice a țării noastre în anii socia
lismului.

t*
O adunare cu tema „Un sfert de 

veac de la instaurarea primului gu
vern democratic din istoria Româ
niei" a avut loc și la clubul uzine
lor „Laromet". Cu acest prilej, conf.

— cherestea de stejar — pe care 
sînt încrustate elemente ornamen
tale originale, crestături inspirate 
din estetica furcilor de tors. La 
piesele acestui tip de mobilier 
se remarcă și apariția unor ele
mente forjate, precum și folosi
rea stofelor cu motive naționale. 
„Patina" timpului se imprimă 
printr-un finisaj de învechire, a- 
plicat cu măiestrie. Printre expo
nate se găsește și o bibliotecă de 
dimensiuni mari, din stejar, lus- 
iruită mat, compartimentată în 
așa fel, îneît permite depozitarea 
cărților și revistelor de diferite 
mărimi. Montarea ai se realizea
ză prin utilizarea corpurilor su
prapuse, prevăzute cu uși, fișe, 
polițe, vitrine, sertare, bar. La a- 
cest produs, care stîrnește un In
teres'deosebit din partea firmelor 
comerciale, merită amintit și sis
temul ingenios de iluminare pro
prie, care creează un mediu plă
cut de studiu în interiorul came
rei. (Rep publicitar).

Lorand DEAKI 
corespondentul „Scînfeii" 

zahăr. Cei 33 de membri ai brigăzii 
sînt de profesii diferite i mecaniza
tori, electricieni, strungari etc. Ei 
vor rămîne în Cuba pînă la jumăta
tea lunii iulie.

(Agerpres)

mir Ilici Lenin. In cadrul unei adu
nări. organizate la Fălticeni, la care 
au participat peste 500 de oameni ai 
muncii, a fost prezentată expunerea 
„Leninismul și contemporaneitatea" 
Cei prezenți au luat parte la o seară 
literară omagială și au vizionat fil
mul „Inimă de mamă" dedicat perso
nalității lui Lenin.

Manifestări similare au avut loc 
In comunele și satele sucevene. La 
Liteni a fost prezentat medalionul 
literar „Lenin — omul și luptătorul" 
iar la bibliotecile din Vama, Solea. 
Frasin și altele s-au deschis expoziții 
tematice intitulate „Operele lui V. I. 
Lenin" editate în România.

(Agerpres)

univ. dr. Mihai Fătu a vorbit în fața 
unui numeros auditoriu despre ac
țiunile desfășurate în februarie-mar- 
tie 1945 sub conducerea Partidului 
Comunist Român pentru instaurarea 
unui guvern democratic, precum și 
despre realizările obținute de po
porul nostru în anii construcției so
cialiste. în continuare. muncitorul 
Nicolae Dincă și tehnicianul Nicolae 
Dan, participant) la evenimentele de 
acum un sfert de veac, au evocai 
momente din luptele desfășurate de 
muncitorii din Capitală pentru in
staurarea primului guvern democra
tic din istoria țării noastre.

★
în aceste zile, în școlile și cămi

nele culturale din județul Ilfov au 
loc expuneri despre evenimentele 
memorabile petrecute în primăvara 
anului 1945 cu prilejul instaurării 
primului guvern democratic. Mani
festările sînt urmate de programe ar
tistice la care-și dau concursul elevi 
și formații artistice de amatori.

*
La Institutul politehnic din Brașov 

a avut loc luni după-amiază un sim
pozion consacrat evenimentelor pe
trecute în februarie-martie 1945.

Cu acest prilej Vasile Mihuț, acti
vist de partid. Aurel Finder, ing. șef 
la întreprinderea poligrafică din lo
calitate, și conf. univ. Constantin 
Prigoreanu au evocat luptele duse 
de masele populare conduse de par
tid, pentru instaurarea primului gu
vern democrat din România.

*
Cu prilejul împlinirii unui sfert de 

veac de la instaurarea primului gu
vern democrat, Comitetul municipal 
al femeilor și Muzeul de Istorie din 
Galați au organizat luni o adunare 
în sala Teatrului de stat din locali
tate.

Au participat peste 500 femei din 
întreprinderile și instituțiile muni
cipiului. Despre însemnătatea eveni
mentului a vorbit Margareta Guziec, 
de la muzeul de istorie ai județului.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

4, 5 șl 6 martie a. c. In țară : 
Vremea continuă să se încălzeas
că în toate regiunile țării In pri
ma parte a intervalului. Cerul 
va fl variabil, mal mult acope
rit. Vor cădea precipitații tem
porare, mal ales în jumătatea de 
nord a țării. Vînt potrivit. Tem
peraturile minime vor Ii cuprin
se între minus 5 și plus 5 gra
de, iar maximele între minus 1 
și plus 9 grade. Local mai ridi
cate. Ceață locală. In București : 
Vremea continuă să se încălzeas
că în prima parte a intervalu
lui. Cerul va fi schimbător, fa
vorabil precipitațiilor slabe. Vînt 
potrivit. Temperatura în creștere 
ia început, apoi în scădere spre 
sfîrșitul intervalului.

PRONOEXPRES
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOEXPRES Nr. 9 DIN 25 FEBRUA

RIE 1970 :

EXTRAGEREA (: Categ. 11 1 va
riantă a 100.000 lei | a ll-a i 196,7 a 
976 lei i a III-a i 4.503.7 a 32 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Categ. A i 
2.7 variante a 47.252 lei | Categ. B i 
227,3 a 561 lei 1 Categ. C. t 4.201.5 a 
30 lei.

Premiul de 100.000 lei a fost obținut 
de participantul ARDELEAN ȘTE
FAN din Arad,

SPORT
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„MONDIALELE" DE HOCHEI (GRUPA B)

Astăzi, „campionatul" este 
în... excursie pe Valea Prahovei

In cuplajul de dimineață, două me
ciuri complet diferite. Unul în des
chidere (R.F.G.-Bulgaria) în care în
vingătorii erau cunoscuți... chiar di
nainte de începerea jocului, și altul 
apoi, făcînd parte din seria mică a 
derbiurilor turneului „mondialelor" 
bucureștene (Japonia—Norvegia). Ho
cheiștii vest-germani și-au asigurat o 
zestre substanțială de goluri înpă din 
primele minute i trei goluri în mai 
puțin de două minute. Trecuse de a- 
bia jumătate din prima repriză, și 
conduceau cu 5—0. în tot acest timp, 
bulgarii n-au tras la poartă decît de 
două ori I Faptul, se înțelege, subli
niază categorica dominare a jocu
lui de către formația R.F.G. Fără 
istoric a fost și -a doua treime a me
ciului: R.F.G. — 12 șuturi pe poartă, 
7 goluri i Bulgaria — 1 șut — nici 
un gol 1 Hocheiștii bulgari au fost 
sancționați cu numeroase penalități j 
timp de zece minute, jumătate deci 
din repriză, echipa neavînd pe teren 
decît patru jucători de cîmp. Aceas
ta explică, în mare parte, numărul 
neobișnuit de goluri înscrise de 
R.F.G. Curios însă că, deși sub un 
scor foarte apăsător (12—0), echipa 
bulgară a jucat în ultima repriză mai 
bine, a tras ceva mai mult la poar
tă decît la început și, prin Polianski, 
a marcat golul de onoare. Vest-ger- 
manii au jucat și acum destul de se
rios, șutind chiar mai des decît în 
repriza secundă. Portarul bulgar 
Iliev atent, atentă întreaga echipă, 
n-a primit decît un gol. Scorul final 
de 13—1 pentru R.F.G. dă șanse spo
rite învingătorilor să păstreze în cele 
din urmă locul secund în clasament. 
Rămîne de văzut totuși cum se va 
termina meciul direct cu Norvegia 
(joi, de la ora 15).

