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Ce poți face astăzi 
nu lăsa pe mîine!“,

mai cu seamă cînd pregătești

PRODUCȚIA
ANULUI VIITOR

La Timișoara, problematica de birou absoarbe timpul 
s-i energia celor care ar trebui sâ se ocupe 

de producție, să ia masuri practice
în timpul foarte scurt — mal pu

țin de o lună — care a mai rămas 
Î>înă la sfîrșitul anului, eforturile co- 
eotivelor din întreprinderile și orga

nizațiile productive, atenția centrale
lor, combinatelor și grupurilor indus
triale, a forurilor de resort din minis
tere sînt îndreptate nu numai spre 
realizarea și depășirea sarcinilor de 
pla'A, ale angajamentelor pe 1969, dar 
ți spre pregătirea judicioasă a pro
ducției anului viitor. Sarcinile econo
mice din 1970, ultimul din actualul 
plan cincinal, trebuie să fie în între
gime nominalizate; încă de pe acum, 
trebuie să se cunoască destinația pro
ducției, pe beneficiari, cel puțin pen
tru trimestrul I din anul viitor. In 
sensul acoperirii ei integrale cu con
tracte și. co-menzi ; totodată, unitățile 
productive trebuie să fie în posesia 
repartițiilor pentru materiile prime 
ți materialele necesare producției, să 
aibă încheiate contractele cu furnizo
rii ; produsele cu ciclu mai lung de 
fabricație trebuie să fie lansate în 
fabricație, in așa fel Incît, chiar din 
primele zile ale anului viitor, activi
tatea întreprinderilor să se desfă
șoare normal, în ritm susținut, po
trivit cerințelor dezvoltării economiei 
naționale.

Cum s-au pregătit, In acest dome
niu, unitățile constructoare de ma
șini din județul Timiș — Uzinele 
mecanice din Timișoara, „Electro-Ba- 
natul", „Electromotor" sau „Tehno- 
metal“ — centralele industriale ale 
acestor întreprinderi ? Tn ansamblu, 
pregătirile sînt avansate. Pe fon
dul pozitiv al activității referi
toare la pregătirea judicioasă a 
producției din anul viitor se constată, 
însă existența unor carențe — mai 
grave sau mai puțin grave — care 
dacă nu vor fi lichidate în cel mai 
scurt timp de către factorii în drept 
(și pot fi lichidate) amenință să ge
nereze consecințe serioase asupra 
producției din 1970 a acestor între
prinderi. Despre ce este vorba ?

La uzinele „Electromotor", „Teh- 
nornetal" și Uzinele mecanice din 
Timișoara nu se ridică la ora ac
tuală problema nefundamentării u- 
nor indioatori de plan Iată însă că 
la întreprinderea „Electro-Banatul" 
această chestiune apare pregnant. 
După cum ne spunea ing. Dumitru 
Gligorescu, directorul uzinei, colec
tivul de aici are nevoie de un spri
jin concret și real In identificarea 
căilor prin care să poată realiză în 
întregime sarcinile de ereștere a pro
ductivității muncii cu 27 la sută și 
de reducere a cheltuielilor la 1 000 
de lei producție-marfi.

— De ce nu solicitați acest sprijin 
de la centrală? — l-am întrebat pe 
directorul uzinei, care ne-a răspuns:

— Tovarășii din centrala noastră 
industrială de mașini și echipament 
electrotehnic ne-au spus că, așa cum 
au primit și ei sarcinile de la Comi
tetul de Stat al Planificării, ni le-au 
repartizat și nouă. Nu sînt siguri că 
indicatorul productivității muncii, în 
condițiile uzinei noastre, se poate 
realiza, dar dacă așa au primit sar
cina... Este adevărat, în întreprindere 
a fost o comisie de specialiști (prin
tre care tov. Mitruș, din cen
trală, și tov. Lumânare, din minister), 
care, după ce a analizat problema pe 
toate fețele, ne-a arătat posibilități 
de creștere a productivității muncii 
cu încă 1 la sută, față de 10 la sută 
cit s-a acceptat de întreprindere, dar 
nu cu încă 17 la sută, cît ar fi trebuit. 
Problema este deci în suspensie, tim
pul trece, iar indicatorul amintit ră- 
mîne la un nivel pe pare noi nu știm 
cum să-1 atingem.

Directorul respectiv nu a reușit să 
ne convingă că în uzină nu ar mai 
exista rezerve de creștere a produc
tivității muncii ; în schimb, am re
ținut, din investigații, atmosfera de 
tînguială falsă în fața sarcinii de a 
face totul pentru a spori forța pro
ductivă a muncii Tnfățișînd această 
situație tov. ing. Eugen Nicolau, șe
ful serviciului producție al centralei, 
acesta ne-a replicat că „Electromo
tor" din Timișoara o să primească 
sarcini de plan ți mai mari deeît- în 
prezent, nrintr-o reactualizare a in
dicatorilor și trebuie să le-îndepli
nească în mod exemplar. Centrala a 
repartizat indicatorii primiți de la 
organele superioare pe întreprinde
rile din sistem, în funcție de sarcinile 
comunicate de C.S.P. Cu alte cu
vinte. mai ales în domeniul crește
rii productivității muncii nu este loc 
pentru văicăreală ; nu prezentăm a- 
cum rațiunile economice pentru care 
productivitatea muncii trebuie să 
crească sistematic, în ritm alert, în- 
trucît considerăm că directorul uzi
nei timișorene, specialiștii centralei 
industriale . au capacitatea să înțe
leagă necesitatea de a imprima ac
tivității colectivului un randament su
perior al muncii.

Abordăm și o altă problemă, la fel 
de importantă. Reglementările prevăd 
că un anumit produs poate să fie 
pregătit și lansat în fabricație doar 
atunci cînd are desfacerea, asigurată, 
este contractat și deci finanțat. Ce 
se întîmplă însă cînd producția este 
repartizată către beneficiari, dar nu 
este și contractată ? Depinde, de la 
caz la caz. întreprinderea își poate

asuma riscul să lanseze în fabricație, 
la momentul oportun, produsul res
pectiv chiar dacă nu este contractat, 
își îndeplinește din timp și integral 
planul, dar produce . pe stoc ; plă
tește, deci, penalizările de rigoare. 
Sau nu lansează în fabricație produ
sul la " 
cînd 
riscă 
apară 
iernă 
nici un caz avantajoasă pentru 
prindere și pentru economia : 
nală. Intr-o asemenea situație 
fia, la începutul acestei luni, 
„Tehnometal“-Tiinișoara, care 
producția nominalizată a trimestru
lui I 1970 avea contractată doar circa 
75 la sută. Contractarea producției 
merge greu, așadar. De ce ?

— Din două .motive : mai Intîi, 
„Tehnometal" are un specific de pro
ducție. în cea mai mare parte tri
mestrial și, în al doilea rind,, dato
rită faptului că beneficiarii noștri — 
Ministerul Agriculturii și Silvicultu
rii și Ministerul Industriei Alimenta-

timpul oportun și așteaptă pînă 
acesta o să fie contractat : 
însă. în această alternativă, să 
cu planul neîndeplinit, 
a cărei ieșire nu poate

O di- 
fi în 
între- 
națio- 
se a- 
uzina 

■ din

0 considerabilă producție 
suplimentară a industriei

din Capitală
Direcția de statisti

că a municipiului 
București informează 
că, pe ansamblul in
dustriei Capitalei, 
planul pe cele 11 luni 
ale anului a fost în
deplinit și depășit la 
producția globală cu 
551 milioane lei, iar 
la producția-marfă 
vîndută și încasată 
în proporție de 100,7

la sută. Productivita
tea muncii a crescut 
față de prevederile 
planului cu 1,1 la 
sută, pe această 
bară obținîndu-se 
84,8 la sută din sporul 
producției globale.

în această perioa
dă au fost date peste 
plan 2 083 tone la
minate finite, 29 800 
anvelope, 130,8 tone

construcții metalice 
pentru șantiere in
dustriale, 3 028,8 tone 
mașini și utilaje pen
tru industria metalur
gică, 1 068 pompe 
centrifugale, 3 191 băi 
din fontă emailată, 
80 200 mp țesături tip 
lînă, 370 900 tricolaje, 
127 800 perechi de 
încălțăminte și altele.

(Agerpres)

NOI TIPURI MODERNE DE MAȘINI-UNELTE
plimentare, mașina 
poate executa și ope
rații de rectificare in
terioară. Utilajul poa
te fi folosit, de aseme
nea, atît la prelucrări 
individuale 
serie, fiind 
cu posibilități de re
glare și cu mecanisme 
de automatizare, ce 
permit ca printr-o sin
gură comandă să fie 
pornite sau oprite mai 
multe instalații de pre
lucrare.

(Agerpres)

Uzina mecanică din 
Cugir a început fabri
cația a două tipuri de 
mașini de frezat — u- 
niversală și verticală 
— cu comandă auto
mată după program, 
folosite în construcția 
de mașini pentru pre
lucrarea pieselor din 
metal. Mașinile pot 
funcționa în ciclu au
tomat prin utilizarea 
comenzii secvențiale, 
care face posibilă pro
gramarea a 30 de sec
vențe, sau, la cerere 
specială, a 60 de sec-

vențe. Alcătuirea pro
gramului se face prin 
stabilirea unui itinerar 
tehnologic în confor
mitate cu desenul de 
execuție a piesei, pre- 
cizîndu-se succesiv e- 
tapele de lucru.

O altă mașină mo
dernă fabricată de în
treprinderea din Cugir 
este destinată opera
țiunilor de rectificare 
exterioară a pieselor 
cu suprafețe cilindrice 
și conice. Prin utiliza
rea unor accesorii su-

mai devreme, 
raportăm 
realizarea 
sarcinilor 
de plan 
anuale

o Minerii din Teliuc au li
vrat primele tone de mine
reuri de fier peste plan. La 
baza acestui succes a stat 
aplicarea unor metode de 
înalt randament în exploa
tarea zăcămintelor, care au 
asigurat o creștere a produc? 
tivității muncii cu 8,1 la sută 
și realizarea unui volum de 
peste 1,3 milioane lei econo
mii la prețul de cost.

• Colectivul Combinatului 
cărbunelui-Oradea și-a în
deplinit la 3 decembrie 
planul anual la producția 
globală. Pînă la această da
tă s-au extras peste plan la 
zi 37 300 tone lignit net, 1930 
tone cărbune brun net, 
5 950 tone nisip bituminos, 
7 900 tone bitum natural și 
420 tone uleiuri polare. Va
loarea produselor realizate 
peste plan se ridică la 28,6 
milioane lei. Cea mai mare 
parte din sporul de produc
ție ' obținut s-a realizat pe 
seama creșterii productivită
ții muncii, care a crescut cu 
7,5 la sută față de plan. De 
asemenea, prin mai buna or
ganizare a muncii, extinderea 
tăierii mecanice cu combine 
și complete,, extipdejre^r .sus
ținerii metalice, pare a per
mis și reducerea consumului 
de lemn de mină.

A fost realizat, totodată, șl 
planul anual de investiții.

— Trei „restanțe" în 

categoria A la 

fotbal La 3 decembrie a.c., la Moscova 
au început lucrările întîlnirii 
conducătorilor de partid și de stat 
din Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Cehoslovacă, 
Republica Democrată Germană, Re
publica Populară Polonă, Republi-

ca Socialistă România,
Populară Ungară, Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste.

La consfătuire se discută, Intr-o 
atmosferă tovărășească, de lucru, 
probleme internaționale 
comun.

ai Piteștiului industrial
U rcăm pe scara spi

ralată a unei coloane 
argintii. Sîntem pe 
teritoriul celui mai 

tînăr obiectiv piteștean — 
RAFINĂRIA. Urcăm la pes
te patruzeci de metri și-i 
fixăm reperele geografice. 
Tn dreapta, Piteștiul. O în
toarcere de o sută optzeci 
de grade și bănuim în zare 
Oarja, sat topit la orizont. 
Mult mai aproape — torțe
le combinatului petrochi
mic. Torțe galben-roșietice 
ce aureolează zi și noapte 
mari aglomerări industria
le cu denumiri pătrunse în 
limbajul curent : complexul 
do niroliză, fabrica de po- __ __
Iietilenă, de acrilonitril — descărcare-încărcare,_ com- 
materie primă pentru fibre
le sintetice — fabrica de 
negru de fum Tn construc
ție — instalația 
r‘e sodiu, si cea 
de cianurii, 
ț fs'r jos-, la 
noastre, coloanele 
riei. Copaci imenși, drepți, 
argintii, cu ramurile-țevi 
ce se avîntă la mari înăl
țimi, se „răzgîndesc" și co
boară, cotesc, se ascund, 
dispar în subterane ca să 
se oprească în nu știu ce 
rezervoare. Trunchiurile 
zvelte sînt de fapt blindaje 
de oțel crom-nichel, în in
teriorul cărora trei milioa
ne tone de t’t.ei anual își 
vor schimba identitatea, me- 
tamorfozîndu-se în ceea ce 
dicționarul ch’miei moder
ne numește benzen, toluen. 
etil-benzen, ortoxilen. me- 
taxilen, paraxilen, butilen, 
pronan etc. Tntr-un cuvînt, 
combustibil si materii pri
me pentru industria petro
chimică.

Conectată de curind la 
fluxul productiv al întregii 
țări, rafinăria de pe Argeș 
își aduce o contribuție sub
stanțială, fabricînd benzine 
cu cifră octanică ridicată, 
motorine cu diferite tem
peraturi de congelare. Ea 
ocupă astfel, în acest nou 
perimetru al valorificării 
superioare a bogățiilor ță
rii, un loc de prim rang, 
tnscriindu-și cu majuscule 
numele alături de reședin
țe petroliere cu tradiție. 
Ea dă platformei industria
le piteștene valoarea unui 
punct cardinal consacrat ri
dicării valorii „aurului ne-

reportaj de llie TĂNĂSACHE

Traversăm această împă
răție albă sub cerul liber. 
Granițele ei închid 125 de 
hectare de instalații — pe 
verticală, pe orizontală, 
suspendate, sub cota zero. 
O pădure de brazi de ar
gint (amintindu-ne BRA
ZII), hectare de tehnică de 
ultimă oră. Țițeiul, abia 
dislocat din arhipelagurile 
sale subterane, face un 
prim popas la rampele de

acționează energia' umană, 
care dirijează, dă primul 
impuls și corectează mer
sul cu vuiet continuu al in
stalațiilor. O găsim în acele 
saloane cochete, cu pereții 
placați de seifurile electro
nice ce înmagazinează inte
ligență umană codificată. 
Miile de conexiuni electrice 
se adună într-un punct unic 
la „D.L. 100“ — mașină

electronică de producție ro
mânească, semănînd cu un 
pian ale cărui claviaturi 
sînt luminate din interior. 
„D.L. 100“ înregistrează,
controlează, reglează.

Automatizarea proceselor 
Industriale adaugă profesii- 

. lor un spor de intelectua
litate. Sînt zile întregi cind 
operatorul Petru Drăghici, 
de exemplu, unul din su
tele de operatori., chimiști 
ai rafinăriei, nu pune mîna 
pe un ventil. Cele opt ore 
de muncă îl obligă însă la

(Continuare în pag. a V-a)

plet automatizate. Pe un 
tablou sinoptic se succed 
fazele transferului. Atribu
țiile de serviciu ale celor 
ce lucrează aici ? Urmări
rea în fața unui pupitru a 
fulgerelor albastre ce tra
duc în limbaj optic mișcă
rile din triaj. Gurile flă- 
mînde ale pompelor ab
sorb continuu. Materia 
lichidă își pierde for
ța de monolit a molecu
lelor și se divide potrivit 
unor rațiuni umane. Nică
ieri — nici în vecinătatea 
rezervoarelor ce vibrează 
fără întrerupere, nici la 
distilare sau reformare ca
talitică — nu întîlnim mi
rosul specific al produselor 
petroliere Procesul are loc 
pe circuitele interioare ale 
dantelăriilor albe și ele sînt 
determinate de energiile 
concentrice dirijate de om : 
oră de oră; sute de tone de 
abur și mii de metri cubi 
de apă de puț și din Ar
geș. („Dar în verile secetoa
se, cînd Argeșul e mic, 
cum astîmpărați arșița a- 
cestui Setilă ?“ „Această 
chestiune este definitiv re
zolvată prin regularizarea 
debitelor de către hidro
centrală" ne răspunde ingi
nerul Gh. Florea, șeful ser
viciului tehnic).

Am întîrziat Ia instalația 
de distilare atmosferică și 
desalinizare electrică a țițe
iului. Cuptoare lungi, pe 
două șiruri. Rezervoare 
de culoarea aluminiului. 
Pompe. Zeci și zeci de pom
pe. Cauți cu privirea pe 
stăpînii acestor instalații. 
Nu-i zărești. Undeva, însă.

(Continuare în pag. a III-a) carte ?
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ale răspunderii la recepționarea noilor 1970locuințe ® Un tacîm complet pentru

de cianură 
de clorură

picioarele 
rai'ină-

„INOX“ ! O în ziua a opta a săptămînii ?

această carte

intr-o singură

CETĂȚENESC

Da, dacă

® Comandă „fermă“... pe dibuite © Fisuri

Dan POPESCU

ETICAESENȚA
A ARTEI POETICE

Mihai BENIUC

încap toate 
bibliotecile lumii

se numește
2»

ALMANAHUL
SCÎNTEIA

cit și de 
prevăzut

Poezia nu este o chestiune particulară. 
Din moment ce a fost publicată, ea tre
buie să suporte judecata opiniei pu
blice, a contemporanilor, ba și a viito
rului, cînd, rareori, este cazul cu o mi
noritate de poeți. Că această judecată 
este dreaptă, sau nedreaptă sub specie 
aeternitatis (punct de vedere de altfel cu 
totul fals !). nu e cazul să discutăm aici.. 
Dar îndrăznesc să 
de talentat un poet, 
mînuirea cuvîntului. 
de la contemporanii 
tor nimic bun, dacă 
lîngă calitățile caracteristice domeniului 
acesta de creație, nu le conferă și o 
trăsătură etică, nu un minim, ci un ma
xim de etică — dimensiune vitală pen
tru funcțiunea ei istorico-socialâ. 
Această dimensiune este însăși atitudi
nea poetului, înscrisă în substanța operei 
sale ca o vînă de aur într-un minereu.