A urmat derbiul Norvegia-Japo- 
nia. în tribune, urmărind cu intere
sul cuvenit, s-au aflat și hocheiștii 
vest-germani. Această partidă a avut 
pentru ambele formații o miză la fel 
de importantă i un loc pe podiumul 
de onoare pentru norvegieni însent- 
nînd chiar ceva mai mult ; victorioși 
acum și apoi cu R.F.G., pot urca la 
locul doi.

Inițiativa în joc șl conducerea pe 
tabela de marcaj au aparținut în 
fiecare din primele două reprize nor
vegienilor. E adevărat că permanent 
ei au simțit foarte aproape, apăsă
toare, parcă, răsuflarea japonezilor 
venind din urmă cu dorința expresă 
de a nu pierde prea mult teren, de 
a nu se lăsa distanțați. Norvegienii 
au deschis scorul (1—0). Japonezii, la 
scurt timp, au egalat. Din nou au 
marcat scandinavii (2—1 la pauză), 
insă imediat după pauză hocheiștii 
din „Țara soarelui răsare", cu eforturi 
vădite nu-i vorbă, au egalat iarăși, 
nutrind speranțe într-un succes. Spe
ranțe pentru numai ...28 de secunde, 
căci Petersen, dribler redutabil și 
șuteur valoros (anunțat ca atare 
încă din meciurile precedente, aduce 
din nou în avantaj echipa Norve
giei i 3—2. Acesta avea să fie scorul 
după două reprize.

Ce a urmat, este lesne de bănuit 1 
Se luptă pînă la epuizare, pe gheață 
nimeni nu are vreo clipă de ră
gaz. Pucul circulă de la o poartă 
la alta, condus, pasat, lovit neînce
tat. Norvegienii tși măresc la două 
goluri avantajul. Bucuria lor este' 
fără margini. Dar acest gol dă aripi... 
tocmai japonezilor. Ei reduc scorul, 
egalează (4—4) și, deși din nou con
duși, au forțe și ambiție să egaleze 
Încă o dată (5—5, în minutul 49). Ul
timele zece minute. Porțile se schim
bă. Scorul se menține însă același, 
pentru că nici japonezii, nici norve
gienii nu renunță la ideea de a cîș
tiga. Se șuteazâ permanent, din toa
te pozițiile. In apărare, de strajă stau 
nu numai portarul, ci și jucătorii 
înșiși. Aceștia din urmă dovedesc 
adevărate calități de „îngeri păzitori" 
ai propriilor buturi. Plonjoanele lor, 
șpagaturile de veritabili gimnaști au 
ca rezultat devierea pucului din 
drumul spre plasă. Este un specta
col deosebit, pe care îl aplaudă nu 
numai spectatorii obișnuiți, ci și ho
cheiștii aflați în tribune. Partida se 
încheie cu un rezultat de egalitate, 
perfect echitabil, după părerea 
noastră.

In primul meci al după amiezii 
s-au întîlnit echipele Elveției și Iu
goslaviei. Un meci care interesa în 
aceeași măsură si echipele respecti
ve, și pe hocheiștii noștri. Socote
lile erau cit se poate de simple : cîș- 
tigă elvețienii, echipa noastră păs
tra șanse mai mari pentru a evita... 
retrogradarea. O victorie a iugosla
vilor limita serios, dacă nu le re
ducea total, acest? șanse. Chiar și 
un rezultat de egalitate ar fi conve
nit echipei noastre. începe jocul. O- 
rice rezultat părea posibil timp de

PROBA DE SLALOM URIAȘ DIN 
CADRUL CONCURSULUI INTER
NAȚIONAL DE SCHI DE LA LEY- 
SIN (ELVEȚIA) a fost cîștigată de 
Josef Loidl (Austria), care a realizat 
timpul de 2’38”77/100. Russi (Elveția) 
s-a clasat pe locul doi cu 2’41"45/100, 
urmat de Schnider (Elveția) — 
2’42”14/100.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE SĂRITURI CU SCHIURILE DE 
LA TRAMBULINA, desfășurat la 
IRONWOOD (MICHIGAN), s-a în
cheiat cu succesul sportivului ceho
slovac Jiri Raska, cu un total de 677 
puncte (cea mai lungă săritură a sa 
a măsurat 132 m.). Concursul a cu
prins 4 „manșe". El a fost urmat în 
clasament de compatrioții săi Hubak 
și Doubek.

PROBA FEMININA DE SLALOM 
SPECIAL din cadrul concursului in
ternațional de schi DE LA GROUSE 
MOUNTAIN (VANCOUVER) a reve
nit sportivei franceze Ingrid Laffor- 
gue cu timpul total de 113” 78/100. In 
urma acestui concurs a fost întocmit 
clasamentul final al „Cupei Mondia
le". Primul loc a revenit schioare! 
franceze Michel Jacot. care indife
rent d? rezultatele pe care le va în
registra în ultima competiție (12—15 
martie la Voss Bergen — Norvegia) 
nu mai poate pierde primul loc. Ea 

15 minute, pentru că nici una dintre 
echipe nu putuse să înscrie, deși, se 
înțelege, ar fi vroit și au încercat 
să facă... In minutul amintit apare, 
iată, și primul gol. Iugoslavia ia con
ducerea. Două minute mai tîrziu, 
portarul elvețian Rigolet rămîne din 
nou consternat | în spatele porții sale 
se aprinde încă o dată becul roșu — 
pucul intrase a doua oară în poartă. 
Cînd, la reluare, chiar după cîte- 
va minute, Iugoslavia mărește la trei 
goluri avantajul, nimic nu mai părea

REZULTATE TEHNICE

R.F.G. — BULGARIA : 13—1 
(5—0, 7—0, 1—1) ; JAPONIA — 
NORVEGIA : 5—5 (1—2, 1—1,
3—2) ) IUGOSLAVIA — ELVE
ȚIA : 6—3 (2—0, 2—2, 2—1) ;
S.U.A. — ROMANIA : 9—1 (4—1, 
1—0, 4—0).

PROGRAMUL DE MÎINE

România — R.F.G. (ora 9) 
Japonia — Elveția (ora 11,30) 
Iugoslavia — Bulgaria (ora 15) 
S.U.A. — Norvegia (ora 17,30).