Condiția etic-umană sau uman-etieă a 
creației este obligatorie. în acest sens, 
etica supremă este etica bărbătească a 
clasei muncitoare, etica neexploatării 
omului de către om Ea, față de etica 
lumii burgheze și a fățărniciei acesteia, 
este non-conformistă Dar. în același 
timp, e umanitară și conformă cu inte
resele întregii omeniri, nu cu ale unei 
categorii sociale restrînse și privilegiate.

afirm că fie oricît 
oricît de meșter în 
el nu poate spera 
săi sau de la vii- 

versurilor sale, pe

Singura clasă care pe plan istoric (pe 
alte planuri, de exemplu cel biologic, fe
nomenul „metafizic" neavînd loc) nu are 
o metafizică este clasa muncitoare cu ideo
logia ei marxist-leninistă. Marxism-leri- 
nismul este ideologia singurei clase care 
luptă pentru o societate fără de clase (deci

puncte de vedere

fără exploatarea omului de către om) ți 
pentru o omenire care să-și realizeze des
tinul în această lume, nu dincolo ! Care 
„dincolo". în definitiv ? Cînd bine se știe 
că acel „dincolo" nu e decît o substanția- 
lizare fictivă a unei non-entități ce prin
de rădăcini pe îndreptățite năzuințe u- 
mane, care nu pot fi însă satisfăcute în 
lumea dominației și jafului exercitat prin 
opresiune asupra celor ce produo bunu
rile. _____

Și acum să revenim la poezie și 
dimensiunea ei etică. Homer, Dante, Cer
vantes, Shakespeare, Goethe, Petofi, E- 
minescu sînt indiscutabil mari poeți. Și 
nici unul din ei, prin opera sa, nu este 

nici antiuman, nici amoral sau imoral 
— dimpotrivă. Să luăm de exemplu pe 
Cervantes (ce importanță are că cineva 
scrie în „proză" sau în „versuri" — poe
zia nu stă în asta). Generosul Don Qui- 
jote, ridicol în credulitatea sa fără mar
gini întruchipată în halucinanta luptă, 
dusă pînă la absurd, între bine și rău, 
între frumos și urît, pentru ideal, este 
expresia poetică a criticii pe care poetul 
Miguel Cervantes o exercită contra for
melor osificate și descarnate ale unei 
epoci, dar și o pledoarie cu lacrimi în 
ochi, și de rîs, și de plîns, pentru o per
manență umană, ce se cere cu tărie a- 
părată și susținută, chiar de-ar fi împo
triva morilor de vînt. Soldatul Cervan
tes și-a pierdut un braț în bătălia nava
lă de la Lepanto (1571) — puterile eu
ropene împotriva turcilor, „creștinii11 îm
potriva „paginilor", după cum era impe
rativul timpului Travestit. Cervantes ne 
apare ca Don Quijote în neiertătoare 
luptă cu forțele răului, cu puterile în
tunericului, ascultînd, de la înălțimea 
Rosinantei, pe omul de simț practic,

DUPĂ MUZEELE LUMII, ALMANAHUL 
SCÎNTE5A 1970 VĂ PREZINTĂ ACUM 
0 FASCICULĂ CU PRINCIPALELE BI

BLIOTECI ALE LUMII

(Continuare în pag. a IV-a)
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Acum, în pragul iernii, 
cetățenii din județele Su
ceava și Botoșani își 
încrucișează pașii prin 
magazinele de confecții, 
textile și încălțăminte, 
licitînd să fie serviți 
cele trebuincioase. Ca 
rigă de „bloc" intre 
dustrie și consumatori,
treprinderea comerțului cu 
ridicata de textile-încălță- 
minte (I.C.R.T.I.) Boto
șani desface trimestrial, 
către populația din cele 
două județe, mărfuri în 
valoare de peste 220 mi
lioane lei. „Pînă în prezent 
— spunea tov. Teodor Ma- 
teoaia, directorul acestei 
întreprinderi — nu avem 
nimic de reproșat indus- 

• triei. Cu mici excepții, 
care nu influențează buna 
deservire a populației, uni
tățile producătoare de con
fecții, textile și încălță
minte î-au achitat onora
bil de obligațiile contrac
tuale. In depozite (subli
nierea noastră) avem măr
furi care pot satisface cele 
mai exigente gusturi". In 
depozite, deci. Dar în ma
gazine? In magazine ești 
deseori nevoit să' înregis
trezi răspunsurile negativa 
ale vînzătorilor, care-și a- 
mînă clienții de la o zi sau 
de la o săptămînă la alta.

Și cu această constatare 
Intrăm în domeniul acuza
țiilor reciproce dintre or
ganismele responsabile cu 
aprovizionarea. I.C.R.T.I., 
de pildă, acuză organiza
țiile comerciale locale din 
județele Suceava și Boto
șani că 
menzl în 
cauză și 
mai ridice 
dul lor, 
proșează I 
ridicata 
zațiilor 
că nu 
tribuire 
port cu cerințele fiecărei 
localități, și că, pe alocuri, 
această repartiție se face 
încă preferențial. De ase
menea, gestionarilor li se 
impută faptul că, dintr-un 
spirit de prevedere rău în
țeles, nu vor să se încarce 
cu mărfuri care, chipurile, 
nu ar avea căutare.

După părerea mai mul
tor interlocutori, ca Dumi
tru Breabăn, secretar al 
Comitetului județein de 
partid Botoșani, Dumitru 
Ciobanu, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular jude
țean Suceava, Ilie Sandu, 
vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliu
lui popular municipal Bo
toșani, și alții, aceste nea
junsuri sînt generate de a-

lansează co- 
necunoștință de 
apoi refuză să 
marfa. La rîn- 
gestionarii re- 

întreprinderii cu 
cît și organi- 

eomerciale locals 
asigură o dis- 
rațională, în ra-

nomaliile care persistă 
încă în comerțul cu tex
tile și încălțăminte Se știe, 
de pildă, că, în ultimii ani, 
au fost luate măsuri pentril 
ca răspunderile fiecărei 
verigi din economie să fie 
cît mai clar nominali
zate. De ce fac excep
ție de la această regulă or
ganizațiile comerciale lo
cale ? Desigur, există un 
coeficient de necunoscut 
care influențează desfacerile 
de mărfuri și care scapă de

comerțului face ca O.C.L.- 
urile să-și regleze foarte 
comod situația financiară 
pe contul economiei națio
nale, lansînd mereu co
menzi, între care multe 
nefondate, fără a suporta 
în nici un fel consecințele 
acestei acțiuni. Exemple 
de acest fel ne stau ’ 
îndemînă : numai în 
trecută, O.C.L.-Mixt 
Gura Humorului a 
licitat nominal 1000 
veste pentru femei și a n-

la 
luna 
din 
so- 
de

gazinul „Durabil" din Bo
toșani — cînd gestionarul 
a fost obligat de către or 
ganele de control să lanse
ze comenzi depozitului chiar 
de 2—3 ori într-o zi, fără ca 
marfa să rămînă în rafturi.

In domeniul încălțămintei, 
de pildă, reprezentanții 
I.C.R.T.I. și ai organizațiilor 
comerciale locale din ju
dețele Suceava și Boto
șani au stat cot la cot la 
contractări și, de comun a- 
cord, au stabilit normative-

Comandă „fermă”
pe dibuite

Livrări „INOX" către I.C.R.M. București

OU QjbC 'ih!jA

Un tacîm complet
pentru „INOX“!

...Și cînd a pătruns în magazinul cu o mie și unul 
de articole „personajul cu aprovizionarea", puzderie 
de cumpărători de ocazie au făcut roată în jurul lui 
(faptele sînt strict autentice : au jurat cu mîna pe 
inimă 7 martori oculari). Și se mai zice că s-au strînș 
clienții în jurul omului aceluia, care mai de care, și 
l-au întrebat șo.ptit, misterioși din cale-afară : „Nu 
cumva ai pe ziua de azi niscai... cuțite ?“ „Cuțite, 
vrem cuțite !“.

Te cruceai cîtă lume avea nevoie în ziua aceea 
de așa multe articole... tăioase 1

Cînd forfota s-a mai potolit puțin, de după tejghea 
s-a auzit o voce care a făcut senzație :

— Anunțăm, pe această cale, pe cei interesați pre
cum că azi se pun 
2 000, poziția HR 14 
pot pleca

La această veste, 
cei care deschideau 
de zile, ușa magazinului cu o mie și unul de articole 
lipsă I) bătură din palme și se repeziră să se înscrie 
pe listă și să-și ocupe locul la coadă. Cei mai mulți 
oftară însă, cu năduf Ba. mai mult, unul îndrăzni 
chiar să zică :

— Bine, frate, aici este sau nu este regulă ? Azi, 
după calendarul „INOX", era rîndul cuțitelor 1 Ce 
căutați în magazin cu lingurițele ?

— Dau 6 lingurițe pe două cuțite și o lingură mare 
— se auzi o voce răgușită din fundul magazinului.

Atît a lipsit I Oferte și cereri începură să curgă 
cu nemiluita.

— Primesc un cuțit HR contra pblonic MD...
— Am 6 furculițe de alpaca, trei cuțite ascuțite țl 

4 cositorite...
Dar să-i lăsăm pe acești oameni cu tre

burile lor și să ne ocupăm în mod serios de tacî- 
muri. Un tacîm — set întreg, alcătuit din linguri șl 
furculițe, cuțite și lingurițe și alte asemenea, nu mai 
poate fi procurat — cam de multișor povestea — cu 
ușurința cu care un tovarăș din conducerea 
întreprinderii „INOX" și-ar putea procura de la 
Moși un bilet de papagal. De ce nu ? Pentru că nu
mita conducere, a numitei întreprinderi producătoa
re de tacîmuri, a stabilit un ciclu de producție „sul 
generis" : într-o perioadă se produc linguri sau fur
culițe, în alta lingurițe sau cuțite. De ce? Motivul 
principal ar consta în faptul că întreprinderea nu 
este aprovizionată ritmic cu materii prime. Departe 
de noi gîndul de a nega existența unor asemenea 
greutăți. Dar nici consecințele nu pot fi negate : în 
magazinele de specialitate cînd găsești cuțite, nu 
găsești lingurițe; cînd sînt linguri, nu sînt furcu
lițe. Cuțitele cerute în Ianuarie sînt livrate în mar
tie ; lingurile din ianuarie, în februarie... După cum 
rezultă limpede și din graficul de mai jos. pus la 
dispoziție de direcția de specialitate din M.C.I.

xistent în depozite. Dar, în 
mod nejustificat, acest sis- ' 
tem de lucru a fost aban
donat. La un moment dat, 
s-a încercat și trimiterea 
de caravane ale I.C.R.T.I. 
pe diferite trasee din jude
țe, ceea ce a înlesnit des
facerea unui important vo
lum de mărfuri în localități 
în general mai puțin bine 
aprovizionate. Deși și a- 
ceastă acțiune a dat bune 
rezultate, ea a fost abando
nată.

Este de reținut că repar
tizarea nejudicioasă a fon
dului de riiarfă pe depozite 
și localități a determinat 
frecvente recartări între u- 
nități, cu consecințe negati
ve asupra aprovizionării 
populației și a nivelului 
cheltuielilor de circulație. 
Numai la depozitele cu ridi
cata ale cooperației de con
sum din județul Suceava, 
de pildă, volumul recartă- 
rilor se ridică la peste 5 
milioane lei. De altfel, uni
tăților cu ridicata din ju
dețele Suceava și Botoșani 
li se mai poate reproșa și 
faptul că nu practică un co
merț activ. Aparatul aces
tor unități nu efectuează în 
mod sistematic controale în 
rețea, pentru a determina 
punerea de acord a rattu 
rilor din magazine cu cele 
din depozite Ele se mul
țumesc doar să aștepte ca 
delegații unităților cu amă
nuntul să se prezinte pen
tru a-și ridica comenzile. 
Cauza acestei deficiențe 
este, în bună măsură, actu
alul sistem de organizare 
a muncii, care înCarcă per
sonalul operativ din comerț 
— șefi de serviciu, merceo
logi, voiajori — cu un vo
lum ridicat de lucrări de 
birou, acesta consumîndu-le 
extrem de mult timp. Pe de 
altă parte, întreprinderile 
comerciale nu au acționat 
suficient nici pentru extin
derea tranzitului organizat 
și a aprovizionării directe, 
domenii în care există 
mari posibilități de îmbu
nătățire a muncii.

Iată, așadar, atîtea și a- 
tîtea probleme a căror so
luționare trebuie să stea 
în atenția lucrătorilor din 

____ ______________ unitățile comerciale, ale ju- 
timp” în urmă, în județele dețelof Suceava și B.oto-
Suceava și Botoșani s^a în- Șâni-.. a respectivelor direc-r:
cercat, cu buhe rezultate, ții comerciale, pentru 
organizarea unor zile de a- 
provizionare colectivă, cu 
participarea șefilor de de
pozite intermediare și a 
gestionarilor pe categorii 
de magazine. Aceștia aveau 
posibilitatea să stabilească 
mai precis mărfurile nece
sare în raport cu stocu] fi

BBS

Confecțiile și încălțămintea în magazine
din Botoșani și Suceava

sub controlul comerțului. 
Incit ar fi nedrept să 
tragem la răspundere or
ganizațiile comerciale, ma
gazinele pentru neînde- 
plinirea, în situații mai 
deosebite de conjunctură, 
a sarcinilor de desfacere. 
Dar de ce să rămînă ne
sancționată munca evident 
deficitară a unor verigi ale 
comerțului, care antrenea
ză după sine un cortegiu 
Întreg de neajunsuri?

Să ne referim, de exem
plu, la metodologia pe 
baza căreia se lansează co
menzile de mărfuri. In baza 
unui așa-zis studiu al cerin
țelor formulate de cumpă
rători; organizațiile comer
ciale locale emit, pe bază 
de înțelegere. un „nece- . 
sar" de mărfuri către 
I.C.R.TiL, care, la rîndul 
său,' contractează confecți
ile, textilele sau încălță
mintea cu unitățile produ
cătoare. Dar, după ce marfa 
a fost produsă și adusă în 
depozite, oomercianții se 
răzgîndeso deseori și nu 
mai ridică oantitățile solici
tate inițial. Iată de ce lip
sa unor contracte ferme 
între cele două verigi ale

dicat din depozit abia 185 
de bucăți, iar O.C.L. Sucea
va lansează, lă același pro
dus, o comandă de 2520 de 
bucăți, pentru ca ulterior 
să nu ridice decît 900 de 
veste. Atît formularea co
menzii inițiale, cît și a 
cantității ulterioare are o 
bază la fel de șubredă. Da- 
că-i întrebi pe cei în cau
ză de ce au procedat întîi 
într-un fel și după cîteva 
luni în sens contrar, nu 
vor putea deoît să bîiguie 
niște explicații fabricate ad- 
hoc. dovedind în fapt su
perficialitatea cu care lu
crează. Și, din păcate, e- 
xemple de acest fel 
multe în județele 
de ne-am localizat de 
dată investigațiile, toți 
acești oameni făcînd ab
stracție de consecințele pe 
plan eoonpmic pe.c.are re
fuzurile lor le generează. O 
altă categorie este cea a 
„prudenților", a celor care, 
datorită aceleiași necunoaș
teri a cererii, se subapro- 
vizionează. neputînd face 
față solicitărilor publicu
lui. S-a ajuns chiar la a- 
semenea situații — cum 
este cea înregistrată la ma-

sînt 
un- 
astă

le de sortimente, pentru ca 
acum, cînd circa 50 la su
tă din pantofii aflați în 
magazine nu se vînd din 
cauză că sînt numai nume
re sub 36. să se recurgă 
la formula cea mai comodă : 
acuzațiile reciproce.

Cunoașterea la zi a nece
sarului de mărfuri pe re
țea și a stocurilor din de
pozite în vederea intensifi
cării desfacerii este o sar
cină a tuturor celdr che
mați să asigure o bună a- 
provizionare a populației 
cu încălțăminte și îmbră
căminte. Din păcate însă, 
de această cunoaștere sînt 
vitregiți tocmai gestionarii, 
oamenii de la rafturi, care 
vin în contact direct cu 
cumpărătorii. Nu cu mult

i ca 
drumul mărfurilor între 
fabrici și magazine să fie 
cît mai mult scurtat, în 
interesul intensificării cir
culației și al bunei apro
vizionări a cumpărătorilor.

lon MANEA
corespondentul „Scînteii

'l

î

în vînzare numai lingurițe MD 
Cei/ înscriși la poziția IIRN 18

unii dintre cumpărători (dintre 
zilnic, de mai bine de o lună

— Schimb trei furculife pentru un cuțit I
Desen de Eugen TARU

FISURI ALE RĂSPUNDERII
LA RECEPTIONAREA NOILOR LOCUINȚE

Multe scrisori sosite la redacție 
semnalează în continuare consecin
țele neîndeplinirii obligațiilor ce 
revin Oficiului pentru construirea 
de locuințe proprietate personală, 
în calitate de contractant, cît și în
treprinderilor constructoare. De 
data aceasta să aruncăm o privire 
mai atentă asupra modului în care 
părțile contractante procedează la 
recepția locuințelor. De ce tocmai 
de aici ? Pentru că dacă recepția ar 
fi făcută cu simț de răspundere s-ar 
putea evita, prin menționarea o- 
biectivă, clară a deficiențelor exis
tente, un cortegiu întreg de urmă
toare daune. E vorba în primul 
rînd de prejudiciile materiale pe 
care o recepție de mîntuială, „oar
bă" le pricinuiește statului. (Avîn- 
du-se în vedere că volumul reme; 
dierilor la recepție e totdeauna mai 
mic decît volumul lucrărilor de re
parații necesare după un timp înde
lungat). în al doilea rînd, e vorba 
de necazurile pe care, din pricina 
defecțiunilor trecute cu vederea la 
recepție, le suportă timp îndelun
gat locatarii.

Iată ce ne scrie, de pildă, I. Ră- 
dulescu, președintele asociației blo
cului nr. 50, cu 80 de apartamente, 
din strada Apusului nr. 67 : „Clă
direa a avut grave deficiente de 
construcție încă de la darea ei în 
folosință (octombrie 1967), fapt cons
tatat de comisia respectivă de 
recepție. Toți cei prezenți atunci au 
observat fisurile din pereți, crăpă
turile din zidărie, de lîngă uși și 
ferestre, calitatea necorespunzătoare 
a tîmplăriei exterioare etc."

Ce s-a întîmplat mai departe ? 
Comisia a stabilit termenul în care 
să fie făcute remedierile și... gata I 
— veți spune dumneavoastră. Nu, 
au trecut mai multe luni, timp în 
care locatarii blocului în cauză s-au 
adresat în scris oficiului de locuin
țe, consiliului popular, altor foruri. 
Urmarea ? I.C.M. nr. 5 a venit, in
tr-un tîrziu, la fața locului cu in
tenția, nemărturisită dar evidentă, 
de a „trage o spoială" și așa a și fă
cut : a astupat cîteva rosturi vizi
bile la zidăria fațadei, alte cîteva 
fisuri din pereți (cu un mortar ne
corespunzător) și'... La scurt timp 
locatarii au semnalat reapariția 
defecțiunilor, mai ales la aparta
mentele orientate spre nord și. Ia 
casa scărilor, unde în timpul ploilor 
apa pătrunde în voie, și iarăși și-a 
făcut apariția I.C.M. nr. 5 și a mai 
„tras o spoială".

într-o primă convorbire pe care 
am avut-o cu directorul O.C.L.P.P., 
Gh. Melinte, ni s-a spus că „la blo-

cui 50 sîntem în fața unei probleme 
grele"... Rezulta că nu constructorii 
sînt de vină, nici comisia de recep
ție... ci lemnăria, care n-a rezistat 
la ploile... anormale, la viscol, la 
zăpada prea abundentă.

L-am invitat pe tov. Valentin 
Constantinescu, șeful serviciului re
cepție de la O.C.L.P.P., să ne înso
țească la fața locului. A sărit ca 
ars ■ „Nici nu mă gîndesc să dau 
ochii cu locatarii. Dar să știți că 
iarna zăpada nu intră în aparta
mente, ci doar între... uși !“...

Ce, ați vrea să ajungă și în pat ?
In cele din urmă am găsit un 

„curajos" în persoana tovarășului 
ing. Aurel Drăgulin. Reprezentantu
lui oficiului i-a fost dat să vadă și 
să audă multe...

în cele din urmă, el însuși, con
vins de dreptatea locatarilor, a con
firmat faptele referitoare la întrea
ga sumă a deficiențelor de cons
trucție chiar în fața superiorului 
său — directorul O.C.L.P.P.

Și atunci, pe neașteptate, a venit 
„momentul răspunderii". Tov. .Me
linte, făcînd o cotitură de 90 de 
grade și ceva, a spus : „Eu nu spun 
că cetățenii nu au dreptate"... Ce 
putem crede ? Cînd spune adevărul 
reprezentantul O.C.L.P.P. ? Cînd 
reclamă ploile „anormale" sau cînd 
dă dreptate (totuși) cetățenilor? In 
si'irșit, bine că a găsit „un minut 
al răspunderii" Nu s-ar putea ca la 
acest oficiu să fie cîte un „minut al 
răspunderii"... în fiecare minut?

Fapt e că, trăgînd o veritabilă 
concluzie din cazul în speță (și al
tele ca el), tov. Traian Stănescu, 
arhitect șef-adjunct al municipiului 
București, ne-a arătat : „La recep
ția blocului, OC.L.P.P. nu a insistat 
pe lîngă constructor ca timplăria 
să se execute etanș, astfel ca vîn- 
tul, ploaia, zăpada să nu mai pă
trundă în apartamente. Constructo
rul, la rîndul său, n-a făcut reme
dierile necesare la tîmplărie, 
jurul tocurilor de la ferestre"...

Se impune însă și o altă conclu
zie : Atitudinea de indiferență 
față de beneficiari, de toleranță și 
îngăduință binevoitoare față de 
constructori și deficiențele lor con
travine nu numai eticii și probității 
profesionale, dar denaturează însăși 
menirea întreprinderii. In fond, 
pasivitatea este o formă de încura
jare tacită a acestor deficiențe și 
totodată un act care prejudiciază în 
egală măsură pe cetățean cît și e- 
conomia națională.

Dumitru MINCULESCU

în

lată ;i proba care atestă superficialitatea recepției la blocul nr. 50 din 
strada Apusului

1 1 O S E
• Mai mulți cetățeni din Lugoj, 

semnatari ai unei scrisori, se arată 
preocupați de „o stare de lucruri 
anormală, care — precizează ei — 
a fost semnalată în nenumărate 
rînduri, dar zadarnic, conducerii 
întreprinderii de gospodărie co
munală din localitate." Despre ce 
stare de lucruri este vorba ? Pe 
cîteva trasee de transport în co
mun (Lugoj-Coșteni-Tipar, Lugoj- 
Găvojdia, Lugoj-Pogonici), circula
ția autobuzelor se face in 
oricărui 
in stații 
ritabilă 
merație 
intr-un 
prețios, 
așa cum am văzut — nu au găsit 
nici un ecou acolo unde trebuie și 
era normal să găsească. Semnatarii 
scrisorii nu pretind — și nici nu 
pot pretinde — întreprinderii amin
tite să aibă un parc neeconomic 
de autobuze, să-și umple garajele 
cu mașini.- Dimpotrivă. Ei sînt de 
părere ca întreprinderea de gos
podărie comunală să ia măsuri 
pentru buna întreținere a autobu
zelor pe care, le are, incit acestea 
să nu stea in garaje, ci să circule 
cu grafice precise și fără „pene"... 
neprevăzute ! Se poate ? Sperăm

afara 
orar, așa incit apariția lor 
este, pentru călători, o ve- 
surpriză. De aici, o aglo- 
care transformă călătoria 
calvar, pierdere de timp 
discuții și sesizări care —

Articolul
Lunile

Total 
an
.ian. febr. martie apr. mai

cuțite desert — 149 151 — 269 1 024
linguri desert 575 50 525 — — 1 575
furculițe „ 575 50 800 — — 2 147
cuțite masă 169 73 400 — 300 2 965
furculițe masă 2 050 50 778 — 2 040 7 404?
linguri 1 060 — 50 — 1 050 5 857

Supunem forurilor tutelare ale fabricii spre Infor
mare și dezbatere o asemenea „judicioasă" organizare 
a livrărilor, în speranța cuvenitelor remedieri.

Gh. GRAURE

In ziua a opta

— Am cumpărat nu de mult un 
televizor — își începe scrisoarea 
cetățeanul A. Mihăilescu din Olă- 
nești. A funcționat el cît. a . func
ționat, dar curînd a obosit. Fiind 
în garanție, (și chiar dacă nu era !
— n.n.). am solicitat cooperativei 
„Progresul" din Rm. Vîlcea să-mi 
trimită un depanator, angajîndu-mă 
să suport cheltuielile de deplasare. 
Am primit un răspuns care nu-mi 
rezolvă nici pe departe necazul : 
aduceți singur televizorul la ate
lier...

Pornind de la numeroase aseme
nea scrisori sosite în ultima vreme 
la redacție — și care sînt de na
tură a dovedi că este vorba despre 
un fenomen de proporții mai am
ple — ne-am propus și un sondaj 
telefonic în cîteva comune, menit 
să constituie o verificare în plus. 
Tema : sînteți satisfăcuți de servi
ciile unităților meșteșugărești ? In- 
trucît „zestrea" tehnică, mereu mai 
bogată, aflată în posesia populației 
rurale impune existența unei rețele 
complexe pentru întreținere și de
panare. Cine trebuie să execute 
asemenea operațiuni ? Se știe : a- 
cesta e terenul de activitate al 
cooperației meșteșugărești. între
barea este deci : se achită acest 
important sector economic de sar
cinile ce-i revin ?

Luăm legătura cu Mărtineștii.
— Pe la noi e cam secetă de de

panatori — ne răspunde M. Enache, 
primarul comunei. Dacă vin o dată 
la cîteva luni, ne considerăm noro
coși. Putem să vă punem și noi o 
întrebare ? De ce sîntem tratați cu 
atîta răceală ? Doar avem și 
abonamente, plătim lumina 
orice cetățean.

— Alo. Izvoarele-Dolj ?
— Da, aici Ștefănescu, contabilul 

șef al consiliului popular comunal. 
Ne întrebați de reparații ? In co
mună se repară (din cînd în cînd
— atunci cînd apare vreun depana
tor) doar televizoarele, restul apa
ratelor le încărcăm în ce apucăm 
și tocmai la Băilești cu ele !

— Comuna Bogați-Argeș. Vă 
vorbește secretarul consiliului 
popular. La noi, vreo 10 televizoare 
zao defecte de peste o lună și ni
meni n-a venit să Ie repare. Me
reu ne alegem doar cu promisiuni.

— Alo, alo...
— Alo, alo...
Am sunat în zeci de comune,

AM
■

ca răspunsul pe care-l așteaptă 
să-l primească pe trasee înainte 
de a veni la noi prin poștă.

• Gheorghe șl Maria DrobotS 
din județul Vrancea ne scriu :

„De-o bună bucată de vreme ne 
trezim acasă cu cite o citație. Sin- 
tem chemați la Tribunalul din Foc
șani in calitate de pîriți. Sîntem si
guri că veți zice : „Dacă ați făcut 
cine știe ce matrapazlicuri și acum 
sinteți chemați la tribunal pentru 
a vă primi pedeapsa, ce ne mai 
plictisiți cu scrisorile voastre ?“ A- 
flați că n-am făcut nici un fel de 
fărădelegi. La începutul acestui an

V

noi 
ca

dar răspunsurile la întrebarea pusă 
au fost aproape identice.

In. numele numeroșilor cetățeni 
care ne-au scris și cu. care am dis
cutat ; ne adresăm tovarășului. 
Dumitru Simulescu, vicepreședinte 
al UCECOM : Cum apreciați gra
dul de satisfacere a 
populației rurale?

— Se poate spune, 
d-sa, că s-au obținut 
portante pe linia asigurării 
activități de depanare corespunză
toare. Am putea enumera trei sis
teme de prestări de servicii. Pen
tru a veni în ajutorul sătenilor 
am înființat numeroase puncte 
fixe (sublinierea noastră), unde 
depanatorii cooperativelor meșteșu
gărești urbane se prezintă, în anu
mite zile ale săptămînii, și repară 
aparatele. în al doilea rînd. am 
dotat cu ateliere mobile unele 
cooperative meșteșugărești (ce e 
drept, nu prea multe — ne lipsesc 
mijloacele auto), care asigură de
panarea Ia domiciliul sătenilor. 
Avem apoi al treilea sistem — cen
trele de reparații urbane, unde să
tenii, veniți latîrgcu diferite ocazii, 
își aduc cu mijloace proprii apara
tele defecte, pe care le ridică atunci 
cînd mal trec din nou pe acolo. Am 
luat măsuri pentru a asigura o 
cît mai bună deservire (din nou 
sublinierea noastră) prin toate a- 
oeste sisteme.

Iată, așadar, un început de situa
ție roz-rozalie. Dar să vedem ce ne 
mai spune tovarășul vicepreședinte.

— Trebuie totuși să mărturisim 
că nu (subl. ns.) satisfacem încă în 
mod curent, la timp și corespunză
tor calitativ, cerințele locuitorilor 
din mediul rural. Motivul : pe lîngă 
mulți lucrători buni, avem și unii 
care nu vor să se deplaseze la do
miciliul clientului. Apoi, ne lipsesc 
mijloacele de transport, dar în a- 
cest an discutăm asimilarea, îm
preună cu industria construcțiilor 
de mașini, a noi mijloace. Toate a- 
cestea, împreună cu pregătirea unui 
număr mai mare de cadre, cu ex
tinderea punctelor fixe de depa
nare în toate comunele și cu rea
lizarea investițiilor viitoare ne per
mit să afirmăm, fără exagerare, că 
vom satisface cerințele populației.

în fața unor asemenea afirmații, 
riscăm încă o întrebare : care este

solicitărilor

ne-a relatat 
realizări im

unei

volumul și structura atelierelor ce 
deservesc comunele ?

Răspuns (primit prin direcția 
producție) : din 2 706 comune, 
numai în 480 sint constituite „nume
roasele" puncte fixe de reparații 
periodice (pentru radio și televi
zoare, restul...) • alte 60 de comune 
au unități permanente, iar numărul 
atelierelor mobile, care deservesc 
celelalte comune, se ridică la... 
22 1

Ce concluzie se poate trage ? Că, 
preocupați de perspectivele deser
virii (fapt care merită aprecieri), 
neglijează în bună măsură cerințele 
de acum. Desigur, nimeni nu pre
tinde. în acest moment, ca totul să 
fie perfect, să se introducă rapid 
sute de ateliere mobile, o dotare 
și o organizare modernă în fiecare 
comună. De aceea, avem . în pri
mul rînd în vedere folosirea unor 
mijloace mai simple, care ar putea 
soluționa multe neajunsuri pînă Ia 
rezolvarea marilor probleme de 
dotare ale viitorului. Socotim că 
una din cele mai urgente măsuri 
— acceptată de cooperative și so
licitată de săteni — ar fi cea a 
inființării unui număr corespunză
tor de puncte fixe, acțiune pro
misă și repromisă, dar. deocamdată, 
fără acoperire faptică. Rezolvarea 
acestor chestiuni și, implicit, a su
telor și sutelor de sesizări existen
te revine, neîndoielnic, uniunilor 
județene ale cooperativelor meș
teșugărești. Dar în ce mod inter
vine conducerea UCECOM, cum
controlează ca hotărîrile luate să 
fie îndeplinite cu toată seriozitatea, 
ca toate posibilitățile actuale să fie 
valorificate la maximum, fiind în 
joc atît interesele cetățenilor, cît 
și interese economice de ordin ge
nerai ? Oare nu există o legătură 
directă între ponderea încă reddsă 
a încasărilor de la populație 
cooperația meșteșugărească, 
scăderea la sate a 
aparate electronice 
ceea ce privește 
Prin crearea în 
a semiatelierelor 
periodică, a acelor puncte fixe 
despre care aminteam, s-ar 
soluționa imediat, fără cheltuieli 
de investiție ori alte complicații, 
cu cadrele existente, un important 
aspect al deservirii populației din 
mediul rural.

George POPESCU

H B

se

în 
între 

vînzărilor de 
și carențele în 

depanarea lor? 
primul rînd 

cu activitate

li ® O El

I
litate de pîriți. Ce ne povățuiți să 
facem pentru a scăpa de beleaua 
asta și, mai ales, de drumuri ?“

Dumneavoastră, nu știm ce po- 
vață să vă dăm. Dar celor care 
pun oamenii pe drumuri, mai că 
ne-am încumeta să le zicem una 
bună. Judecată fără... judecată I

o propune 
Vilcea. str. 
se pare că 
de interes

la... sifonul 
rea primită 
soluție : „In orașul Rm. V 
întreprinderea „6 Martie" nu 
decit un singur centru de umplut 
sifoane și nici unul de reparat mi
cile defecțiuni ivite In acestea !“. 
Să așteptăm, deocamdată, soluția 
pe care, poate, o vor întrezări 
interesați. Am dori însă ca 
toată povestea asta să nu iasă 
apă... chioară !

obișnuit, dar scrisoa- 
exclude și o asemenea 

Vilcea, 
i are

ne-am căsătorit. Ni s-a dat certi
ficatul de căsătorie și de atunci 
țin-te, Pirleo ! Curg citațiile. In 
ziua de 7 noiembrie ne-am învoit 
de la serviciu, ne-am luat hrană 
rece și ne-am dus la Tribunalul 
din Focșani. Aici ni s-a spus că 
in actul de căsătorie s-a strecurat 
o greșeală. Dar nu-i nimic, se re
zolvă. Nu se poate rezolva pe loc 
pentru că lipsește reclamantul. A- 
dică Consiliul popular al comunei 
Timboiești, județul Vrancea, care 

■ ne-a eliberat actul și care a făcut 
greșeala in el. Ne-am dus acasă 
liniștiți și. zilele acestea, iar ne-am 
neliniștit. Altă citație I Pe ziua de 
2 decembrie să ne prezentăm la 
Tribunalul din Focșani. Tot in ca-

o Statistica pe care 
C. Dumitru, din Rm. 
Cerna, bloc A, ap. 6, 
n ar fi de loc lipsită 
pentru organele comerciale locale.
Cititorul nostru susține că numă
rul celor ce și-au cumpărat auto- 
sifoane din rețeaua comercială a 
județului ar trece de cîteva mii. 
Autosifoanele respective nu pot 
fi insă și folosite, deoarece poseso
rii lor nu au unde să încarce cap
sulele goale ! Culmea e că între
prinderii de industrie locală 
Martie" din Rm. Vilcea i s-a re
partizat o 
capsule, dar... n-are cine s-o aducă 
de la Timișoara ! Și atunci a în
ceput plimbarea capsulelor la Tr.- 
Severin, la Tirgu-Mureș, dar pe 
drum, la înapoiere... se descărcau.

In această situație, ce pot face 
cei ce au cumpărat autosifoane ? 
Noi am fi sugerat să se întoarcă

„6

• De ce a construit Uniunea 
dețeană a cooperativelor de < 
sum Maramureș un local atît 
frumos in comuna Suciu de Sus ? 
Răspunsul pe care ni-l oferă ci
titorul Chira Nistor este cit se 
poate de clar : „Aici urmau să 
funcționeze cîteva ateliere de pres
tări de servicii foarte solicitai'’ — 
croitorie, cizmărie, frizerie ș.<s. 
Conform proiectului, toate acestea 
trebuiau deschise încă din luna 
mai a.c. Pînă acum, însă, nici vorbă 
de așa ceva. Aproape gata, clădi
rea este acum ca și pustie și în
cepe să se degradeze". Pesemne, 
U.J.C.C. Maramureș chiar asta a 
și urmărit : să construiască pentru 
a avea... ce repara ! E rentabilă a- 
ceastă afacere ?

stație de încărcat
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Departe de prozaica uzină, unele ANTENELE EXPERIENȚEI
cabinete județene de organizare

a producției și a muncii au devenit

'Obiectivele activității cabinetelor 
Județene pentru probleme de orga
nizare a producției și a muncii sînt 
cunoscute. Ele au sarcina să răspîn- 
dească, prin mijloace adecvate, în 
rîndul cadrelor din economie, proce
deele și metodele moderne de condu
cere și organizare a producției, rele
vate atît de experiența pozitivă, îna
intată a întreprinderilor noastre, cît 
și de procedeele aplicate de unități 
similare din țările avansate din punct 
de vedere economic, să „sensibilize
ze" aceste cadre, să le determine să 
gindească și să studieze mai mult, 
să devină receptive la ceea ce se 
poate cîștiga prin conducerea și or
ganizarea științifică a producției și a 
muncii. Aceste- instituții create cu 
mai mult de un an în urmă au rolul 
de a sprijini în mod concret acțiunea 
de așezare pe baze științifice a orga
nizării producției și a muncii în în
treprinderi, participînd efectiv la ela
borarea și finalizarea studiilor, ofe
rind soluții eficiente, trainice, unor 
probleme ce se pun în acest dome
niu.