CLASAMENTUL

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

5 5 0 0 49— 6 10
5 4 0 1 26—11 8
5 3 2 0 24—16 8
5 2 1 2 26—24 5
5 2 0 3 17—16 4
5 113 16—21 3
5 10 4 13—31 2
5 0 0 5 9—55 0

posibil de schimbat tn desfășurarea 
partidei. Elvețienii nu pierd însă 
speranțele ; se observă din felul cum 
se avîntă spre poarta lui Gale. Oca
ziile de a marca sînt numeroase ; u- 
neori ratează ei înșiși, alteori pucul 
rămîne strîns în mîna portarului iu
goslav... In minutul 26, un șut puter
nic al lui Luthy reduce scorul la 3—1 
pentru Iugoslavia. încă un șut, din 
apropierea porții de această dată, 
micșorează la limită avantajul iugo
slavilor. Urmează momente dramati
ce | în timp ce pentru elvețieni ega- 
larea este aproape, și posibilitatea 
ei le dă aripi, pentru iugoslavi — a 
?>ierde acest meci este de neconceput.
n fine, în puținele minute cîte au 

mai rămas pînă la încheierea celei 
de a doua reprize, se mai înscrie un 
singur gol la activul echipei iugo
slave, care începe astfel cea de-a 
treia parte a meciului cu două punc
te diferență. Repriza ultimă conturea
ză victoria hocheiștilor iugoslavi. 
Condiția lor fizică este evident su
perioară. Acest lucru le permite să 
fie mai incisivi și să atace mai des, 
cu șuturi numeroase și puternice, 
poarta Iui Rigolet. Ei marchează 
două goluri, elvețienii unul și, pen
tru prima dată la acest turneu, echi
pa Iugoslaviei obține victoria.

Ne întrebam în titlul comentariu
lui nostru de ieri dacă reprezentativa 
noastră de hochei a depus... crosele, 
întrebarea era firească ; comportarea 
hocheiștilor români în meciul cu El
veția, ca, de altfel, întreaga evoluție 
din turneul actual al mondialelor Ion DUMITR1U

Fază „fierbinte” la poarta echipei noastre
Foto 1 M. Andreescu

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
totalizează 180 de puncte, fiind ur
mată în clasament de Franșoise 
.Macchi (Franța) cu 145 puncte.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
MASCULIN DE VOLEI, disputat 
timp de mai multe zile la Belgrad, 
a fost cîștigat de echipa locală Par
tizan. In ultimul joc, Partizan Bel
grad a învins eu scorul de 3—0 
echipa V. C. Miinchen.

CÎTEVA REZULTATE DE VA
LOARE au fost înregistrate IN CA
DRUL CONCURSULUI ATLETIC 
INTERNAȚIONAL desfășurat PE TE
REN ACOPERIT LA BERLIN. Ka
rin Balzer (R. D. Germană) a par
curs 60 m garduri în 7”4/10, iar polo
nezul Nowosz a egalat cea mai bună 
performanță europeană pe teren aco
perit în proba de 60 yarzi cu timpul 
de 6”.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
TENIS DE LA MACON (Georgia) 
a revenit jucătorului american Cliff 
Richey. In finală, el l-a învins cu 
6—3, 3—6, 8—6 pe Arthur Ashe 
(S.U.A.). Proba de dublu a fost cîști
gată de perechea Bob Caramichael- 
Terry Addison, învingătoare cu 
14—16, 6—4, 8—6 în fața jucătorilor 
români ILIE NASTASE, ION ȚI- 
RIAC.

ÎN CADRUL JOCURILOR AME- 
RICII CENTRALE ȘI CARAIBILOR, 

bucureștene, punea sub semnul în
doielii posibilitățile lor de a mai 
putea replica în mod corespunzător 
măcar în partidele ce urmează. In 
primele clipe ale partidei lor de a- 
seară, in compania puternicei repre
zentative a S.U.A., am avut impresia 
că echipa noastră poate să se reabi
liteze. că, totuși,' n-a depus crosele. 
Participind cu toții la joc, cu pase 
precise, ei s-au aflat în poziții foarte 
favorabile de a marca. Portarul ame
rican Wetzel s-a întrebuințat serios 
pentru a-și păzi „domeniul" încre
dințat. La vreo două șuturi puternice 
a reușit ; Ia un al treilea (era după 
183 de secunde de la începerea parti
dei) a fost făcut „mat". Huțanu pa
sează lui Florescu și... Gol ! România 
deschide pentru prima dată scorul, și 
tocmai în meciul cu liderii clasamen
tului. Explozia de bucurie a tribune
lor (bucuria a peste 6 000 de specta
tori) a apărut firească, dar din păcate 
n-a durat prea mult. Echipa a mai 
încercat un timp să se impună, însă 
fără vreun folos practic. Americanii 
au egalat, au luat conducerea și, pînă 
Ia încheierea reprizei, și-au asigurat 
un avaris de trei puncte.

începe repriza a doua. O dată cu ea 
și cererea publicului : Golul... golul... 
golul. Timpul trece însă, eviden
țiind chiar dacă nu eficacitatea — 
puterea de luptă a echipei noastre, 
încercările ei de a-1 neliniști pe Wet
zel. Numai că în timp ce ai noștri 
încearcă fără să reușească, americanii 
dau gol.

Tensiunea nervoasă crește spre 
sfîrșitul reprizei. La un atac al echi
pei noastre, o crosă la patină (în 
cel mai rău caz, o agățare cu crosa) 
pusă unui jucător român, aflat in 
poziție foarte bună, rămîne nesanc
ționată de arbitri. Florescu — în 
mod cu totul neregulamentar — atra
ge atenția arbitrului și este suspen
dat din joc pentru zece minute. Pu
blicul protestează vehement și în
dreptățit — în ce privește defavori
zarea echipei noastre, atunci cînd 
formația americană n-a fost penali
zată — atît arbitrul norvegian Wold 
Per, _cît și colegul său elvețian 
Henrich Ehrensperger greșind în 
mod nepermis, discreditîndu-se ast
fel în fața spectatorilor. De altfel, 
dl. Kurt Hausser, președintele comi
siei de arbitri a L.I.H.G., ne-a decla
rat, după terminarea partidei, în le
gătură cu acest moment, următoa
rele : „Neîndoielnic, a fost o agățare 
cu crosa ce trebuia sancționată și sin
gura scuză a arbitrilor ar consta în 
faptul de a nu fi văzut faza".
' Desigur, dacă acceptăm protestele 
exprimate sub unghiul nepenalizării 
formației americane, nu putem să 
fim de acord nici cu gestul lui Flo
rescu, ’nici cu ’ atitudinea unor spec
tatori care s-au comportat nesportiv.

In sfîrșit, înainte de a încheia, să 
spunem că, deși reprezentanții noștri 
au fost învinși la scor, ei au jucat 
totuși mai bine decît în oricare din
tre meciurile disputate pînă acum, 
în campionatul mondial.

Astăzi este „zi de odihnă" și întreg 
„campionatul" (jucători, antrenori, 
oficiali și ziariști) va participa la o 
frumoasă excursie pe Valea Praho
vei. întrecerile se vor relua mîine 
dimineață, după programul anunțat.

care au loc la Ciudad de Panama, 
sprinterul cubanez PABLO MONTES 
a realizat în proba de 100 M PLAT 
timpul de 9”9/10, care egalează re
cordul lumii. Performanța sa nu va 
putea fi însă omologată deoarece 
vîntul a bătut cu mai mult de 2 m 
pe secundă.

PESTE 35 000 DE SPECTATORI au 
urmărit LA PUEBLA meciul inter
național amical de fotbal dintre 
ECHIPELE MEXICULUI ȘI SUE
DIEI, care se pregătesc pentru cam
pionatul mondial. Fotbaliștii suedezi 
au obținut victoria cu scorul de 
1—0 (0—0). Unicul punct a fost mar
cat în minutul 72 de Erikson, care 
a primit o pasă de la Svensson.

La Milwaukee (Visconsin) au luat 
sfîrșit CAMPIONATELE MONDIALE 
DE PATINAJ VITEZA (FEMININ). 
Titlul a revenit sportivei olandeze 
Attje Kuelens-Deejstra, care a tota
lizat 192,303 puncte. Medalia de ar
gint a fost cucerită de Stien Kaiser 
(Olanda) — 192,780 puncte, iar cea de 
bronz de Sigrid Sundby (Norvegia) 
— 193,473 puncte.

Proba de 3 000 m a revenit olan
dezei Ann Schut în 4’56”2/10, iar cea 
de l 000 m Ludmilei Titova (U.R.S.S.), 
Attje Kuelens (Olanda) și Sigrid 
Sundby (Norvegia), care au realizat 
același timp i l’32”6/10.



viața internațională

© PARTIDUL SOCIALIST A OBȚINUT MAJORITATEA
Partidul Socialist din 

.Austria a obținut vic
toria in alegerile par
lamentare de la 1 
martie. Astfel, pentru 
prima oară în istoria 
celei de-a doua repu
blici, configurația Par
lamentului austriac se 
modifică. în favoarea 
socialiștilor. „Dorim 
s-o spunem deschis — 
scrie „Arbeit-er Zei- 
tung", cotidianul cen
tral al P.S.A. — foar
te puțini dintre noi au 
contat pe o victorie de 
asemenea proporții".

Despuierea urnelor a 
permis să se constate 
că :

Partidul Socialist 
Austriac a obținut 
2 193 717 voturi, adică 
48,4 la sută din tota
lul sufragiilor expri
mate, față de 1 928 285 
sau 42,56 la sută cit 
obținuse în 1966.

Partidul Populist 
Austriac, aflat la pu
tere în mod continuu 
din 1945, a primit 
2 026 100 voturi, adică 
4.4.7 la sută, față de 

. 2 191 109 sau 48,35 la 
sută in 1966.

Partidului Liberal 
i-au revenit 247 007 vo
turi. adică 
(5.35).

Partidul 
46 000 (1,01 
alegerile 
nu a candidat decît 
intr-o singură circum
scripție electorală, ob- 
ținînd 18 636 voturi).

In ce privește Parti
dul Național Democrat 
(de nuanță, neonazis
tă), care și-a prezen
tat pentru prima oară 
candidați pentru, par
lament, el a. obținui 
numai 3 293 voturi sau 
0,1 . la sută.

La ora cind transmit 
mai sînt circa 200 000 
ele voturi nerepartiza
te, dar acestea nu vor 
atrage schimbări.

In urma acestor re
zultate, socialiștilor 
le-au revenit 81 din 
cele 165 de locuri ale 
Parlamentului austriac 
(cu 7 mai mult decit 
în Camera anterioară). 
populiștilor — 78 (cu 
7 mai puțin), iar libe
ralilor — 6 mandate 
(nici o schimbare).

Pe marginea scruti
nului, observatorii fac 
o serie întreagă de 
remarci.

O primă observație, 
de ordin statistic, scoa
te in evidență că, pe 
cind numărul total al 
cetățenilor cu drept de 
vot a crescuți partici-

5,45 la sută
Comunist : 
la sută ; în 
precedente

parea la alegeri — ca
re a atins duminică 
89,85 la sută — a în
registrat un recul față 
de scrutinul din 1966, 
cind s-a ridicat la 93,80 
la sută.

In al doilea rind, 
rezultatele menționate 
ridică întrebarea : de 
ce cu rezultate sensi
bil egale, partidul so
cialist ajunge in mar
tie 1970 la numai 81 
de mandate, cind, pen
tru același număr de 
voturi, partidul popu
list a obținut în 1956 
85 de locuri in parla
ment ? Explicația con
stă in faptul că siste
mul electoral in vi
goare duce la aseme
nea situații avantajoa
se partidului populist 
in dauna celorlalte 
partide.

Observatorii relevă

in conducerea acestui 
partid nu este deloc u- 
șoară. „Rezultatele a- 
legerilor — scrie 
„Volksblatt", organul 
central al P.P.A. — 
constituie pentru par
tidul populist și
alegătorii săi, un șoc 
puternic. ~
federală a partidului 
urmează să hotărască 
cel mai devreme marți 
cum se va comporta ih 
situația creată. Pină a- 
tunci este inutil să se 
formuleze speculații. 
După cum s-a anun
țat, cancelarul Josef 
Klaus, liderul partidu
lui populist, a decla
rat că nu va participa 
la un guvern de coali
ție, indiferent ce post 
i s-ar oferi.

Teoretic, nu 
exclusă nici formula 
„micii coaliții" intre 
populiști și liberali. 
Aceasta ar genera însă 
complicații politice 
foarte mari, evidente 
pentru liderii celor 
două mari partide. In 
plus, conform consti
tuției, președintele 
încredințează sarcina 
formării noului gu
vern la început parti
dului majoritar. Se dă 
ca certă însărcinarea 
lui Bruno Kreisky cu 
formarea noului 
vern.

a__  In atmosfera
nevoie de o coaliție. In surpriză generală 
ce mod și cu ce parte
neri ?

După o părere larg 
răspîndită, formula ca
re pare a avea acum 
cea mai mare probabi
litate este „marea 
coaliție", adică coaliția 
socialiștilor cu popu- 
liștii. Se consideră că 
președintele P.S.A., 
Bruno Kreisky, candi
datul acestui partid la 
postul de cancelar, își 
datorează o mare par
te din succesul înre
gistrat duminică și 
pledoariei sale în fa
voarea marii coaliții. 
Prudent și reieruat, 
Kreislcjt evită orice ar 
fi. de natură să șo
cheze Conducerea par
tidului populist. Astfel, 
el a ținut să pre
cizeze : „Noi nu
vom deveni aroganți și 
nici chiar trufași în 
urma marelui succes. 
Ne menținem la prin
cipiile pe care le-am 
expus în timpul cam
paniei electorale".