Acestea fiind, In mare, atribuțiile 
cabinetelor de organizare a produc
ției și a muncii, este limpede că ju
dețul Prahova oferă noului organism 
creat — prin, numărul mare al între
prinderilor sale industriale, cu o pro- ■.țuu.c 
du&ție diversificată,,în continuă mo- . țex“TPăulești și 
dernizare — un cîmp larg de afirma- "t’ "* 
re. Este adevărat, în 11 luni din acest 
an, în întreprinderile din județ au 
fost elaborate peste 800 studii de or
ganizare științifică a producției și a 
muncii, din care aproape 600 au și 
fost aplicate, eficiența lor economică 
fiind concretizată în creșterea produc
ției și reducerea prețului de cost. In 
ce măsură, însă, a contribuit la obți
nerea acestor rezultate cabinetul ju
dețean pentru probleme de organi
zare științifică a producției și a mun
cii ?.

Cum era și firesc, am început In
vestigațiile în cîteva întreprinderi in
dustriale. Ceea ce ne interesa era să 
vedem cu ce le-a ajutat practic ca
binetul județean de organizare știin
țifică a producției și a muncii în ela
borarea și finalizarea studiilor, lată 
unele păreri în acest sens :

— Nimeni de la cabinet nu a venit 
tn uzină. Am fi avut nevoie de un 
sprijin efectiv în munca noastră, dar 
nu l-am primit (ing. Ion Toboș, șeful 
serviciului organizării științifice “ 
producției și a muncii de la Uzina 
utilaj chimic Ploiești).

— Tovarășii de la cabinet 7 _ Nu 
l-am văzut prin uzină, nu am simțit 
deloo ajutorul lor direct în activi
tatea noastră. (Ing. Cezar Miron, șeful 
eerviciului de organizare de la Uzina 
„1 Mai" — Ploiești).

Două aprecieri fără echivoc. în am
bele uzine, în domeniul organizării 
științifice a producției și a muncii, 
s-au efectuat importante studii și e- 
xistă, în continuare, numeroase pro
bleme care nu au fost rezolvate. La 
uzina de utilaj chimic nu sînt apli
cate importante studii întreprinse, în 
timp ce transporturile interne se des
fășoară defectuos, programarea fa
bricației de unicate este nerațională, 
iar sistemul informațional, greoi.

Probleme nerezolvate încă sînt și 
la uzina „1 Mai". Iar cabinetul, ju
dețean a stat și stă în expectativă | 
specialiștii săi nu au avut nici măcar 
curiozitatea să vadă ce se întîmplă 
în uzine, din punctul de vedere al or
ganizării producției și a muncii.

„Pe cei de la uzina „1 Mai" i-am 
lăsat în pace în acest an, întrucît au 
avut pînă de curînd numeroase difi
cultăți în realizarea planului. Nu am 
mai vrut să-i pisăm și noi cu orga
nizarea".

Cuvintele aparțin tovarășului Ing. 
Ștefan Stancu, directorul cabinetului 
județean Prahova. Oare această ac
țiune trebuie privită în afara sarcini
lor de plan, ca o anexă a activității 
întreprinderilor ? Cu ce s-au ocu
pat activiștii cabinetului, salariați sau 
nu? Au participat la elaborarea și fi
nalizarea unor studii de organizare 
științifică a producției și a muncii din 
întreprinderi ? Notăm, din nou, răs
punsul tov. ing. Ștefan Stancu :

— Ca să fiu sincer, nu am luat par
te, principial sau practic, la elabora
rea și finalizarea vreunui studiu în 
întreprinderi sau uzine ; nu am spri
jinit concret această acțiune.

Un asemenea răspuns, chiar dacă 
este sincer, se cere comentat. Ca
binetul județean Prahova de organi
zare științifică a producției și a mun
cii are doi salariați, ca specialiști per- 
manenți. In jurul lui a fost antrenat 
un larg activ obștesc, format din spe
cialiști din diferite întreprinderi Și 
totuși, după cum ni s-a spus, acești 
tovarăși nu au desfășurat nici un fel 
de activitate concretă în între
prinderi, acolo unde are loc de 
fapt procesul de organizare științi
fică a producției șl a muncii. Tovară
șul Dumitru Cristescu, cel de-al doi
lea salariat al cabinetului, a lucrat la 
serviciul plan-investiții al consiliului 
popular. Ce schimbare ar putea inter
veni ca un asemenea „specialist" în 
probleme de organizare științifică a 
producției și a muncii să se poată des
curca în dificilele și complexele ches-

tfuni ridicate de activitatea productivă 
a marilor întreprinderi, a căror solu
ționare pretinde o cunoaștere de a- 
dîncime a aspectelor esențiale ale 
producției materiale ? Nu mai insis
tăm asupra modului în care activul 
de specialiști al cabinetului a înțeles 
să se ocupe direct, la fața locului, de 
problemele organizării superioare a 
producției și a muncii. Formalismul

tuși, prea puțin pentru ceea ce se 
pretinde de la un astfel de cabinet, 

puțin chiar pentru ceea ce 
cere de la doi specialiști, 
transformat in funcționari 
Întocmind grafice, situații, 
recrutînd conferențiari.

FERMELOR DE STAT CONTRASTE

AGRICOLE

și lipsa de inițiativă au luat locul 
muncii concrete, competente și per
severente, cu finalitate și eficiență.

Desigur, nu pot fi ignorate preocu
pările cabinetului județean amintit în 
vederea „sensibilizării" cadrelor din 
întreprinderi la problemele econo
mice, prin cursuri, conferințe, expo
ziții, simpozioane ; relevăm, de ase
menea, interesantele schimburi de 
experiență în problemele de organi
zare. științifică a producției și a mun
cii între întreprinderile de industrie 
locală, șau între uzinele textile „In- 

ți „Dorobanțul“-Plo- 
îe'ști. ’Aceste rezultate reprezintă, to-

pretl__  .
Este prea 
se poate 
care s-au 
de birou, 
anunțuri,

Centrul de greutate al activității 
cabinetelor județene trebuie să de
vină, în cel mai scurt timp și nemij
locit, întreprinderile, pentru ca in
tervenția lor în fiecare dintre ele să 

. poată fi consemnată direct în elabo
rarea și finalizarea studiilor de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii, în obținerea unor producții și 
beneficii suplimentare. în creșterea 
productivității muncii. în acest sens, 
forurile în drept ar trebui să chibzu- 
iască mult mai judicios la selecționa
rea cadrelor necesare acestor cabi
nete, să urmărească mai îndeaproape 
munca activului de specialiști atașat 
acestora. Experiența a arătat că și 
actuala subordonare a acestor cabi
nete față de consiliile populare ju
dețene nu este de natură să le asi
gure o legătură directă, cu proble
mele producției, să le orienteze acti
vitatea. în principal, spre studierea 
organizării muncii în întreprinderi, 
să le finalizeze eforturile îri rezul
tate economice superioare.

P. DĂNESCU

Ac

Imagine cotidiană în noul port maritim Constanța
Foto t Agerpres

De la om la om și de la o unitate agri
colă la alta, circuitul experienței înaintate, 
al metodelor agrozootehnice nu poate cu
noaște limite. Este un fapt binecunoscut că 
experiența dobindită de cooperativele agri
cole puternice exercită o influență pozitivă 
asupra altor unități.

Reale posibilități de cooperare și cola- . 
borare în condiții reciproc avantajoase, pe 
multiple planuri de activitate, există și în
tre sectorul de stat și sectorul cooperatist 
al agriculturii socialiste. Nu este vorba de 
așa-zisele schimburi de experiență „în fugă", 
de fapt simple vizite obișnuite în anii tre- 
cuți, cu aplicabilitate benevolă a celor vă
zute pe apucate, ci de perceperea în amă
nunțime și aplicarea concretă a unor teh
nologii moderne, cu rezultate palpabile, ante- 
calculate, cu finalitate economică certă.

In ultimul timp se semnalează — e drept 
încă sporadic — cazuri de fructificare a ex
perienței unor întreprinderi agricole de stat 
pe baza unei strînse conlucrări cu coope
rative agricole într-un domeniu care solicită 
un înalt grad de tehnicitate, așa cum este a- 
vicultura modernă. Este un lucru firesc de
oarece, în cadrul agriculturii de stat, ca ur
mare a investițiilor efectuate, au fost create 
mari complexe avicole cu un ridicat grad 
de mecanizare, care dispun de păsări cu va
loare biologică recunoscută. Exemplul con
cludent care atestă însemnătatea prelungirii 
„antenelor" tehnologiei avicole moderne și în 
afara „granițelor" I.A.S. se referă la cola
borarea dintre I.A.S. „Avicola“-Arad și o 
serie de cooperative agricole. Premisele a- 
cestei colaborări au constat, în primul rînd, 
în nevoia reciprocă de utilizare eficientă a 
unor hale de păsări de mare capacitate, care 
stăteau goale în cooperativele agricole din 
Șiria și Semlac. Totul a pornit de la o si
tuație deloc lăudabilă : cu trei ani în urmă, 
cooperativa agricolă „Podgoria" din Șiria, 
după ce fusese criticată de cîteva ori pen
tru că a cheltuit bani pentru a construi hale 
de păsări prin care fluieră vintul, le-a în
chiriat temporar întreprinderii agricole de 
stat amintite, care a crescut în ele sute de 
mii de pui de carne. In tot timpul verii a- 
nului 1967. cooperatorii „au tras cu coada 
ochiului" — nw fără necaz1 la-ceea ce se în- 
tîmplă in propriile hale. Unii dintre' ei au 
fost chiar angajați să lucreze la îngrijirea 
puilor. Se poale spune că participarea efec
tivă a unor cooperatori la creșterea puilor a- 
parținînd I.A.S. și, bineînțeles, rezultatele ob
ținute i-au determinat să prindă gustul pen
tru această îndeletnicire. Așa s-a ajuns ca, 
anul trecut, în halele cooperativei „Podgo
ria" să se obțină 105 tone de carne de pa
săre și, în plus, să se crească o serie de 
15 000 de capete tineret avicol de prăsilă 
care necesitau o izolare mai bună, spre a fi 
feriți de infecții.

Și cooperativa agricolă „Șiriana" din a- 
ceeași comună a solicitat conducerea I.A.S. 
pentru â crește pui de carne prin coope
rare. Anul acesta, cooperarea I.A.S. cu cele 
două cooperative agricole din Șiria a con
tinuat cu aceleași bune rezultate, fiecare u- 
nitate realizînd propriile planuri de produc
ție și de livrare a puilor de carne.

Important este că și cooperative din alte 
localități și-au. manifestat dorința de a coo
pera pentiu dezvoltarea sectorului avicol. A- 
nul acesta. în cele două cooperative agri
cole din Semlac s-au obținut 120 tone carne 
de pasăre. De curînd, halele acestor unități 
au fost populate cu o nouă serie de peste 
60 000 pui. Se poate spune că la Semlac a- 
nul acesta a fost an de debut, în care I.A.S. 
a crescut păsări nu numai pentru a realiza 
și depăși propriile planuri, ci și în mod de
monstrativ pentru a convinge consiliile de 
conducere și pe cooperatori de posibilitățile 
pe care le oferă aplicarea tehnologiei avi
cole moderne. Este cert că demonstrația „a 
prins", deoarece pentru anul viitor coopera
tivele

țină cite 36 tone de carne de pasăre fiecare, 
în cile două serii de pui.

Desigur, formele de colaborare pot fi îmbu
nătățite, dar, în orice caz, avantajele au 
caracter de reciprocitate. Contribuția între
prinderii agricole de stat constă 
acordat la procurarea de utilaje 
de hală — eleveuze, hrănitoare 
dăpători și hrănitoare tronconice 
zarea de pui hibrizi specializați . 
ducția de carne, asistență tehnică și, în mă
sura posibilităților, furaje combinate, contra 
cost, specifice puilor în vîrstă de pînă la 
2—3 săptămâni.

Cooperativele agricole participă cu o parte 
din suprafața halelor, cu brațe de muncă 
care dobîndesc treptat gradul de calificare 
corespunzător cerințelor.

De mare utilitate sînt inițiativele luate de 
Direcția agricolă și Uniunea cooperatistă ju
dețeană Arad, pentru crearea centrelor de 
amestec al furajelor, realizate prin acțiuni 
intercooperatiste la Pecica și în alte locali
tăți. Cei mai concludenți dintre indicii teh- 
nico-economici care exprimă rezultatele coo
perării se referă la greutatea puilor livrați 
și la consumul specific de furaje. în medie, 
la vîrsta de două luni, puii cooperativelor a- 
gricole ajung la o greutate de 1,1 kg, cu un 
consum specific de 3,7—3,8 kg de nutrețuri 
combinate. Hibrizii cu cel mai ridicat po
tențial productiv, la aceeași vîrstă, ating 
greutatea de 1,3—1,4 kg, ceea ce exprimă va
loarea economică deosebită a acestora.

în prezent, I.A.S. ,,Avicola“-Arad caută să 
extindă creșterea puilor prin cooperare și în 
alte cooperative agricole. Explorarea unor 
noi posibilități devine cu atît mai necesară 
cu cît cooperativele care învață să stăpi- 
nească tehnologia de creștere, și mai ales își 
:reează condiții materiale corespunzătoare, vor 
umple halele cu puii proprii. Ținind seama 
de acest fenomen pozitiv prezent, dar mai a- 
les previzibil, I.A.S. ar putea utiliza o mare 
parte din grajdurile de tinerfet taurin care, 
în timpul verii, rămîn nefolosite după scoa
terea animalelor la pășunat. Prin intrarea a- 
cestora in circuitul productiv, în tot cursul 
verii,, ar avea de cîștigat nu numai unită
țile respective, ci și consumatorii care soli- 

. cită carnea de pașăre în. cantități eres- 
cinde.

Este posibilă extinderea formelor de coo
perare amintite între Cele două sectoare ale 
agriculturii socialiste ? Fără îndoială, răs
punsul nu poate fi decît afirmativ, din mo
ment ce o serie de cooperative agricole dis
pun de hale de păsări și adăposturi de a- 
nimale care rămîn libere 
oameni harnici care pot 
timp, cunoștințele tehnice 
menea, la stadiul actual 
mijloacelor de incubație

în sprijinul 
și mobilier 
liniare, a-

— în furni- 
pentru pro-

vara, au numeroși 
dobîndi, în scurt 
necesare. De ase- 
de dezvoltare a 

_________ _ . atît’în. întreprin
derile agricole de stat, cit și în cooperati
vele agricole se pot scoate în plus milioane 
de pui anual, din ouăle provenite de la li
niile și hibrizii existența în întreprinderile 
agricole de 
tale agricole 
cole.

stat, în stațiunile experimen- 
și în unele cooperative agri-

★
timp, în mai multe județe s-aîn ultimul timp, în mai multe județe s-a 

stabilit ca, prin acțiuni intercooperatiste, să 
se construiască combinate avicole moderne de 
tipul celor existente în I.A.S. Dar pînă la 
construirea acestora se impune ca, fără in
vestiții costisitoare, să se pună în valoare 
toate posibilitățile pentru mărirea producției 
de carne de pasăre și alte produse. Poten
țialul ridicat de experiență din unele între
prinderi agricole de stat poate și trebuie să 
fie preluat in mod efectiv și concret de că
tre: multe cooperative agricole. Este însă ne
voie de o acțiune sistematică, metodică, pen
tru cercetarea și adaptarea acestei experien
țe în condițiile fiecărei unități. Aceasta este 
cea mai bună propagandă agricolă, deoa
rece se materializează în mod eficient și 
convingător.

agricole din Semlac au prevăzut să ob- C. BORDEIANU

Aradul o fost, este 
sau mai bine-zis ar 
trebui să fie un județ 
mare producător de le
gume. Cooperativele a- 
gricole au condiții 
foarte bune pentru 
extinderea acestor cul- 

lată 
și-au 

plan

de ce 
prevăzut 

să culti
ve 355 hectare cu dife
rite verdețuri, care să 
fie livrate pieței in pri
mele zile ale primăve
rii. Încă in ultima de
cadă a lunii octombrie, 
datele furnizate de di
recția agricolă arătau 
că suprafețele respec
tive au fost realizate 
in proporție de sută la 
sută. Dar la un con
trol efectuat pe teren 
de către direcția agri
colă au apărut surpri
zele. Legumele respec
tive fuseseră însămân
țate și creșteau numai 
în scriptele unor coo
perative agricole și ale 
direcției agricole. La

concret. La ceapă, coo
perativa agricolă din 
Olari a raportat că a 
plantat 11 ha în loc de 
8 ha, cit pusese in pă
mânt, „7 Noiembrie" 
Semlac — 7 ha in loc 
de 4 ha, Vinga 10 in 
loc de 5; la spanac 
cooperativa agricolă 
din Chelmac nu și-a 
realizat planul cu 5 
hectare spanac, iar la 
cea din Mănăstur erau 
în minus 3 hectare 
salată.

. Insămtnțarea „pe hâr
tie" nu-i o practici 
nouă. A mai fost folo
sită și in alte locuri. Ea 
este profund dăunătoa
re nu numai pentru că 
dezinformează, ci șl 
pentru că, procedîn- 
du-se astfel, piața este 
lipsită de importante 
cantități de legume 
care n-au de unde fi 
livrate. Acțiunea în
treprinsă de Direcția 
agricolă Arad n-ar 
trebui urmată și de al
tele 7

De fapt, ele se nu
mesc prototipuri ne
omologate, Sînt utila
je tehnologice in va
loare de aproape 6 mi
lioane lei, ce fac parte 
din zestrea tehnică a 
întreprinderii de pro
duse ceramice din Iași. 
Valoroasa idee, de a 
introduce „din mers", 
în circuitul economic 
tehnica modernă, este, 
în cazul de 'față, com
promisă de maniera în 
care a fost 
construit și 
funcționarea 
prototip.

Greșelilor 
tare de proiectare (au
tori : specialiști din 
l.A.U.P.S. și l.P.I.M.P.C. 
ambele din București), 
li se adaugă interven
țiile tardive și superfi
ciale pentru remedie
rea lor. Urmarea : u- 
tilaje acreditate inițial 
cu performanțe tehni
ce și funcționale supe
rioare mai mult stau 
decît funcționează. în
treaga lună octombrie 
n-au funcționat ali
mentatoarele A.S.U.,

scoțind din producție 
o întreagă linie tehno
logică, iar în luna no
iembrie s-a găsit în a- 
ceeași situație. un 
transportor cu bandă 

i metalică. Evident, pla
nul de producție este 
serios afectat. De fapt, 
beneficiarul nici nu 
prea are timp pentru 
urmărirea lui. Se ocu
pă cu întocmirea de 
evidențe și grafice de 
intervenție pentru re
pararea defecțiunilor. 
Din păcate, specialiș
tii din partea proiec- 
tanților și constructo
rilor întîrzie să intre 
în acțiune. Iar, atunci 
cînd o fac, este ca și 
cum n-ar face-o.