După insuccesul de 
duminică, situația par
tizanilor marii coaliții

CORESPONDENTA 
DIN VIENA 

DE LA 
P. STANCESCU

în continuare că, în 
urma alegerilor, nici 
unul din cele două 
mari partide nu dis
pune de majoritatea 
absolută în parlament 
și că, deci, pentru for
marea guvernului este

MOSCOVA

RELUAREA 
TRATATIVELOR 

SOVIETO - 
VEST-GERMANE

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Dumi
nică a sosit la Moscova Egon Bahr, 
secretar de stat la Cancelaria R. F. a 
Germaniei, anunță agenția D.P.A. El 
urmează să continue în capitala 
Uniunii Sovietice convorbirile în 
probleme care prezintă interes pen
tru cele două țări. După cum este 
știut, ultima întîlnire — a 5-a — în 
cadrul acestui dialog a avut loc la 17 
februarie.

Conducerea

este

gu-

de 
pro

vocată de rezultatele 
alegerilor, comentato
rii scot in evidență 
și faptul că, după, 
două decenii, corpul 
electoral se dovedeș
te mobil, infirmîn- 
du-se afirmația că 
tendința sa dominantă 
este conservatoare. 
Partidul socialist a pă
truns cu succes in lo
calitățile rurale, cita
dele tradiționale 
partidului

Cabinetul 
condus de Klaus, 
prezenta marți demi
sia. președintelui Re
publicii, Franz Jonas, 
vechiului guvern re- 
venindu-i sarcina re
zolvării problemelor 
curente, pină la for
marea noului guvern. 
Negocierile în vederea 
formării noului guvern 
austriac vor începe la 
mijlocul săptămânii, 
după reuniunile con
ducerilor principalelor 
partide politice. Ur
mează astfel o perioa
dă de intensă activi
tate politică.

ale
populist, 
populist, 

va

Ii

I
I
I 
î
I

I
I
I
ț

I

I
I
!

II
( 
ț
I 
I
I 
I
I 
I
I

)

I
I
I

BERLIN
ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR 

TEHNICE PENTRU 
PREGĂTIREA ÎNTÎLNIRII 

DINTRE PREMIERII R.D.G.
SI R.F.G.J

BERLIN 2 — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : La 2 
martie în capitala R.D.G. au început 
convorbirile tehnice pentru pregăti
rea întîlnirii dintre Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, și Willy Brandt, 
cancelarul federal al R. F. a Ger
maniei. Delegația R. D. Germane 
este condusă de Gerhard Schussler, 
locțiitor al șefului biroului Consiliu
lui de Miniștri, iar cea a R. F. a 
Germaniei de Ulrich Sahm, director 
ministerial al Cancelariei federale 
Convorbirile vor continua marți.

ÎNTREVEDERE

POMPIDOU -

U THANT
NEW YORK 2 (Agerpres). — Pre

ședintele Franței, Georges Pompidou, 
care face o vizită oficială în S.U.A., 
a avut luni o întrevedere la sediul 
O.N.U. cu secretarul general al 
O.N.U., U Thant. Cu acest prilej au 
fost trecute în revistă diferite pro
bleme internaționale, printre care 
situația din Orientul Apropiat.

Purtătorul de cuvînt al Casei Albe, 
Ronald Ziegler, a anunțat că preșe
dintele Nixon a hotărît să vină la 
New York pentru a lua parte la di
neul oferit în cursul serii la hotelul 
Waldorf Astoria în cinstea președin
telui Franței de un grup de asocia
ții franco-americane. El a adăugat că 
președintele Nixon a luat această 
hotărîre în urma unor manifestații 
ale organizațiilor evreiești din Chi
cago îndreptate împotriva politicii 
franceze în Orientul Apropiat ce au 
avut loc în timpul vizitei președinte
lui Pompidou în acest oraș. Purtă
torul de cuvînt a menționat că preșe
dintele Nixon a exprimat oaspetelui 
francez „regretele sale și ale poporu
lui american" față de incidentele ce 
au avut loc la Chicago.

ORIENTUL APROPIAT
RAIDURI ALE AVIAȚIEI 

ISRAELIENE ASUPRA UNOR 
POZIȚII MILITARE EGIPTENE

TEL AVIV. — Un comunicat mili
tar publicat la Tel Aviv anunță că 
aviația israeliană a întreprins dumi
nică trei raiduri succesive asupra u- 
nor poziții militare egiptene ampla
sate în zona centrală a Canalului de 
Suez, relatează agenția Reuter.

Aceste raiduri au fost confirmate 
oficial la Cairo, unde un purtător de 
cuvînt militar egiptean a precizat că 
ele s-au soldat cu moartea a 32 de 
militari și angajați civili din cadrul 
forțelor armate ale R.A.U.

CAIRO. — Uzina metalurgică de 
la Abu Zabal și-a reluat activitatea 
cu întreaga sa capacitate de produc
ție, anunță ziarul „Al Ahram". Sîm- 
băta trecută au fost încheiate lucră
rile de restaurare Ia toate secțiile 
uzinei, avariate, după cum se știe, de 
bombardamentul israelian din 12 fe
bruarie.

BAGDAD. — Autoritățile irakiene 
au anunțat că luni a fost executat, 
prin împușcare, ofițerul de poliție 
Mohsen Jarallah, îk virtutea sentin
ței capitale, pronunțată în contuma
cie de tribunalul special de Ia 
Bagdad, sub acuzația că a participat 
la tentativa eșuată de lovitură de 
stat din 21 ianuarie. Mohsen Jarallah 
a fost arestat recent de poliția ira
kiană. Agențiile de presă menționea
ză că numărul celor executați ca 
urmare a descoperirii acestui complot 
se ridică în prezent la 44.

ZIUA NAȚIONALĂ
A MAROCULUI

Vedere din Casablanca

Astăzi, poporul marocan sărbăto
rește cea cie-a 14-a aniversare a 
zilei sale naționale — proclamarea 
independenței.

Marocul, stat african dintre 
Atlantic și Munții Atlas, care de-a 
lungul istoriei sale a luptat cu 
energie pentru a-și cuceri dreptul 
la o viață proprie, face astăzi efor
turi susținute pentru consolidarea 
independenței sale și dezvoltarea 
sa .națională, pentru progresul său 
economic. în această direcție pot fi 
consemnate un șir de realizări re
marcabile Actualul plan cincinal 
(1968—1972) are ca obiectiv prin
cipal dezvoltarea agriculturii și a 
industriei, pregătirea de cadre de 
specialiști, extinderea turismului 
etc.

Tară cu un pronunțat profil 
agrar — 75 la sută din populație 
trăiește în mediul rural — Marocul 
urmărește paralel să-și creeze o in
dustrie de sine stătătoare. Alături 
de valorificarea considerabilelor 
zăcăminte de fosfați de la Konrig- 
ba și Yousoufia — unde se găsesc 
o treime din rezervele mondiale —

au apărut ramuri industriale noi. 
Complexul electrochimie de la Ke- 
nitra, exploatarea rezervelor de 
cărbuni, evaluate la 150 milioane 
tone, prelucrarea țițeiului prin ex
tinderea complexului industrial de 
la Mohammedia sînt tot atîtea pre
mise ale dezvoltării unei industrii 
moderne.