Evoluția 
nu lasă să 
dă cum și 
omologate 
laje
schimb, s-a 
gat" cu prisosință lip
sa de . răspundere a 
realizatorilor acestor 
instalații. Nu este ca
zul să fie „răsplătiți" 
pentru această „per
formanță" ?

lucrurilor 
se întreva- 
cînd vor fi 

aceste uti- 
tehnologice. In 

„omolo-

re — își schimbă mereu solicitările. 
(Aprecierea aparține tov. Danie) 
Siito, directorul economic a) Centra
lei industriale de mașini agricole din 
București).

Cît realism există în această rela
tare ? E drept, uzina „Tehnometal" 
are un anumit specific de producție 
industrială. De asemenea, ponderea 
de 44,2 la sută din producția-marfă a 
întreprinderii, contractată la data 
efectuării investigațiilor noastre, 
este aferentă, în mare parte, trimes
trului I al anului 1970. S-ar putea 
spune, deci, că centrala și-a îndepli
nit obligațiile de a asigura desfacerea 
producției uzinei timișorene, dgr nu
mai în parte Fiindcă restul de 
producție a rămas necontractată, cu 
toate că aceasta vizează primele luni 
ale anului viitor. Tov. director econo
mic al centralei a ocolit această pro
blemă, ca și cînd centrala industrială 
nu ar trebui să se preocupe, să in
tervină energic pentru a găsi benefi
ciari cerți pe care, împreună cu în
treprinderea. să-i determine din timo 
să încheie în întregime contractele 
de livrare a producției

Să analizăm cel de-al doilea argu
ment prezentat de tov. director eco
nomic — și anume, instabilitatea unor 
cereri de produse întreținută de cele 
două ministere amintite. Nu de mult, 
de pildă, a sosit de la centrală. în 
uzina timișoreană, o repartiție către 
Ministerul Industriei Alimentare 
pentru produsele : batoze de mazăre 
— pentru Fabrica de conserve din 
Tecuci. vînturătoare-selectoare — 
pentru „Ant.refrig“-Bacău si o sită — 
pentru fabrica de ulei „Unirea" din 
Iași Acestea sînt produse a căror 
fabricație trebuia pregătită din vre
me și care se cereau urgent contrac
tate. Contractul. însă, nu s-a înche
iat, deoarece forul de resort din Mi
nisterul Industriei Alimentare a a- 
nurțat că nu mai are nevoie de aceste 
utilaje pe care, inițial, tot el le ce
ruse expres și energic. Acum se în
cearcă anularea repartiției si se 
caută un alt beneficiar t aceste Ope
rații consumă însă din timnul de 
muncă al unor oameni. Iar dacă 
se va schimba planul, aceasta

va provoca, firește, greutăți 
Vor răspunde — cel puțin moral — 
acești beneficiari eapricioși dacă 
uzina timișoreană nu-și vă face pla
nul ? Nu, tot „Tehnometal" va su
porta consecințele. Oare ea va 
fi pusă să răspundă și pentru întîr- . 
zierea pregătirii fabricației celor 38 ' 
de transportoare speciale și selectoa
re repartizate Ministerului Agricul
turii și Silviculturii. « căror con
tractare a fost refuzată de acesta la 
început și pe urmă a fost cerută in-

oadă de timp, nu i-a fost repartizată 
nici una I întreprinderii „Tehnome- 
tal" nu. i-au fost încă repartizate sute 
de tone de table ■’au sîrmă laminată 
pentru trăgătorii, iar „Electro-Ba- 
nat“-ului - importante cantități de 

. . scule așchietoare. organe de așăm- 
blare, conductori electrici.

Care sînt consecințele? Pe de o 
parte, producția nu poate fi lansată 
operativ în fabricație și, de aici., 
greutăți în realizarea planului la uni
tățile beneficiare: pe de altă parte.

sistent ? Se pare că legiuitorul este 
prea îngăduitor cu asemenea benefi
ciari. Penalizările plătite de ei — 
dacă anulările au loc cu o lună și 
jumătate înainte de începerea trimes
trului - sînt mult prea mici față de 
consecințele mari, negative, cauzate 
producției furnizorului.

In uzinele amintite, produsele se 
fabrică, însă, cu materii prime și ma
teriale care și ele, în cea mai mare 
parte, trebuie repartizate și. pe baza 
repartițiilor emise, trebuie contrac
tate. S-au asigurat aceste condiții 
elementare pentru trimestrul I 1970 ? 
Pînă . la data efectuării investigațiilor 
noastre - nu I Toate cele 4 întreprin
deri timișorene au încă restanțe se
rioase atît la obținerea repartițiilor 
pentru materii prime, cît și la în
cheierea contractelor eu furnizorii. 
Uzinei mecanice din Timișoara, de 
pildă, din necesarul de peste 5 000 
tone de laminate pentru trimes
trul I. i-au fost repartizate doar 250, 
iar din cele 150 de poziții rulmenți 
necesari producției, în aceeași peri-

întreprinderile furnizoare nu își trec 
în planul de producție decît ceea ce 
știu că trebuie să livreze, așa că sînt 
necesare mari insistențe pentru ad
miterea repartițiilor sosite ulterior 
precizării planului Se pare că și 
unii furnizori (mai ales cei din Mi
nisterul Industriei Metalurgice), că
tre care C.S.P emite repartițiile, nu 
și-au întocmit din timp balanțele 
producției Dar nu aceasta este prac
tic deficiența cea mare, intrucit ex
periența atîtor ani a dovedit că 
M.I.M. sau alte ministere pot satis
face chiar în aceste condiții necesi
tățile beneficiarilor lor. Ci alta, care 
ține de subiectivismul și arbitrariul, 
din nou existente în relațiile dintre 
întreprinderile furnizoare și «ele 
beneficiare. Să explicităm.

Uzina „Elect.ro-Banat“ are ne
voie, pentru producția trimestru
lui I, de dispersoare de sticlă la cor
purile de iluminat auto. în colaborare 
cu C.S.P., Ministerul Industriei 
Ușoare a indicat, drept furnizor al 
dispersoarelor, Fabrica de sticlă din

București — unde aceste repere nici 
nu sînt omologate Așa s-a procedat 
și anul trecut, pentru ca pînă la 
urmă tot vechiul furnizor. Fabrica de 
sticlă din Turda, să livreze disper- 
soa.rele de sticlă Nu este prima dată 
cînd M.I.U.. procedează în acest fel 
cu beneficiarii săi I tn acest minister 
nu s-a. înțeles, oare, că nu se poate 
aviza o repartiție doar așa de ochii 
lumii, că este mai util să se spună, 
din capul locului, care este situația 
reala a unor materii prime și mate
riale ?

Tot la „Electro-Banat" trebuia să 
între în funcțiune, in acest an, o nouă 
capacitate de producție care ar fi 
folosit ca materie primă bioxidul de 
mangan, livrat de întreprinderea mi
nieră Vatra Dornei. Capacitatea nu a 

'fost dată în producție la timp, ter
menul fiind amînat cu multe luni. 
Bioxidul de mangan a. sosit, însă, în 
uzină și s-a stocat. Pentru anul 1970, 
cum ni s-a relatat în uzina timișo
reană. s-au făcut întîmpinări la or
ganele respective din Ministerul Mi
nelor și la C.S.P în vederea preve
nirii emiterii de repartiții la bi
oxid de mangan în trimestrul I. 
Lucrurile s-au privit mecanic, cere
rea întreprinderii a fost negli
jată de D.G.A.D din Ministerul Mi
nelor și, în consecință, în trimes
trul 1 al anului viitor stocul supra- 
normativ de bioxid de mangan din 
uzina timișoreană ar putea să fie 
îngroșat Iată, deci, cît de receptive 
sînt unele foruri de resort la solici
tările beneficiarilor de a nu stoca 
materiile prime și materialele.

Există condiții certe ca deficiențele 
care se mai fac simțite în domeniul 
pregătirii producției anului viitor 
să fie grabnic înlăturate. Aceasta 
presupune intervenția energică a tu
turor celor răspunzători de crearea 
condițiilor pentru banul mers al în
deplinirii planului, adică a comitete
lor de direcție din întreprinderi
le industriale, în primul rînd, a cen
tralelor industriale, a ministerelor si 
Comitetului de Stat al Planificării, 
pentru a nu deregla cu nimic activi
tatea colectivelor în vederea realiză
rii exemplare a sarcinilor economice 
sporite din ultimul an al cincina
lului.

Ce legătură poate sd 
existe intre piscicultu
ra și legumicultură ? 
Și totuși se caută un 
„mariaj" între aceste 
două sectoare. In mij
locul terenurilor culti
vate cu legume ale 
Stațiunii experimenta
le legumicole din Bu
zău există niște iazuri 
pentru pește in supra
față de 8 hectare. Ele 
aparțin de Întreprinde
rea de gospodărie a 
orașului. Cum ele 
n-au declt o adîn- 
cime de un metru, sînt 
mai mult un loc de in-

fecție, degradînd în «- 
celași timp grădina de 
legume din vecinătate. 
De asemenea, se 
ne că pescarii 
„pescuiesc" și in 
dina stațiunii.

S-au 
ultimii 
Greaca, 
iltele din lunca Dună- 
'ii. Cum au scăpat ce
le de la Buzău ? Aci 
se mai găsește cite u- 
n.ul să mai dea cu un
dița. Dar pentru plă
cerea unora nu trebuie 
nsipit atita pămint. La 
un asemenea mariaj, 
divorțul este necesar.

spu-

in

Sînt acte, totul e le
gal. Potrivit documen
tației prezentate de 
Institutul de proiectări 
pentru instalații petro
liere Ploiești, ilumina
tul parcurilor de re
zervoare ale p.laffcr- 
mei de reformare ca
talitică de la rafină
ria Brazi s-a realizat 
prin montarea a 9 
stîlpi metalici, tip lu
minare. Pînă aici, ni
mic deosebit. Necazul 
a venit de îndată ce 
becurile au început să 
se ardă. Atunci s-a 
descoperit că este im
posibil ca becurile 
consumate să fie în
locuite cu altele bune. 
„Nici cascadorii, după 
cum ne relata ing. Uie 
Căpățînă, de la In
spectoratul de stat ju
dețean pentru protec
ția muncii, nu se în
cumetă să se urce pe 
asemenea stîlpi"

Ce să facă . rafinăria 
in această situație ? 
Singura soluție la ca
re s-a ajuns a fost să 
se schimbe stîlpii. Dar 
din ce fonduri, cine să 
plătească ? Pînă la ur
mă s-a hotărît : plă
tește rafinăria, din 
fondul producției. Co- 
mandind stîlpii, la in
tervale mai lungi unul 
de altul, la o unitate 
de producție, rafinăria 
îi plătește ca piese de 
schimb. Și așa s-a gă
sit forma legală pen
tru achiziționarea 
stîlpi în valoare 
180 000 lei. Acum 
treaga afacere a 
pilor de 
încheiat, 
acte 
poți 
Mai 
să-1
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Pe 
filme __  ...._________ .___ ___
ția cronicarului. îndeosebi producțiile 
aparținînd unor genuri de largă 
popularitate fac parte din această ca
tegorie, fiind îndeobște trecute cu ve
derea sau consemnate în note sprin
țare, pe temeiul că n-ar avea rost să 
se discute cu seriozitate despre niște 
pelicule, în fond, „fără pretenții". 
Ele sînt amintite uneori, e drept, dacă 
se analizează structura și echilibrul 
repertoriului cinematografic. Se omi
te însă, de multe ori, faptul că datori
tă tocmai deosebitei lor forțe de atrac
ție, aceste filme își exercită influența 
asupra unui public extrem de nu
meros — tinerii. Și că această in
fluență nu este întotdeauna favora
bilă cultivării unor concepții de viață 
pe măsura epocii noastre.

Reprogramat, pe rînd, in săli din 
mai toate cartierele Capitalei, filmul 
„Paria" este realizat cu evidentă sim
patie pentru eroii săi implicați în- 
tr-un furt de proporții și tratat pe 
ecran nu cu nuanțe de parodie (ca in 
„Șapte oameni de aur"), ci în tonali
tățile unui realism dur. Există în ci
nematografie, ca și în literatură, mo
dalitatea de a nega prin afirmație, și 
am văzut filme 
care condamnau 
gangsterismul fă
ră a avea aerul a 
o face, lăsînd să 
vorbească faptele, 
relevînd josnicia 
lor implicită, con
secințele lo.r. In 
„Paria" însă cri
minalul este idea
lizat. încolțit de 
poliție el pare mal 
degrabă o victi
mă ; deși spre fi
nal face un ade
vărat masacru 
printre urmărito
rii săi, cînd este el 
însuși ucis, un o- 
fițer de poliție 
împărtășește par
că regretul spec
tatorilor și pune 
în gura muribun
dului — cu delica
tă umanitate I — 
o țigară... Morala 
filmului ? Una 
singură : păcat că 
după atîta trudă, 
după atîtea emo
ții și după atîția 
adversari doborîți, 
eroul nu apucă „să 
se bucure" de 
aurul furat!

Am discutat, nu 
o singură dată, 
despre necesita
tea divertismen
tului cinemato
grafic, inclusiv a filmelor de 
venturi, și este de la sine ințeles 
ținînd seama de „specificul genului"^ 
nu se 
filme să 
profunzimi ________ __
aici și plnă Ia a accepta pe
licule care fac, mal mult sau mal pu
țin mascat, apologia răului, care pre
zintă brutalitatea ca o virtute (unele 
pastișe europene ale genului western), 
este cale de-o poștă. Trebuie me
ditat cu mult mai multă seriozitate 
asupra ecoului pe care-1 pot avea a- 
ceste filme în rîndurile unui public 
încă în formare, în rîndurile acelor 
tineri care frecventează de obicei să
lile unde sînt prezentate. Desigur, 
proasta lor influență educativă se 
exercită prin acumulare. Și dacă vom 
examina pe o perioadă mal îndelun
gată repertoriul cinematografelor de 
premieră (ca și repertoriul de re
luări) vom constata că această acu
mulare nu este deloc ipotetică.

Uneori, nocivitatea nu este „agre
sivă", proporțională cu numărul de 
omoruri și de pumni dlstribuiți într-o 
oră și jumătate de proiecție, ci 
are o natură mai subtilă.

Să ne referim la un film care, din 
punct de vedere artistio, este superior 
altora de același gen : „Jocul care u- 
cide", a cărui premieră a avut loc 
luni. Este un film de tensiune, de 
atmosferă, fără nici un fel de con
fruntări violente. Eroul 
un pianist parizian 
sește talentul cîntînd 
taurant și care — 
este pe punctul de 
ca artist — moare, ucis de un glonte 
tras in frunte, fără să știe sau mă
car să bănuiască de ce. Adaptare a 
unui roman din așa-numita „serie 
neagră", povestea are tensiune pen-

ecranele noastre rulează 
care nu solicită neapărat

unele 
aten-

tru că spectatorii știu care va ft 
soarta acestui om ; știu că fiind luat 
drept un criminal de război nazist, 
el va fi pînă la urmă executat de o 
organizație clandestină care-i urmă
rește pe autorii masacrelor în masă 
ce-au izbutit să se sustragă justiției 
și se ascund sub identități de îm
prumut. Aparent, filmul are, fie și 
marginal, o tentă de umanitate. Sec
vențele retrospective, reprezentînd a- 
trocitățile care-1 acuză pe veritabi
lul criminal de război, au o vibran
tă forță evocatoare ; fostul ofițer 
hitlerist von Klaus — terorizat de 
răzbunarea căreia vrea să i se sus
tragă, este obsedat, în vis, de chi
purile oamenilor pe care i-a măcelă
rit. Dar nu este nici un moment vor
ba despre vreun proces de conștiin
ță. In pofida oricăror aparențe, fil
mul nu lasă să se întrevadă nici o 
atitudine. Totul se rezumă, de fapt, 
la atmosfera de tensiune. Totul se 
află sub semnul hazardului, totul — 
inclusiv atacul cardiao care pune ca
păt vieții lui von Klaus în timp ce 
pianistul, prins în cursa ce i-a fost 
întinsă cu abilitate, va plăti pentru 
crimele pe care nu le-a comis.

Fără îndoială. filmul e bine con-

Rdtdcire
Desen de Eugen TARU

poate cere acestor 
atingă nemaipomenite 

filozofice. Dar de
pe-

principal 
care-și 
intr-un 
tocmai

a se realiza

este 
lro- 
res- 
cind

struit, are o gradație interesantă," 
actorii sînt Ia înălțime. Ce 
reprobabil în „Jocul care

• Reprobabilă este optica lui, 
te să deturneze atenția de 
tele, problemele, contradicțiile lumii 
reale. Destinele oamenilor par, în a- 
cest film, un simplu, joc al fatalității. 
Pelicula, în ansamblu) ei, acreditează 
Imaginea unei realități în care binele 
și răul se confundă, o realitate a ză
dărniciei, Ia fel de absurdă ca și 
moartea personajului principal.