Adept al „neutralității pozitive" 
în relațiile internaționale, manifes- 
tîndu-și solidaritatea cu țările ara
be, Marocul promovează o politică 
de întărire și lărgire a legăturilor 
cu statele Maghrebului, cu celelalte 
state ale lumii, în spiritul egalității 
suverane și avantajului reciproc.

Relațiile prietenești româno-ma- 
rocane au cunoscut în ultimii ani 
o evoluție pozitivă, existînd reale 
posibilități pentru intensificarea lor 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific și cultural, în Interesul 
ambelor popoare.

La a 14-a aniversare a procla
mării independenței Marocu
lui, poporul român transmite po
porului marocan urări de prospe
ritate și pace.

CĂILE RESTABILIRII

UNEI PĂCI ADEVĂRATE

ÎN VIETNAM

UN INTERVIU AL MINISTRULUI DE EXTERNE AL 
R.D. VIETNAM

HANOI 2 (Agerpres) — După cum 
transmite agenția V.N.A., într-un in
terviu acordat corespondentului a- 
genției A.P., Nguyen Duy Trinh, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul de externe al R.D. 
Vietnam, a subliniat că politica de 
„vietnamizare" dusă de Statele Uni
te va prelungi războiul și vărsarea 
de sînge inutilă. „O pace adevărată, 
a spus el. poate fi restabilită dacă 
Statele Unite se angajează să-și re
tragă toate forțele fără a impune nici 
o condiție și recunoscînd independen
ța și suveranitatea Vietnamului de 
sud, unde să fie organizate alegeri 
generale libere și democratice și să 
fie creat un larg guvern de coaliție 
provizoriu prin consultări între toate 
cercurile politice din Vietnamul de 
sud care se pronunță pentru pace.

ITALIA

Independență și neutralitate. Reuni- 
ficarea, a arătat în continuare 
Nguyen Duy Trinh, urmează să fie 
realizată prin consultări și discuții 
democratice, potrivit aspirațiilor po
porului.

în continuare, în interviu se ara
tă că, în ultima vreme, administrația 
S.U.A. a blocat pe de o parte progre
sul conferinței de la Paris și a redus 
nivelul acesteia și pe de altă parte a 
depus toate eforturile pentru realiza
rea planului de „vietnamizare" pen
tru a continua războiul prin interme
diul trupelor saigoneze care înlocu- 
ieso treptat forțele de luptă ameri
cane. „Vietnamizarea" nu înseamnă 
sfîrșitul războiului, ci tergiversarea 
Iui și prelungirea ocupației militare 
americane a Vietnamului de sud.

Conferința națională 
a muncitorilor comuniști

MILANO 2. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite i 
La Milano s-au încheiat duminică lu
crările celei de-a cincea conferințe 
naționale a muncitorilor comuniști, 
la care au participat 6 000 de delegați 
din întreaga Italie. Fernando di Giu
lio, membru al Direcțiunii P.C.I., a 
prezentat un raport cu privire la uni
tatea sindicală și a forțelor de stin
gă, condițiile de muncă și de trai ale 
oamenilor muncii italieni.

în încheierea conferinței a luat cu- 
vîntul Enrico Berlinguer, vicesecre- 
tar general al P.C.I. El a subliniat 
că, în momentul de față, Italia are 
nevoie de „o profundă cotitură po

litică", iar ca soluție imediată a men
ționat „necesitatea unui guvern ori
entat spre stînga, care să stabilească 
relații de tip nou cu oamenii muncii 
și cu organizațiile acestora, care să 
garanteze îndeplinirea funcțiilor vi
tale ale parlamentului, să realizeze o 
nouă politică economică". In dome
niul politicii externe — a spus vor
bitorul — „noul guvern va trebui să 
inițieze cel puțin un proces de auto
nomie a țării față de Statele Unite, 
să recunoască Republica Democrată 
Vietnam și China populară, să aibă 
un rol activ în problema securității 
europene și o poziție hotărîtă în pro
blema Orientului Mijlociu".

INTENSE CONSULTĂRI PENTRU 

SOLUȚIONAREA CRIZEI DE GUVERN
ROMA 2 — Corespondentul Ager

pres transmite : După eșecul misiu
nii lui Mariano Rumor de a recon
stitui un guvern cvadripartit, preșe
dintele republicii, Saragat, a început 
o a doua s'erie de consultări — de 
data aceasta numai cu șefii grupu
rilor parlamentare reprezentate în 
Camera deputaților și Senat, pre
cum și cu secretarii generali și pre
ședinții diferitelor partide. întreve
derile șefului statului s-au terminat 
luni seara, după ce au fost primiți 
Fanfani, președintele Senatului, și 
Pertini, președintele Camerei depu
taților.

Din declarațiile făcute ziariștilor 
de unii participant la consultările 
șefului statului rezultă, pe de o par
te, complexitatea situației create ca 
urmare a imposibilității de a se for-

Sosirea 
cancelarului 
W. Brandt 
la Londra

LONDRĂ 2 (Agerpres) - Sosit 
luni la Londra, într-o vizită oficială 
de trei zile, canoelaru) vest-german, 
Willy Brandt, a avut în după-amiaza 
aceleiași zile prima întrevedere cu 
premierul britanic, Harold Wilson. 
După cum apreciază agenția D.P.A., 
chiar din prima rundă a negocieri
lor, cei doi șefi de guverne au abor
dat principalele puncte înscrise pe 
ordinea de zi a convorbirilor : cere
rea Marii Britanii de a adera la Pia
ța comună și politica guvernului 
vest-german privind relațiile cu ță
rile eșt-europene.

ma un nou cabinet cu participarea 
componentelor tradiționale de centru- 
stînga — democrat-creștini, socialiști, 
socialiști-unitari și republicani — 
iar, pe de altă parte, se accentuea
ză necesitatea de a se găsi o nouă 
formulă guvernamentală, pe baza u- 
nui program și a unei componențe 
care să reflecte o orientare spre stîn
ga. Francesco de Martino, secreta
rul național al P.S.I., a declarat că 
viitorul guvern ar trebui să ia mă
suri eficiente „împotriva creșterii 
costului vieții, pentru garantarea cu
ceririlor salariale ale muncitorilor". 
Umberto Terracini, șeful grupului de 
senatori comuniști, care a participat 
la consultările cu șeful statului îm
preună cu Luigi Longo, secretarul 
general al P.C.I., și cu Pietro Ingrao, 
membru al Direcțiunii P.C.I. și al Bi
roului Politic, a relevat că partidul 
comunist consideră necesar să se ac
ționeze în direcția altor formule și a 
altor soluții ale crizei de guvern, ți- 
nîndu-se seama de faptul că „două 
luni de tratative sterile au dus la fa
limentul încercării de reconstituire a 
unui guvern cvadripartit de centru- 
stînga". Tullio Vecchietti, secretarul 
general al Partidului Socialist Italian 
ăl Unității Proletare, a subliniat, la 
rîndul său, necesitatea de a se pre
găti alternativa la formula de cen- 
tru-stînga și de a se evita ca actuala 
criză să se lărgească, cuprinzînd în
treaga țară. Pe de altă parte, Mauro 
Ferri, secretarul național al P.S.U., 
șl-a exprimat însă părerea că ..unica 
soluție a crizei o reorezintă alcătui
rea unui guvern cvadripartit". în de
clarații ale liderilor nartidelor de 
dreapta se sugerează dizolvarea Par
lamentului si organizarea de noi ale
geri generale.