Este un gen cultivat — șl nu de 
azi, de ieri — în cinematografia oc
cidentală. Ne amintim de așa-numi- 
tele producții „cu telefoane albe", 
lansate de studiourile americane în 
anii de dinainte de război — peli
cule care falsificau realitatea și care 
erau considerate, în critică, drept 
„filme-narcotic". Pentru a capta pu
blicul contemporan, acest gen a su
ferit anumite metamorfoze — extin- 
zîndu-și aria tematică pînă la po
vestiri de tipul „Jocul care ucide". 
Intr-un fel, și filmele care exaltă 
violenta intră în această categorie, 
pentru că nu prin dezlănțuirea In
stinctelor primare poate omul de azi 
contribui la rezolvarea problemelor 
majore ale existenței sale. Apar, pe 
de altă parte, o serie întreagă de 
filme care dau o Imagine falsă, e- 
dulcorată, a realităților lumii capita
liste, cum ar fi acele „nevino
vate" comedioare muzicale cu mi
liardari generoși și cu un univers 
paradisiac unde e suficient să întinzi 
mîna (cu chitara) ca să culegi laurii 
succesului, dragostea fetei bogate și 
o mașină „sport". De regulă medio
cre din punct de vedere artistic, a- 
ceste producții, deloc „nevinovate",

este însă 
ucide" ? 

care poa
la aspec-

Corala municipiului
București
r?-Înființat relativ 

cent, Corul sindicate
lor din municipiul 
București a beneficiat 
încă de la constituire 
(1 noiembrie 1967) de 
aportul reputatului di
rijor Dumitru D. Bo
tez, care, printr-o a- 
tentă selecționare a 
membrilor formației, 
recrutați dintre miile 
de coriști, iubitori fer- 
venți ai acestui gen 
muzical cu vechi tra
diții, a înmănuncheat 
peste o sută de voci 
din cadrul corurilor de 
amatori din Capitală. 
Convins fiind că mu
zica corală este o 
treaptă directă spre a- 
stmilarea unor genuri 
muzicale mai com
plexe, D. D. Botez, ur
mărind cu consecvență 
creșterea nivelului in
terpretativ al acestora, 
a condus treptat for
mația spre culmile u- 
nei adevărate măies
trii artistice, iar prin 
spectacolele ce urmea
ză a fi prezentate își 
propune, în primul 
rînd, formarea de noi 
contingente de iubitori 
oi muzicii, de atragere 
— în special — a ti
nerilor spre înțelege
rea comorilor artei

muzicale. Formația a 
ajuns la o sudură a- 
proape deplină și la o 
frumoasă omogenitate 
sonoră, atingînd pe 
alocuri momente de 
nivel profesionist, diri
jorul impulsionînd in
terpretărilor nuanțe di
namice variate, în ra
port cu exigențele lu
crărilor, realizind 
norități de la 
pină la pianlssime a- 
proape indicibile.

Concertul prezentat 
nu de mult în sala din 
strada Lipscani este 
primul dintr-un ciclu, 
organizat in cadrul pri
mei stagiuni de sine 
stătătoare și a cuprins 
un program echilibrat, 
in care au fost incluse 
numeroase coruri ale 
compozitorilor români 
alături de pagini cele
bre din repertoriul u- 
niversal al genului. O 
sală plină, entuziastă 
și, ceea ce este impor
tant, cu o masivă par
ticipare a tineretului, 
a aplaudat cu căl
dură cintece cu carac
ter patriotic, maestuos 
de I. D. Chirescu, I. 
Brătianu, D. Bughici, R. 
Paladi, 1. Hirțan si D 
Botez, ca și pe cele

SO- 
forte

prelucrate cu mult 
simț artistic de D. Cu- 
clin, N. Lungu, N. 
Oancea, V. Popovici, 
D. Popovici și C. Ba
ciu. Redus la formație 
camerală, la începutul 
părții a doua, corul a 
făcut față cu succes u- 
nor lucrări de Orazio 
Vecchi, Brahms, Ceai- 
kovski, interpretarea 
acestor minunate pa
gini apărîndu-ne de o 
justețe aproape irepro
șabilă.
Acompaniamentul pia

nistic, de un real fo
los întregului aparat 
vocal, a fost susținut 
fără ostentație de Doi
na Prodan- Ilinoiu. Cei 
trei soliști (Elena Si- 
mionescu. Ecaterina 
Drăghici și Atanasie 
Păvăluță), sînt pose
sori ai unor voci ge
neroase, bine timbrate 
și atent șlefuite.

Fără îndoială, după 
acest concert promiță
tor, dacă formația co
rală a municipiului 
București va continua 
să evolueze, să mun
cească cu rîvnă și se
riozitate, îi întrevedem 
cucerirea unor izbinzi 
artistice de prestigiu.

Constantin RASVAN

propagă mirajul vieții ușoare, mi- 
zînd pe receptivitatea unui public a- 
tras de partitura muzicală, de farme
cul decorului exotic și de surîsul in
terpretei principale.

Uneori, afluența de public la ast
fel de filme ne intimidează, alteori 
socotim că, la urma urmei, în cutare 
film se aud intr-adevăr voci frumoa
se, sau că în altele (ca „Operațiunea 

pe- 
sînt 
un 

ge
mă i 

place

Lady Chaplin" sau ca „Mai 
riculoase decit bărbații") bătăile 
bine filmate, realizatorul este 
bun meseriaș ș.a.m.d. „Specificul 
nului" ne dezarmează și criticăm 
degrabă un film ca „Vă ___
Brahms ?“ — care face succes de pu
blic pentru că este excelent inter
pretat și care emoționează prin ceea 
ce este în el adevăr uman, chiar dacă 
are unele limite decurgînd din factu
ra romanului originar. Cred că pentru 
a evidenția convingător anumite li
mite de viziune, unele accente melo
dramatice etc., trebuie să relevi, fără 
a abdica prin aceasta de la exigență, 
și ceea ce e realmente bun și frumos 
în filmul respectiv, ceea ce este ade
vărat. și omenesc în drama prezentată 
pe ecran. Altminteri publicul nti te 
crede. Desigur, nu ne propunem să 
pledăm pentru acest gen de filme, 
deși, poate, ar merita — dată fiind 
abundența de producții și coproducții 
din repertoriul curent. în care se fac 
grave concesii, de conținut, și se igno
rează criterii artistice elementare. TI 
invocăm în discuție ca simplu ar
gument. pentru a atrage atenția 
că, distribuite în grabă, interven
țiile critice pot dezorienta, în loc 
să contribuie la edificarea publicu
lui asupra problemelor esențiale alț 
repertoriului cinematografic, la cul
tivarea unei atitudini exigente a 
spectatorilor față de filmele care, sub 
paravanul convenției de gen, ascund 
germenii unei influențe dăunătoare.

Avertizarea asupra acestor influen
țe, combaterea lor nu are, firește, ni
mic comun cu prejudecata în virtu
tea căreia „succesul de public" ar fi, 
prin definiție, o proastă recomanda
re. Exersarea exigenței critice pe 
filmul de public care, ca substan
ță. nu îndreptățește tirul de arti
lerie grea, folosește la fel de puțin 
autorității criticii 
ca și discutarea 
altor filme, mai greu accesibile ; a- 
vem în vedere efortul de a disocia 
valorile reale de limitele filozofice 
sau artistice ale acestor realizări, a- 
jutînd publicul să le situeze mai e- 
xact în contextul dezvoltării artei fil
mului, să descifreze și să interpre
teze mesajul lor nu arareori confuz 
sau contradictoriu — disociere care 
este, de asemenea, o condiție a efi
cienței educative.

Evident, funcția socială, educativă, 
a activității cinematografice preva
lează asupra oricăror alte conside
rente. Aceasta nu înseamnă că sîn
tem partizanii unul purism desuet, și 
nimeni nu poate pretinde eliminarea 
din repertoriu a genurilor de largă 
popularitate — inclusiv a filmelor po
lițiste, de aventuri etc. Este însă ne
cesar să se respecte riguros criteriile 
de valoare In selecționarea lor, du
blată de o activitate mai eficientă, 
mai substanțială — în planul criticii, 
ca și al diferitelor forme de răspîndi- 
re a culturii cinematografice — meni
tă să contribuie la orientarea specta
torilor, la explicarea fenomenului ci
nematografic contemporan, la culti
varea spiritului selectiv al marelui 
public.

cinematografice 
unilaterală a

D. COSTIN

17,30 — Deschiderea emisiunii 
Emisiune în limba 
ghiară.

— Film serial : „Aventură în 
munți" (II) — „Fortăreața"

— Mult e dulce și frumoasă 
— Emisiune de conf. univ. 
Sorin Statl.

— Telejurnalul de seară.
— Baschet masculin : re

priza a Il-a a întîlniril 
Dinamo București—Racing 
Club Malines (Belgia) în 
cadrul Cupei Campionilor 
Europeni, 
direct de 
reasca.

20,00 — Seară de

18,30

19,00
19,20

21,40
22,10
22,30
22,45

23,10

20,00

21,20

21,30

21,40

Transmisiune în 
la Sala Fio-

operă — „Mi
chelangelo" de Alfred 
Mendelsohn. Interpretează 
ansamblul Operei Române 
din Cluj. In distribuție : 
Dan Șerbac, Mugur Bog
dan, George Călătan, Ște
fan Popescu, Ion Budoiu, 
Georgeta Orlovschl, Con
stantin Zaharia, Titus Pa- 
ulic, Ana Manciulea, Va- 
sile Cătană, Vasile Chlș, 
Emil Gherman, Sorin Ca
ras, Constantin Toma, Ion 
Lazăr, Daniel Lapoși, Va
sile Sildan.

— Reflector — Telefolleton 
cotidian.

— Avanpremieră.
— Actualități literare
— Telejurnalul de noapte.
— Cîntec în piatră — Film 

de televiziune realizat de 
Dlonisle Șincan șl 
Bîtcă.

— închiderea emisiunii 
gramului I.

PROGRAMUL TI

Vlad

pro-

— Film artistic : „Week-end 
cu Ana".

— Melodiile săptămînil — 
Prezintă Elly “

— Reflector — 
cotidian.

— Film serial
rii" : Cine
(reluare).

— închiderea emisiunii pro
gramului II.

Roman. 
Telefotleton

„Răzbunăto- 
e Remack T

teatre

Bu

0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ateneul Român — sala 
Studio) : Recital de pian susținut 
de Bogdan Georgescu-Pitești și 
recital de vioară susținut de Șer- 
ban Lupu acompaniat la pian de 
Liliana Iacobescu — 20.
© Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Studio) : Năpasta —
19.30.
© Teatrul de Comedie : Nicnlc 
— 20.
@ Teatrul „Lucia Sturdza
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Victimele datoriei — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahla) t 
Sfîntul Mitică Blajinii — 20.
© Teatrul „C. T. Nottara" (sala 
Magheru) : Othello — premieră
— 19,30 ; (sala Studio) : Enigma
tica doamnă ,,M‘ 
0 Teatrul 
© Teatrul 
șoareci —
o Teatrul 
gele cerb
© Teatrul 
buk
A Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" : Astă seară se Improvi
zează — 20.
0 Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : Papuclada — 17. 
© Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Varietăți *69
— 19,30 ; (sala din Calea Victo
riei) : Femei, femei, femei —
19.30.
© Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Manevrele —
19.30.
©Circul de stat: Ritmurile are
nei — 16 ; 19.30.

20.
Mic : Tango — 20.
Ciulești ; Cursa 
19,30.

„Ion Creangă* t
— .18,30.

evreiesc de stat ! 
20.

de

Re-
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INIMII NECUNOSCUTE
de Al. Mirodan

la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
Universul romantic, atît 

de propriu dramaturgiei lui 
Alexandru Mirodan. își 
definește contururile și în 
comedia dramatică Trans
plantarea inimii necunos
cute, piesă care vine să 
sublinieze tncă o dată des
cendența scriitorului din 
familia spirituală a unui 
Mihail Sebastian. O privire 
atentă va regăsi în intriga 
ultimei scrieri ironia me
lancolic disimulată din 
teatrul ilustrului înaintaș, 
dar și vocația creatorului 
lui Cerchez pentru eroii 
mistuiți de ’ ’ 
ci re.

In acest 
poetic joc . __
după părerea mea. farmecul 
replicii lui Mirodan, care 
știe să fie vehement ca un 
cavaler al floretei, invitîn- 
du-ne să medităm, pe aripi
le visului, asupra condiției 
noastre umane. Drama la 
care sîntem aproape gata să 
asistăm în „Transplantarea 
inimii necunoscute" nu se 
mai petrece. Emoția ei ni 
se transmite însă însoțită de 
concluzii virtuale ce servesc 
o idee care traversează, de 
la „Ziariștii", fiecare nouă 
piesă a scriitorului : e ne
voie. sîntem obligați mo
ral să facem mai mult, să 
facem totul pentru a recîș- 
tiga curajul de a ne sustra
ge conformismului cotidian, 
pentru a fi noi înșine.

Pentru că fericirea ima
ginată de Mirodan — și va 
trebui să relevăm această 
statornică credință în feri
cire a dramaturgului — nu 
poate fi concepută decît ca 
un echilinru perfect între 
lumea dinăuntru a eroului 
și cea din afară, nu poate 
fi concepută decît ca un co
rolar al unei necurmate 
lupte pentru echitate și a- 
devăr.

Iată-1 pe acest nou erou 
a) lui Mirodan, Don, ado
lescent întirziat, egoist ca 
orice adolescent care și-a 
depășit vîrsta, traversînd o 
existență în care comodita
tea cotidiană pare să-i țină 
loc 
pînă la a se minți pe el în
suși, trist în ambiția de a 
evita un contact direct, res
ponsabil cu ceea ce numim, 
obișnuit, realitat 1.

Secondat, cu o aceeași, a- 
proape inconștientă, des
prindere de realitate, de 
un colaborator care își în
temeiază devotamentul pe 
complicitatea în superficia
litate, personajul lui Miro
dan e. metaforic, o replică 
elegantă și, în intenție, nu 
mal puțin vehementă, la a- 
dresa conformismului, au
tomatismului de conjunc
tură. la adresa abdicării e- 
goiste din fața marilor 
idealuri, în sfîrșit o replică 
la adresa contagioasei și 
nefericitei stări de mulțu
mire măruntă și imediată.

Supus de dramaturg unei 
intervenții neașteptate —

ideea de feri-
necontenit și 
antitetic stă,

de ideal, superficial

transplantîndu-i-se Inima 
unui grădinar necunoscut, 
mort exact în clipa cînd în
cerca să salveze o fetiță — 
Don revine în scenă cu u- 
moarea unui alt om, des
prins acum de contingența 
cotidianului conformist, cu 
o detașare senină față de 
tot ceea ce pînă atunci con
stituise obsesia superficia
lității sale. în sfîrșit, cu un 
superior zîmbet înțelept 
iluminîndu-i chipul.

Există în tablourile care 
sugerează replica intențio
nată prin personajul lui 
Don o vervă îndrăcită, 
strălucind adesea în jerbe 
multicolore, ilustrînd admi
rabil disponibilitatea dra
maturgului pentru cozeria 
care împletește, ca într-o

individualități cuceritoare, 
cum ne-am fi așteptat.

Replica lui e, acum, 
ideală prin conținutul ei 
etic, ironia, cînd nu e
transcrisă jurnalistic, cum 
spuneam reclamă adeziune 
prin caracterul ei justițiar, 
dar, ca și acel zîmbet 
perior și înțelept care-i 
minează chipul, totul 
ceva de seră.

Ce vreau să spun T
Că noul Don, purtătorul 

Inimii „necunoscute", al u- 
nei inimi nobile, inima unui 
om din mulțime, al cărui 
sacrificiu superb implică 
transplantului valoare sim
bolică — noul Don, deci, 
lasă impresia că rămîne da
tor, sub raportul autentici
tății, donatorului său.

su- 
ilu- 
are

cronica dramatică

adevărată broderie, Ironia 
cu ascuțimi de oțel, cu u- 
morul plin de savoare, dar 
întotdeauna de ținută. Re
plicile scînteiază atunci cînd 
nu sînt învăluite intr-un li
rism voit, avînd darul să 
stimuleze imaginea luminos 
euforică. Dar jocul acesta 
ne apare nu rareori și gra
tuit, impliclnd ei însuși 
ideea de superficialitate. E 
greu, într-adevăr, de ținut 
măsura atunci cînd stilou
lui i se oferă jocul și cînd 
gratuitatea izbutește să fie 
colorată Adevărul este că 
Mirodan plătește un anume 
tribut jocului gratuit, și a- 
cest adevăr apare cu atît 
mai evident în cea de-a 
doua parte a piesei cînd. 
sub imperiul noii sale inimi, 
eroul transplantului ne pro
pune imaginea vocației pen
tru fericire. Ironia, conver
tită și ea, de data aceasta, 
prea ușor în imaginea Ia în- 
demînă sau în expresia ei 
jurnalistică, îș! află aici o 
țintă precisă : tot ceea ce 
ne împiedică să fim demni 
cu noi înșine. Lovind acum 
direct în conjunctură și 
impostură, în ipocrizie și în 
acceptarea ei, în supunerea 
la numitorul comun și în 
transformarea comodității 
în ideal, dramaturgul nu-și 
mai află în Don un argu
ment la fel de convingător. 
Dacă, la început, Don, su
perficialul. conformistul, o- 
mul relațiilor cultivate cu 
ipocrizia profitorului de 
rînd, „artistul" pentru care 
legea lui „cine dă mai 
mult" constituie ultima ra
țiune. trăiește scenic cu o 
autenticitate Indiscutabilă, 
servind excelent intenția 
satirică a dramaturgului, 
după transplant el apare 
devitalizat, lipsit de culoa
re, lipsit de farmecul unei

Actele sale, inclusiv ho- 
tăfîrea finală, care ar pă
rea să descindă din gene
rozitatea funciară a noii 
inimi, sînt lipsite, scenic, 
de vibrația specifică fires
cului, în orice caz persona
jul nu mai are nici forța de 
viață, nici spontaneitatea, 
nici umorul, nici verva pe 
care le impusese la prima 
sa intrare în scenă. Lipsit 
de vitalitate, e inautentic 
sau așa ne apare.

Ceea ce numeam vocația 
pentru fericire a eroului ră- 
mîne. așadar, frumoasă 
doar ca idee și intenție.

De aici, poate, și acel sen
timent că gravitatea simbo
lică a finalului merita să 
fie pregătită cu o mai a- 
tentă preocupare pentru e- 
chilibrul accentelor, pentru 
substanța dramatică.

■Ă-
Transpusă scenic, la Tea

trul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“, în regia lui Moni Ghe
lerter. comedia dramatică 
Transplantarea inimii ne
cunoscute se bucură de o 
Interpretare care va deveni 
memorabilă și pentru că 
anunță, cum și dramaturgu
lui îi face plăcere să rele
ve cu îndreptățită satisfac
ție. nașterea unui cuplu co
mic de o rară virtuozitate: 
Radu Beligan șl Marin Mo- 
raru.