în cercurile Informate nu se ex
clude posibilitatea ca. înainte de a 
însărcina pe un alt renrezentant al 
P.D.C. cu formarea viitorului cabi
net, președintele Saragat să apeleze 
la o „misiune de explorare" a preșe
dintelui Camerei deputaților.

Încă un act de 
sfidare comis 

de rasiștii 
de la Salisbury

La miezul nopții de duminică, sfi- 
dînd din nou voința populației afri
cane și cererile opiniei publice inter
naționale, nesocotind rezoluțiile 
O.N.U., Rhodesia s-a proclamat re
publică, cu scopul de a „statua" re
gimul rasist printr-o consfințire a ru
perii ultimelor legături politice — dar 
nu și economice — care mai existau 
între teritoriul de la sud de Zambezi 
și Londra. La patru ani și jumătate 
de la „independență", proclamată 
unilateral de guvernul rasist al lui 
Ian Smith, acest ultim act, prevăzut 
de mai mult timp de către obser
vatorii africani, dovedește, dacă mai 
era nevoie, că sancțiunile economice 
impuse de Anglia fostei sale colonii 
s-au dovedit nu numai insuficiente, 
ci și inadecvate.

Este știut că în unele zone, de pil
dă în Peninsula Arabică, Anglia nu 
a ezitat să folosească forța atunci 
cind a considerat că interesele sale 
sînt periclitate. De ce nu a făcut 
același lucru și în Rhodesia ? „Le 
Monde" explica aceasta prin faptul 
că teritoriul rhodesian a devenit, re
fugiul tuturor colonilor, a căror'mi- 
grare a marcat sfîrșitul imperiului1 
britanic în Africa, precum și prin 
pozițiile puternice ale așa-zisului 
„lobby rhodesian" de Ia Londra. Ma
joritatea investițiilor engleze pe con
tinentul african sînt făcute în Afri
ca australă, unde, după cum se știe, 
există imense resurse de materii pri
me. Țările africane care și-au dobîn- 
dit independența au luat, de regulă, 
o serie de măsuri care au îngrădit 
activitatea monopolurilor, cum s-a 
procedat recent în Zambia și Tanza
nia. Investitorii britanici consideră 
că regimurile rasiste din regiunile 
din Africa de sud și Rhodesia con
stituie garanții sigure pentru capita
lurile lor.

Datorită presiunilor exercitate de 
către guvernele africane membre ale 
Commonwealth-ului, premierul bri
tanic Wilson a avut în două rîn- 
duri, în 1966 pe crucișătorul „Tiger" 
și în 1968 pe „Fearless", convorbiri 
cu Ian Smith, cu scopul de a readuce 
la ordine fosta colonie. Convorbirile 
au eșuat însă, îndepărtînd și mai 
mult Rhodesia de metropolă, fără 
însă a prejudicia interesele economi
ce ale magnaților din City.

„Referendumul" organizat de Smith 
a permis autorităților rasiste să facă 
noi pași pe calea generalizării siste
mului de apartheid. Rezultatul este 
că astăzi societatea rhodesiană este 
împărțită în două categorii, delimi
tate atît social, cît și rasial : pe de 
o parte populația rurală și proleta
riatul negru, iar pe de altă parte o 
burghezie albă, al cărei rasism este 
bazat pe falsul principiu al unei așa- 
zise „inferiorități" a africanilor. Prac
ticile apartheid-ului au repercusiuni 
adinei asupra marii majorități a 
populației țării. Salariile muncitori
lor negri sînt, de pildă, în unele ca
zuri, de 150 ori mai mici decît ale 
albilor.

Persecuțiile rasiale, profunda in
justiție socială au determinat popu
lația africană Zimbabwe să se ridice 
la luptă pentru cucerirea drepturilor 
ei vitale. Autoritățile rasiste au scos 
in afara legii cele două mari partide 
politice ale africanilor. în fața aces
tei situații a fost creată o mișcare 
de partizani. Specialiștii militari din 
capitala rhodesiană, notează „Neue 
Zilrcher Zeitung". nu-și ascund în
grijorarea față de amploarea opera
țiunilor de partizani t nu mai este 
vorba de infiltrarea unor grupe, de 
comando, ca în anii 1966—1968. ci da 
atacuri ale unor întregi unități bine 
înarmate și instruite. Poporul Zim
babwe este ferm hotărît să ducă 
pînă Ia capăt lupta pentru răsturna
rea regimului rasist, pentru cuceri
rea independenței, pentru instaura
rea dreptății sociale. Acestea sînt 
auspiciile, puțin favorabile pentru o- 
blăduitorii săi, sub care ia naștere 
republica rasistă Rhodesia.

A. BUMBAC
★

NEW YORK 2 (Agerpres). — Se
cretarul general al Organizației Na
țiunilor Unite, U Thant, a declarat 

Iluni că se impune reunirea urgentă 
a Consiliului de Securitate pentru a 
examina situația creată prin procla
marea Rhodesieî ca republică.

O ®

Operațiunea „VIAȚA"
PARIS 2. — Cores

pondentul Agerpres, 
Al. Gheorghiu, irans- 
mite : Campania îm
potriva unor boli gra
ve, cum ar fi cancerul, 
leucemia și scleroza 
de disc, a primit un 
sprijin efectiv din par
tea francezilor, în urma 
operațiunii „Viața", 
inițiată de Fundația 
franceză pentru cerce
tări medicale, cu spri
jinul Oficiului de ra- 
diodifuziune-televiziu- 
ne franceză (O.R.T.F.). 
Un apel lansat în rîn
dul populației pentru 
contribuții individua

le de cel puțin 5 franci 
la sprijinirea cerce
tărilor medicale a dat 
rezultate deosebit de 
favorabile. Pentru a 
afla gradul de audien
tă a propunerii în rîn
dul opiniei publice, Te
leviziunea franceză a 
organizat o experien
ță interesantă : un 
prezentator a cerut 
spectatorilor ca, in
tr-un interval de 100 
de secunde, toți cei 
care sînt dispuși să a- 
corde această contri
buție de 5 franci, să 
stingă televizorul. Răs
punsul a depășit orice 
așteptări. Pe baza unor

calcule, s-a stabilit că 
creșterea bruscă a cu
rentului cu 900 000 kW 
reprezintă închiderea a 
3 600 000 de aparate, 
scontindu-se astfel pe 
o contribuție de cel 
puțin 18 milioane de 
franci din partea te
lespectatorilor.

In cele patru zile 
cit a durat operațiunea 
încheiată duminică, a- 
proape 4 milioane de 
francezi au contribuit 
fiecare cu un minimum 
de 5 franci, strîngin- 
du-se astfel 25 milioa
ne de franci pentru 
sprijinirea cercetării 
medicale.

La invitația Prezidiului U.C.L,fov- VasiIe vladi membru s«- 
pleant al C.C. al P.C.R., șeful Secției relații externe a C.C. al P.C.R., a făcut o 
vizită în R.S.F. Iugoslavia. în timpul vizitei, oaspetele român a fost primit de 
Niaz Dizdarevici, membru al Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I., și a avut 
convorbiri cu Drago Kunț, șeful Secției pentru relații externe a C.C. al U.C.I. 
Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească. Luni seara, 
tov. VasiIe Vlad a părăsit Belgradul, îndreptîndu-se spre patrie. La gara Dunav, 
oaspetele român a fost condus de Drago Kunț, șeful Secției pentru relații externe 
a C.C. al U.C.I. Au fost prezenți membri ai Ambasadei României la Belgrad.

agențiîte de presă transmit:
La bordul unui avion al 

companiei aeriene „Ethio
pian Airlines",în C3re se 811311 
27 de pasageri, patru agenți ai ser
viciilor siguranței etiopiene și nouă 
membri ai echipajului, a fost descope
rită duminică seara o bombă. în timp 
ce avionul rula pe pista de decolare 
a aeroportului Fiumicino (Roma), unul 
dintre agenții siguranței etiopiene a 
descoperit bomba, ascunsă într-o vali
ză, avertizîndu-1 pe comandantul na
vei. Acesta a deschis imediat ușa de 
urgență a avionului, prin care unul 
dintre agenți a coborît aruneînd bom
ba, care a explodat. Printre pasageri 
se afla și ministrul afacerilor externe 
al Gabonului, Jean Remy Ayoune, care 
urma să participe, la Addis Abeba, la 
lucrările Organizației Unității Africane.

Miniștrii agriculturii din 
țările Pieței comune3U încePut 
luni la Bruxelles o nouă rundă de ne
gocieri consacrate' soluționării dificilei 
probleme a excedentelor înregistrate în 
anumite sectoare agricole (grîu, zahăr, 
lapte), devenite costisitoare pentru co
munitate. Date fiind divergențele ma

nifestate la reuniunile precedente, pu
țini sînt cei care speră că miniștrii 
„celor șase" vor ajunge, în cele două 
zile de dezbateri, la un acord în 
această privință.

Colonelul Carlos Arana 
Osorio, candidatul partidu
lui de opoziție Mișcarea de eli
berare națională, deține pînă în pre
zent cel mai mare număr de voturi, 
în urma publicării rezultatelor parțiale 
provizorii ale alegerilor prezidențiale 
desfășurate duminică în Guatemala. El 
a întrunit 91 000 voturi față de 61 000 
acordate lui Jorge Lucas Caballeros, 
candidatul Partidului creștin-democrat. 
Candidatul Partidului revoluționar de 
guvernămînt, Mario Fuentes Pieruccini, 
ocupă locul al treilea cu 60 000 de 
voturi.

Walter Ulbricht, președin
tele Consiliului de Stat, și alți condu
cători din R. D. Germană au vizitat 
luni pavilioanele francez, englez și al
tele din cadrul ediției de primăvară 
a Tîigului internațional de la Leipzig. 
La pavilionul vest-german, relatează 
agenția A.D.N., Walter Ulbricht și 
Willi Stoph au avut o convorbire cu

reprezentanți ai firmelor „Otto Wolf 
AG“ și „Mannesmann" și cu Otto Wolf 
von Amerongen, președintele Comisiei 
pentru industrie și comerț a R. F. a 
Germaniei.

Go Mo-jo, trimisul special al 
R. P. Chineze, vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din întreaga 
Chină și președintele Academiei Chi
neze de Științe, a făcut o vizită pri
mului ministru al Nepalului, Kirti 
Nidhi Bisla, relatează agenția China 
Nouă. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire prietenească.

La Palatul Braschi din 
Roma a avut Ioc duminică 
seara un concert extraordi
nar, dat de Cvartetul din Cluj, con
dus de violonistul Ștefan Ruha, cu 
prilejul împlinirii a 18 ani de la în
ființarea Academiei internaționale de 
muzică „Vivaldi", din al cărei co
mitet de constituire a făcut parte 
și George Enescu. Organizat de Aca
demia „Vivaldi" în colaborare cu 
„Accademia di Romania" (Academia 
României) din capitala Italiei, concer
tul s-a bucurat de un frumos succes.

UNESCO
Cifre și comparații 

care oglindesc amploarea 
si absurditatea cursei înarmărilor ■j

NEW YORK 2 (A- 
gerpres). — Dacă la 
fiecare secundă ar fi 
lăsată să cadă o pie
să de un dolar va 
trebui să treacă 
126 000 de ani pentru 
a epuiza cantitatea de 
dolari ce ar urma să 
fie cheltuită în scopuri 
militare în întreaga 
lume pînă în 1980. A- 
cesta este unul din cal
culele făcute recent 
de UNESCO (Or
ganizația Națiunilor 
Unite pentru Educa
ție, Știință și Cultură), 
anunță agenția Reuter 
UNESCO apreciază 
că astăzi în lume 
se cheltuiește în sco
puri militare mai mult 
decît orlcînd în isto
rie. Aceste cheltuieli 
reprezintă 7 la sută

din produsul mondial 
brut, fiind echivalente 
cu venitul total anual 
al celor peste 1 mi
liard de oameni care 
trăiesc în America 
Latină, Sudul Asiei 
și Orientul Mijlociu. 
Ele depășesc cu 40 la 
sută cheltuielile mon
diale în domeniul în- 
vățămîntului public. 
Intre 1964 și 1967 chel
tuielile militare au 
crescut mult mai rapid 
decît au sporit produ
sul mondial brut și 
populația lumii. Ace
lași studiu întocmit de 
UNESCO relevă că 
în 1967 cheltuielile mi
litare în lume au fost 
de aproximativ 182 
miliarde dolari șl ele 
vor atinge în 1980

4 000 de miliarde do
lari.

O altă comparație 
sugestivă relevă că da
că piesele de do
lari care au o gro
sime de 2,5 milime
tri ar fi puse una pes
te alta, cheltuielile 
militare ale lumii ar 
forma în anul 1980 
o coloană înaltă de 16 
milioane km, sau dis
tanța de 30 ori Pă- 
mînt-Lună. Media 
cheltuielilor anuale 
per soldat este de 7 800 
dolari, în timp ce me
dia cheltuielilor anua
le pentru un copil, 
din cei peste 1 mili
ard de copii de vîrs- 
tă școlară, este de nu
mai 100 dolari. Sînt 
fără îndoială, cifre 
care vorbesc de la sine.
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