Dar înainte de a vorbi 
despre ei. va trebui să sub
liniem opera regizorului 
Moni Ghelerter. a cărui 
contribuție, alături de Be
ligan, Ia lansarea și susți
nerea talentului Ini Miro
dan este atît de bine cu
noscută Cu o discreție pro
prie artistului autentic, re
gizorul luminează virtuțile 
piesei, transcriind-o scenic 
cu o eleganță care o ega
lează pe aceea a textului. 
Subtil în fiecare indicație.

atent la fiecare intenție, 
Moni Ghelerter a înțeles 
și a reușit să facă un spec
tacol luminos, tonic, recon
fortant, ale cărui replici se 
acordă atît de simplu și de 
cuceritor cu mișcarea ți 
timbrul și ritmul unei in
terpretări pe care o vom 
numi magistrală, în cazul 
protagoniștilor. Poate că ar 
fi util ca lecția regizorală a 
unui Moni Ghelerter să in
vite Ia meditație pe parti
zanii complicării iputile a 
textului și a scenei, în spec
tacole obositoare prin stri
dența cu care directorul 
de scenă ține să-și mani
feste prezența, uitînd pur șl 
simplu că misiunea lui este, 
în primul rînd, aceea de a 
înlesni scriitorului o comu
nicare cît mai directă cu 
publicul său

Revenind la interpretare, 
sîntem datori să elogiem 
arta lui Radu Beligan care 
învestește eroul cu un far-> 
mec inegalabil, jucînd cela 
două ipostaze cu o natura
lețe a gestului, replicii, in
tonației care ne-au devenit 
de mult atît de familiare, 
surprinzîndu-ne, totuși, de 
fiecare dată. Jocul actoru
lui respiră o tinerețe care 
este, cel puțin ideal, aceea 
a fiecăruia dintre noi, o 
puritate a sentimentului și 
o atît de nuanțată expre
sie a acestuia, care ne sub
jugă.

Și poate că unul din cele 
mai frumoase momente ale 
interpretării date de Beli
gan rolului Don este acela 
cînd eroul se pregătește să 
facă sacrificiul suprem. 
Iată un moment de teatru 
de înaltă tensiune emoțio
nală, tradus 
neverosimilă 
simplitatea 
tori.

Oferindu-Î
Don — Beligan. Marin Mo- 
raru — Socrate își defineș
te personalitatea de actor 
de comedie în cea mai stră
lucită tradiție a teatrului 
nostru Rolul său este acela 
al unui adevărat Sancho 
Pancha și actorul știe să-și- 
joace partitura cu o deta
șare Ironică realizată prin 
contraste nuanțate savant.

Sînt reușit transcrise, deși . 
lipsite literar de valori ca
racterologice, rolurile Mara 
(Ileana Predescu), Băiatul 
(Florian Pitiș) și Irina, mar- 
clnd debutul Valeriei Ma
rian Intr-o companie de cel 
mai bun augur.

Dar relevînd 
spectacolului nu 
nu menționăm 
decor a) lui Vladimir Po
pov, frumoasele costume 
semnate de Gabriela Naza- 
rie și acele originale ima
gini din filmele de animație 
ale lui Sabin Bălașa.

de actor cu o 
simplitate, 

marilor crea-
replica Iul

reușitele 
putem să 
luminosul
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• Vă place Brahms ? î PATRIA — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FAVORIT — 10 J 
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Operațiunea Lady Chaplin :
PUBLICA - 8,45 ; 11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 
18,45 . 21,15, BUCUREȘTI - 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, MELODIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 20,45.
> Jocul care ucide : SALA PALA
TULUI - 17,15 (seria de bilete — 
3084) ; 20,15 (seria de bilete — 3085), 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,45, FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© Blow-up : CAPITOL — 9,45 ; 12,30 ; 
16 ; 20,45, CINEMATECA (în sala ci
nematografului Union) : 9,45 ; 12 ; 14. 
o Să trăim pînă luni ! CAPITOL — 
18,30.
0 Cînd so aud clopotele : VICTO
RIA — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.

© Frații Karamazov : CENTRAL
10 ; 1,4,45 ; "*
0 Noile aventuri ale răzbunătorilor : 
LUMINA — 8,45—16,15 în 
18,30 : 20,45.
• Program pentru copil
9 ; 10.
© Corabia nebunilor :
11.15 ; 14,15 ; 17,15 ;
8— 19,45 în continuare.
© Mondo cane : TIMPURI NOI —
9— 19 în continuare.
• Femeia îndărătnică : FEROVIAR 
— 9 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, EXCEL
SIOR — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
GLORIA — 9,15 ; 12 ; 15,15 ; 18 ; 20,30.
• Beru șl comisarul San Antonio :
GRIVITA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15; 
20,30, CIULEȘTI — ; 18 ; 20,30,
AURORA — 9,30 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.

19.

continuare ;

: DOINA —

DOINA
20,15, DACIA

(Urmare din pag. I)

dar ignorantul cu privire la ideal, 
Sancho. Se întreabă cineva de ce 
oare simpatiile sale ca cititor, ale 
tuturor cititorilor cred, se îndreap
tă spre Cavalerul Tristei Figuri cu 
capul în nori și a bunului său scu
tier cu picioarele pe pămînt 1 Și de 
ce memoria sa nu reține aproape ni
mic din viermuiala celorlalte nu
meroase personaje ale marelui 
poem, decît icl-colo. vag, eîte una ? 
Pentru că lupta binelui împotriva 
răului, fie și ridicată la puterea ab
surdului, este simbolizată de nemuri
torul cuplu. Nimeni nu se simte ofen
sat dacă i se spune că luptă împo
triva morilor de vînt, dar ar trebui 
să fie cineva prea obtuz ca să nu-1 
doară cînd i s-ar spune că este Cici- 
cov din „Suflete moarte" al lui 
Gogol, Tartuffe din piesa lui Moliere 
sau Iago din a lui Shakespeare. So
cietatea își educă oamenii săi să 
lupte împotriva râului în numele 
binelui, aceasta dlntotdeauna, căci 
altfel ar pieri și ea și indivizii. A- 
ceasta e în fond moralitatea. Iar în 
poezie ea se întruchipează variat, 
după timp, loo și geniu. Numai pro- 
cedînd la o analiză temeinică a 
conținutului uman al operei marilor 
creatori și, mai ales, a substratului 
sau intenționalității ei etice, inevi
tabile. vei descoperi atitudinea fun
damentală a autorului integrat în 
coordonatele dinamice ale timpului său 
și ale societății în care a trăit sau 
trăiește. Heine spune că contempo
ranii lui Dante se temeau mai mult 
de terținele poetului decît de flăcă
rile iadului -1 aceasta indiferent dacă 
marele florentin credea 
mea de dincolo.

Dar să ne apropiem 
șl meleagurile noastre,
destalul înaltei moralități, dragostea 
pentru poporul jecmănit, Caragiale 
arde cu fierul roșu al rîsului sarcas-

tic, arde pînă la os în „Scrisoarea 
pierdută" și în atîtea alte geniale pa
gini ale scrisului său pe politicienii 
„liberali", fără să închine literar 
vreun rînd „conservatorilor". De pe 
același piedestal atacă acea lume in
cultă, lacomă, parvenită, imorală a 
mahalalei. De pe același piedestal 
condamnă pe cei oare l-au băgat la 
ocnă și l-au chinuit pe Ion din „Nă
pasta" sau se amuzau pe seama lui 
Mitu Boerul din „Păcat". Niciodată

sau nu în lu-

de timpurile 
De pe pie-

• Soarele vagabonzilor ! ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15,15 î 
17,45 ; 20.
O Testamentul doctorului Mabuse : 
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.

18 ;

cinema

• Omul momentului t UNIREA 
15,30 ; 18.
• Noaptea : UNIREA — 20,15.
0 Lupii albi : LIRA — 15,30 ;
MOȘILOR — 15,30, VITAN — 15,30 ; 
18 ; 20,30.

18,

diferență mai mult decît considera
bilă De aceea nu-i de mirare că 
poezia lui Octavian Goga a fost sus
ținută de Maiorescu pentru premiere 
la timpul său. Și vom descoperi o 
comună bază etică la Sadoveanu, 
Arghezi (nu numai în „Testament", 
în „Flori de mucigai", ci și în cele 
mai bune pagini ale sale de proză), 
N. D. Cocea, Gala Galaction, G. 
Coșbuc, Liviu Rebreanu, Emil Isac, 
Blaga și alții, indiferent că filozofic

15,30 J

• Răni vechi s MOȘILOR —
20,30.
• Cît timp ești sănătos i LIRA
20,15.
• Război șl pace (seriile ni șl IV) 1 
DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 19.
• Morțll răniîn tineri : POPULAR —
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Căldura : COTROCENI
18 ; 20,30.
• Virldlana : BUZEȘTI — 15,30 -, 18 ; 
20,15.
o Căsătorie din Interes : PACEA — 
15,45 ; 18 ; 20,15.
• La nord prin nord-vest : VOLGA 
— 10—16 în continuare ; 19,30.
• Tigrul : VIITORUL — 15,30 ; 18.
• Totul de vînzare : VIITORUL — 
20,30.
0 Baltagul : MIORIȚA — 0.30 ; 12 i 
15,30 ; 18 : 20,30.

• Omul care valora miliarde : MUN
CA — 16 ; 18 ; 20.
• Angelica șl sultanul î CRINGAȘI — 
15,30 , 18 ; 20.15. FERENTARI — 15.30 ; 
18 . 20.15.
o Mal periculoase decît bărbații : 
TOMIS — 9.30—15,30 în continuare ; 
18 ; 20,15.
O Stelele din Eger : FLACARA — 
15,30 ; 19, PROGRESUL — 15,30 ; 19.
O Păpușa : ARTA — 10—16 în conti
nuare ; 19,30.
• In împărăția leului de argint : MO
DERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 16 ; 
18,15 ; 20.30.
• Paria î RAHOVA — 15,30 ; 18.
o Oameni împietriți : RAHOVA — 
20,15.
O Moartea unui birocrat : COSMOS 
— 15,30 ; 18 ; 20,15.

o perioadă de vreo cincizeci de an! 
ori peste, care atestă că mulți dintre 
poeții și scriitorii români au fost re
ceptivi la fenomenul revoluționar 
ce se săvîrșea pe etape, în Europa. 
Ar fi destul să amintesc doar trei 
nume ca Bacovia, Galaction și Co
cea, în afară de un precursor ca 
poetul Tradem (Traian Demetrescu) 
și, apoi, de pleiada a cărei eflores
centă se plasează între 1930—1944, 
pentru a confirma existența unei
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Esența etică
a artei poetice

Caragiale nu șl-a bătut joo de popor. 
Ibrăileanu a înțeles mai .bine decît 
oricare alt critio al nostru poziția 
etică a lui Caragiale, oare nu-și gă
sește nici un erou demn de acest 
nume printre cei sus-puși sau prin 
scursorile mahalalei. Se știe cu cîtă 
dezaprobare a fost primită „Scrisoa
rea a III-a“ a lui Eminescu și oricine 
înțelege, cltîndu-i, că între Emi
nescu, Slavici, Creangă, Caragiale, 
cei patru stîlpi ai literaturii române 
moderne, există- un semn de egalitate 
din punctul de vedere al eticității 
lor. Maiorescu criticase invazia poli
ticianismului în poezie — în poezia 
proastă, bineînțeles. Dar între politi
cianism și politică, patriotism, e o

ti vom afla, uneori, pe platforme di
ferite.

tncă din secolul trecut, a doua ju
mătate, 
acestei 
poetice în dragostea pentru ceea ce 
abia mijea — zorii ideilor socialiste 
și simpatia cu clasa exploatată a 
muncitorimii. Era desigur vorba de 
clarificarea dimensiunii etice a crea
ției literare. In sensul unei noi in
tegrări istorico-sociale la nivelul 
unor timpuri ce se presimțeau. Cri
tica. istoria literară românească n-au 
făcut pînă azi toate diligentele pen
tru a dezvălui acest aspect, a) fe
nomenului literar de la sfîrșitu) se
colului trecut pînă în 1944, deci pe

ne întîlnim cu prelungirea 
dimensiuni etice a creației

tradiții, a unei tradiții nu numai re
voluționare, ci și definit socialiste în 
aspectul etic al beletristicii româ
nești. Să adăugăm la aceasta și pe 
scriitorii aparținînd naționalităților 
conlocuitoare și vom vedea că e 
vorba de o mișcare literară, în acest 
sens, oare a premers eliberării. Ana
liza scrierilor acestei perioade de
monstrează că, pe lîngă patriotis
mul de paradă și festiv afișat -de 
burghezie, insinuat fără rezultate în 
literatură, mai există și un ade
vărat patriotism, cu miez revoluțio
nar, al scriitorilor și poeților care au 
iubit cu adevărat această țară.

In numele nepieritor lăsat de îna
intași în lupta pentru vatra strămo-

'I

I
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șească, pentru păstrarea el spre bi
nele urmașilor trebuie căutată origi
nea dimensiunii etice a poeziei de 
după eliberare j cele mai vechi rădă
cini ale ei pot fi aflate dincolo de 
poeții Văcărești, undeva în acea 
magmă străveche în care s-au plămă
dit Miorița, doinele și cîntecele bă- 
trinești.

In realitate, o poezie este în fe
lul ei — pe lîngă frumusețea ee o 
caracterizează ca operă artistică ver
bală, adresîndu-se indirect simțuri
lor și cugetului — o judecată mo
rală, implicită sau explicită. Poetul 
aprobă sau condamnă. în felul său 
face dreptate, de pe scaunul înalt al 
omeniei. Iar noi sîntem de acord cu 
el tocmai pentru că nu o face de pe 
o poziție meschin individualistă, ci 
de pe una ce-1 depășește, pe care 
n-ai cum să n-o accepți In toate 
marile creații vom desluși o înaltă 
moralitate, în care aprobarea sau 
dezaprobarea sînt ca o justiție ima
nentă înscrisă în structura sufle
tească a umanității. Și evoluînd cu 
ea pe drumul istoriei ca nucleu] de 
foc din capul unei comete.

Dar poezia amorală nu există T 
mă va întreba cineva. Și i-aș răs
punde t Ba da, există și o astfel de 
poezie, dar de ea nu mă ocup în 
acest articol, care este menit să fie 
doar un preludiu pentru dimensiu
nea etică a poeziei, cu privire spe
cială la morala comunistă. Căci în 
poezia noastră de astăzi există
ceastă dimensiune morală, această 
dimensiune a noii morale, socialistă, 
ridicîndu-se ca luceafărul de ziuă 
înaintea aurorii. Ea poate fi găsită la 
acei poeți care știu să facă să I se 
răsfrîngă razele și de pe foile unui 
trandafir și din paharul de vin de 
pe masa cu pîne a muncitorului, și 
din ochiul iubitei sale, dar și din 
steagurile ce freamătă deasupra 
mulțimilor care știu sensul devenirii 
lor, care au crezul ferm că drumul 
viitorului este drumul comunismului.

a-
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Vizita efe lucru în județul Dolj 
a tovarășului Virgil Trofin

în cursul unei vizite de lucru în 
județul Dolj, tovarășul Virgil Tro
fin, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., a vizitat 
întreprinderi industriale și unități 
din agricultură, unde s-a întreți
nut cu muncitori, ingineri, cadre 
de conducere, țărani cooperatori, 
activiști ai organelor locale de 
partid, asupra unor probleme ale 
activității de producție din unită
țile respective.

La uzinele „Electroputere" discu
ția s-a purtat, în special, asupra 
sarcinilor ce revin comitetului de 
direcție, iar la cooperativa agrico
lă din Pielești, ca și în alte uni
tăți cooperatiste, au fost analizate 
probleme ale sporirii producției, or
ganizării muncii, ridicării nivelului 
de trai al populației de la sate.

Ieri, tovarășul Virgil Trofin a 
vizitat Universitatea din Craiova, 
unde s-a întreținut cu cadrele di
dactice asupra desfășurării proce
sului de învățămînt, instruirii și 
educării studenților. Au fost vizi
tate laboratoarele de viticultură, 
mașini electrice, electronică, pre
cum șl cantina și căminul studen
ților.

în continuare, a avut loc o șe
dință de lucru cu membrii Sena
tului, ai Comitetului de partid al 
.Universității, cu secretarii comite
telor de partid și decanii facultă
ților, în cadrul căreia tovarășul 
Mircea Oprean, rectorul Universi
tății, a făcut o succintă prezentare 
a problemelor care preocupă corpul 
didactic al Universității.

Seara, cu prilejul întîlnirii cu ac
tivul studențesc, au fost dezbătu
te aspecte ale activității universi
tare din Craiova. Răspunzînd în
trebărilor formulate de partici
pant, tovarășul Virgil Trofin — 
într-o amplă expunere, urmărită 
cu viu interes de toți cei' prezenți 
— s-a referit la o serie de proble
me de actualitate ale politicii in
terne și internaționale a partidu
lui și statului nostru.

întrunirea a prilejuit o caldă 
manifestare a adeziunii studenți- 
mii și corpului didactic din Cra
iova față de politica marxist-leni- 
nistă, profund patriotică, promova
tă cu consecvență de partid, de 
conducerea sa, în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român.

Cronica z i! e i
tului Public din Bulgaria, condusă 
de Atanas Vălkanov Dimitrov, 
consilier pentru probleme de învă- 
țămînt al Consiliului de Miniștri 
bulgar, care ne-a vizitat țara în 
cadrul planului de colaborare cul
turală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria.

Timp de 10 zile, oaspeții bulgari 
s-au documentat în probleme ac
tuale ale organizării învățămîntu- 
lui românesc de cultură generală, 
profesional, tehnic și superior. Ei 
au vizitat licee, școli post-liceale, 
grupuri școlare profesionale și mari 
întreprinderi industriale din Bucu
rești, Timișoara, Craiova și Arad, 
institute politehnice din mai multe 
centre universitare și au avut con- 
vorbiri de specialitate cu repre
zentanți ai conducerii Ministerului 
învățămîntului și profesori cu în
delungată experiență didactică și 
pedagogică.

Mieicurl s-a înapoiat în Capitală 
delegația română condusă de prof, 
univ. dr. docent Tudor D. Ionescu. 
deputat în Marea Adunare Națio
nală, președintele Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii, care 
a participat la lucrările Conferin
ței reprezentanților opiniei publice 
pentru-securitate și cooperare în 
Europa, care a avut loc la Viena 
-ntre 29 noiembrie și 1 decembrie.

■Ar

Miercuri a sosit în Capitală o de
legație a Ministerului Sănătății al 
R. S. Cehoslovace, condusă de dr. 
Vladimir Plesko, prim-adjunct al 
ministrului sănătății al R. S. 
Slovace, care va face o vizită în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost salutați 
de dr. Alexandru Calomfirescu, ad
junct al ministrului sănătății, pre
cum și de Anton Kamenicky, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. S. Cehoslovace la București.

Oaspeții vor avea convorbiri la 
Ministerul Sănătății privind cola
borarea în domeniul medico-sanl- 
tar și vor vizita unități sanitare 
din țara noastră.

★
O seară culturală prilejuită de a- 

propiata sărbătorire a Zilei inde
pendenței naționale a Finlandei — 
6 decembrie — a fost organizată 
miercuri seara de Institutul roman 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S.

Manifestarea a fost deschisă de 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., după care criticul de 
artă George Sbârcea a conferențiat 
despre „Artă, poezie, muzică fin
landeză".

A urmat un recital de muzică șl 
poezie finlandeză, susținut de so
liștii vocali Octav Enigărescu, ar
tist emerit, și Mireille Constantl- 
nescu, de actorii Ioana Manolescu 
și Traian Stănescu. Seara s-a în
cheiat cu o proiecție de filme do
cumentare finlandeze.

In asistență se aflau funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Kaarlo Veikko Măkelă, ambasado
rul Finlandei la București, membri 
ai ambasadei și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Miercuri seara a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația Ministerului Invățămîn-

★
Miercuri dimineața a părăsit 

Capitala Luigi Calazza, subsecre
tar de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior al Italiei, care a făcut 
o vizită în țara noastră cu prilejui 
organizării la București a Săptă- 
mînii tehnice italiene.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți Victor Ionescu. 
președintele Camerei de Comerț, 
Nicolae Nicolae, adjunct al minis
trului comerțului exterior, precum 
și Niccolo Moscato, ambasadorul 
Italiei la București.

★
Miercuri după-amiază, însărci

natul cu afaceri ad-interim al U- 
njunii Sovietice la București, V. S. 
Tikunov, a organizat în saloanele 
ambasadei o întîlnire prieteneas
că, în cadrul căreia au fost înmîna- 
te diplome de onoare unor regizori, 
actori de film și critici cinemato
grafici români pentru participarea 
activă la dezvoltarea colaborării în 
domeniul cinematografiei dintre 
România și Uniunea Sovietică.

Diplomele au fost înmînate de 
Alexei Vladimirovici Romanov, pre
ședintele Comitetului pentru cine
matografie de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S.

Au luat parte Ion Brad, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, conducători ai 
unor instituții cinematografice, ci
neaști români, funcționari superi
ori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

întîlnirea s-a încheiat prlntr-un 
cocteil.

(Agerpres)

750 de autoturisme, sute (Urmare din pag. I)

zeci de mii de premii
in bani

Numeroși norocoși au cîștigat și 
în acest an autoturisme sau au 
fost în excursii peste hotare, ca 
urmare a premiilor atribuite par- 
ticipanților la sistemele de joc 
Loto-Pronosport. Așa au 
tribuite 750 de autoturisme de 
diferite mărci și capacități, că
rora li s-au adăugat sute de ex
cursii peste hotare, precum și 
zeci de mii de premii în bani.

Tragerea excepțională Loto din 
9 decembrie constituie un nou 
prilej de a vă încerca norocul. 
Participanții la această tragere au 
șansa de a se număra printre cîș- 
tigătorii unor importante premii. 
Se atribuie — în număr nelimi
tat — autoturisme „Moskvici 
408“ — cu 4 faruri, radio și re
morcă „Camping minor" sau 
„Dacia 1100 plus diferența în 
numerar pînă la 65 000 lei (la ale
gerea participantului), autoturis
me „Moskvici 408“ — cu 4 faruri 
și radio sau „Skoda 1000 M.B." 
plus diferența în numerar pînă 
la 55 000 lei (la alegerea parti
cipantului), excursii de 2 locuri 
și de 1 loc în U.R.S.S. — partea 
sudică (circa 19 zile), prin 
O.N.T., precum și premii în nu
merar.

Participarea la extrageri 
face pe bilete de 10, 15 și 25 
Se poate participa și pe bilete 
lective, cu șanse mari de cîștig.

de ic 
fost dis-

se 
lei. 
co-

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Jon Pățan, a primit 
miercuri dimineața pe ministrul 
comerțului interior al R. P. Bulga
ria, Peko Takov, care se află în- 
tr-o vizită în țara noastră.

La întrevedere, desfășurată în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească, a participat Nicolae Boz- 
dog, ministrul comerțului interior.

A fost prezent Spas Nicolov Gos
podov, ambasadorul Bulgariei 
București.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea în 
continuare a schimburilor de măr
furi și a colaborării tehnico-știin- 
țifice dintre cele două țări.

privind schimburile de mărfuri și colaborarea

SPORT
FOTBAL

ai „restanțelor" de ieri
(0—0). A

1

concentrare nervoasă, 
la decizii rapide, la 
cunoașterea temeinică 
a parametrilor. As
cultăm explicațiile lui 
Petru Drăghici... Pe 
verticala uriașelor țevi 
blindate are loc o ie
rarhizare moleculară 
spectaculoasă : sus de 
tot, la zeci și zeci de 
metri — benzinele; 
jos, la baza coloanelor 
— păcura. între acești 
doi poli, gama largă — 
Intr-o ordine exactă, 
potrivit virtuților lor 
energetice — a celor
lalte produse petroli
ere în procesul deve
nirii lor... Operatorul 
din fața noastră citeș
te cu ușurință semna
lele, interpretează va
loarea informațiilor, 
dispune operația teh
nică cerută.

Ne-am Imaginat 
biografiile o- 
peratorilor ce
lei mai tinere 

rafinării românești. Ca 
în atîtea alte locuri, 
industrializarea socia
listă a adus în prim 
plan numeroase pro
fesii noi. Tehnica mo
dernă, parametrii pro
ductivi ridicați, tehno
logia bazată pe cuce
ririle de ultimă oră alo 
științei în această com
plexă lume a petrolu
lui — iată, pe scurt, ce 
a determinat pregăti
rea operatorilor, și nu 
numai a lor, la un ni
vel sporit de exigență 
profesională.

— Operatorii, e de 
părere ing. Emil Edu 
trebuie să fie buni 
executanți, și, în e- 
gală măsură, oameni 
în stare să interprete
ze fenomenele chimice 
De aceea, ei singuri 
simt nevoia unor stu-

în urma tratativelor purtate în
tre delegațiile Ministerului Comer
țului Interior din țara noastră și 
din Republica Populară Bulgaria, 
miercuri după-amiază au fost sem-' 
nate la București protocoalele pri
vind schimburile directe de măr
furi și colaborarea tehnico-științi- 
fică pe anul 1970 dintre cele două 
ministere.

Din partea română, documentele 
au fost semnate de ministrul Ni
colae Bozdog, iar din partea bul
gară de ministrul Peko Takov.

La semnare au asistat funcțio
nari superiori din Ministerul Co
merțului Interior și Ministerul A- 
facerilor Externe, ambasadorul 
Bulgariei la București, Spas Nico- 
lov Gospodov, și membri ai amba
sadei.

Potrivit prevederilor celor două 
protocoale, schimburile directe de 
mărfuri pe anul viitor vor crește 
cu circa 20 la sută față de realiză
rile din acest an. Un accent deo
sebit se va pune pe livrările reci
proce de bunuri de larg consum

din sectoarele textile-încălțăminte 
și metalo-chîmice. Colaborarea 
tehnico-științifică dintre cele două 
ministere include printre altele 
schimburi de experiență în ceea ce 
privește studierea cererii de bu
nuri de larg consum din partea 
populației, structura organizatori
că a rețelei comerciale, construc
țiile comerciale. Ca și în acest an, 
este prevăzută și pentru anul 1970 
organizarea reciprocă a unor ex
poziții cu vînzare de produse de 
larg consum în mari magazine din 
București și Sofia.

★
Cu prilejul vizitei în țara noas

tră a delegației Ministerului Co
merțului Interior al Republicii 
Populare Bulgaria, ambasadorul 
Bulgariei la București a oferit un 
dineu în saloanele restaurantului 
„Bucur".

RAPID-PETROLUL 1—0 .
marcat: Neagu (min. 79). — Deși 
scontată, victoria rapidiștilor a fost 
realizată extrem de greu. La limită, 
după cum se vede, deși dominarea 
lor a durat peste trei sferturi din tim
pul regulamentar de joc. Ce a stat 
totuși la baza acestui scor: inefica
citatea înaintașilor giuleșteni sau si
guranța apărării ploieștene ? Văzînd 
jocul, sîntem tentați să subliniem mai 
degrabă șuturile foarte puține, foarte 
slabe și, mai ales, fără adresă ale Ra
pidului. Echipa din Ploiești — cu o 
tactică evidentă, de a face un zid 
de nepătruns în fața propriei porți — 
a avut cîteva contraatacuri periculoa
se, înainte de primirea golului, care, 
fructificate, ar fi putut schimba soar
ta meciului.

tual (8—0 cu Dinamo Bacău), acum, 
parcă, nici nu-i interesa poarta adversă.

★
Cele trei restanțe de ieri au dat for

mă definitivă clasamentului după 14 
etape, prefigurînd de fapt și clasamen
tul de toamnă, pe liderul acestuia: Ra
pid. Acumulînd 20 de puncte, rapidiș
tii nu pot fi ajunși decît în cazul cînd 
duminică vor pierde la Bacău, iar cra
iovenii vor cîștiga acasă cu F. C. Ar
geș. Departajarea ar urma să se facă 
în funcție de golaveraj. Dinamo Bucu
rești, ce va fi vizitată pe propriul teren 
de A.S.A. Tg. Mureș, apare virtual cîș- 
tigătoare a celor două puncte și — în 
cazul unui egal la Craiova — ar reveni 
pe locul secund. Cam așa se prezintă 
lucrurile cu echipele din fruntea clasa
mentului. în zona „lanternei roșii", 
pînă la primăvară, A.S.A. rămîne titu
lară, chiar și în cazul unei victorii la 
București.

La capătul celor 14 etape, numărul 
total al golurilor este 315. în clasamen
tul individual al golgeterilor conduce 
Tătara II (Steaua) — cu 12 goluri. 
Voinea (Steaua) și Neagu (Rapid) îl 
urmează, la diferență de un singur gol.

CLEMENTUL
Rapid 14 8 4 2 22-11 20
Univ. Craiova 14 7 4 3 20-14 18
F. C. Argeș 14 7 3 4 29-18 17
Dinamo Buc. 14 8 1 5 27-18 17
Jiul 14 7 2 5 20-18 16
Steagul roșu 14 8 0 6 23-23 16
Steaua 14 6 3 5 36-20 15
U.T.A. 14 6 2 6 18-21 14
Dinamo Bacău 14 5 4 5 19-24 14
Univ. Cluj 14 3 7 4 16-16 13
Farul 14 6 1 7 16-21 13
Petrolul 14 4 4 6 14-18 12
C.F.R. Cluj 14 4 3 7 11-22 11
Politehnica 14 4 2 8 14-16 10
Crișul 14 4 2 8 19-29 10
A.S.A. Tg. M. 14 3 2 9 11-26 8

ETAPA
(7 decembrie)

A XV-I
F.C. ARGEȘ-DINAMO BUCU

REȘTI 2—1 (1—1). Au marcat: Radu 
(min. 42) și Nuțu (min. 68) pentru ar
geșeni ; Săleeanu (min. 34) pentru 
bucureșteni. Meci de mari ambiții, con
fruntarea a două dorinți ferme. De o 
parte dinamoviștii, vrînd reabilitarea 
după neașteptata și „șocanta" înfrîn- 
gere de la Iași; de cealaltă parte — 
piteștenii, cu dorința expresă de a nu 
pierde ocazia instalării între primii 
clasați. Din confruntarea aceasta — 
subliniază în relatarea sa coresponden
tul nostru — a rezultat un meci pasio
nant, de bun nivel tehnic (în prima 
repriză, mai ales). Dinamo a deschis 
scorul, dar și-a păstrat avantajul doar 
cîteva minute. Cu un șut puternic, 
Radu a egalat, însă, intr-un anumit fel, 
Coman și Pîrvu — dacă ar fi fost ceva 
mai atenți în faza precedentă — pu
teau evita golul. în min. 50 și 62, 
piteștenii au ocazia de a lua conduce
rea : întîi, Radu ratează de la numai 
6 m, apoi Prepurgel trage în bară 1 To
tuși, ei reușesc să înscrie, după puțin 
timp, prin Nuțu. Faza a produs o a- 
nume controversă ; după opinia arbi
trului mingea, în aer fiind, a depășit 
linia porții înainte de a fi degajată în 
teren de Pîrvu. Dinamoviștii dimpo
trivă, au considerat că Pîrvu a inter
venit la timpul potrivit... Firește, go
lul a rămas valabil. Revenirea echipei 
bucureștene nu a mai putut modifica 
scorul, întrucît piteștenii, acum preo
cupați de păstrarea avantajului, t-au 
regrupat în apărare.

Dinamo Bacău-Rapid, Uni
versitatea Craiova-F. C. Argeș, 
Dinamo București-A.S.A. Tg. 
Mureș, Universitatea Cluj-Jiul, 
Petrolul-Steagul roșu, Crișul- 
Steaua, U.T.A.-Politehnica Iași, 
FaruI-C.F.R. Cluj.

FEZ

de noi corpuri de iluminat

față 
ase- 
pro- 
fără

★
Delegația bulgară a făcut o de

plasare în județul Brașov, unde a 
vizitat unități comerciale.

(Agerpres)

vremea

pronoexpr.es

35

de premii : 280 955 lei.

concursul 
'3 decem-

17 18. 
lei.

Numerele extrase la 
Pronoexpres nr 49 din 

brie 1969
Cu greu și-au dat seama rapidiștii că, în acest mod, nu pot înscrie vreun 

gol... (faza din meciul Rapid—Petrolul, disputat ieri în Giulești)
Foto : M. Cioe

Extragerea I : 41 24 10 5
Fond de premii : 326 524
Extragerea a II-a : 45 10 21 39 

12 29.
Fond

Ieri în țară : Vremea a continuat să 
se răcească. Cerul a fost mai mult 
acoperit în cea mai mare parte a țării, 
exceptînd Banatul, Oltenia, sud-ves- 
tul Munteniei și nordul Moldovei, unde 
a devenit variabil. Au căzut precipi
tații locale, sub formă de ninsoare în 
Banat, Maramureș, Podișul Transilva
niei, sudul Moldovei și zon^ de munte, 
iar local în nordul Bărăganului și lzo- 

i lat în Dobrogea, burniță și lapoviță. In 
‘regiunea de munte, pe alocuri, s-a 
produs ceață și chiciură. Vîntul a su
flat slab, pînă la potrivit, prezentînd 
intensificări în sudul Olteniei, sud-ves- 
tul Munteniei, nordul Moldovei șl pe

litoral. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 5 grade la Oravlța 
și plus 6 grade la Tg. Jiu, Apa Neagră 
și Sfîntu-Gheorghe Deltă. In Bucu
rești : vremea a continuat să se ră
cească. Cerul a fost acoperit. Vîntul 
a suflat potrivit. Temperatura maximă 
a atins 1 grad.

Timpul probabil pentru 5, 6 șl 7 de
cembrie. In țară : vremea în încălzire 
ușoară. Cerul va prezenta înnorărl 
mal accentuate în jumătatea de nord 
a țării, unde vor cădea precipitații lo
cale, mai ales sub formă de ploaie. In 
rest, ploi Izolate. Vînt potrivit, predo- 
mlnînd din sectorul vestic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 6 șl plus 4 grade iar maximele 
vor oscila între 2 șl 12 grade. In Bucu
rești : vreme în încălzire ușoară. Ce
rul va fi temporar noros, favorabil 
ploii slabe la sfîrșltul intervalului. 
Vînt potrivit din vest. Temperatura în 
creștere ușoară.

O gamă variată

Recent, întreprinderea „Elec
tro-Banatul" din Timișoara și-a 
îndeplinit sarcinile de plan anua
le. Numai în acest an s-au fabri
cat aici 450 de sortimente de 
corpuri de iluminat fluorescente 
antigrizutoase — specifice con
dițiilor din subteran — lămpi in
candescente și fluorescente pen
tru instituții, teatre, cinemato
grafe și școli, lămpi semnaliza
toare pentru autocamioane, pen
tru locomotivele electrice aflate 
în fabricație la uzinele „Electro
putere" Craiova, precum și o 
bogată paletă de baterii și se
turi moderne de întrerupătoare, 
prize din material plastic. Vo
lumul producției a îmegistrat un 
ritm dublu de dezvoltare 
de cel prevăzut inițial. O 
menea creștere însemnată a 
ducției n-ar fi fost posibilă

înzestrarea întreprinderii cu uti
laje noi, fără aplicarea unor mă
suri și studii de organizare știin
țifică a muncii. Printre acestea 
se înscriu asimilarea procedeului 
de electroeroziune, utilizarea 
sculelor pneumatice cu turații 
sporite și organizarea montajului 
producției de corpuri de ilumi
nat în flux pe bandă.

La „Electro-Banatul" se aplică 
cu succes metoda programării în 
loturi optime a unor sortimente : 
corpurile de iluminat fluorescente 
și cu vapori de mercur. Ca ur
mare a extinderii operațiilor de 
montaj pe bandă a tuturor lăm
pilor de semnalizare optică, a 
corpurilor de iluminat fluorescen
te și a lanternelor și bateriilor, 
producția a sporit cu peste 30 la 
sută.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
STEAUA 1—0 (1—0). A marcat: Ivan 
(min. 18). Craiovenii au dominat insis
tent și, pe deplin meritat, au cîștigat 
Din acest punct de vedere, aștep- 
tărila celor 15 000 de specta
tori s-au adeverit. Tuturor acestora, 
însă, înaintașii echipei bucureștene 
le-au produs o deziluzie. Tocmai pe 
acei înaintași care, cu numai trei zile în 
urmă, au stabilit unul dintre cele mai 
severe scoruri ale campionatului ac-

O
dii medii care-I ajută 
foarte mult la calcule, 
la descifrări ale pro
cesului tehnologic, la 
mînuirea competentă a 
tehnicii înaintate de 
care dispunem.

Acolo, Intre coloane
le zvelte, ale căror 
blindaje găzduiesc pro
cese de asociere și di
sociere inedite, șeful 
serviciului tehnic ne 
înfățișează un alt

urmă cea de-a doua 
școală — a producției 
— urmată de cei mai 
mulți cu sîrguință.

— Care sînt aici 
principalele profesii ?

— Operatorii 
tulesc categoria 
mai numeroasă, 
mează, în ordine, 
cătușii mecanici (pen
tru pompe, pentru 
compresoare, aparate 
de măsură șl control),

alcă- 
cea 
Ur
lă-

cu o idee ce se acre
ditase în mintea uno
ra — și anume că au
tomatizarea „rezolvă" 
totul de la sine. A fost 
necesar să demonstrăm 
practic rolul indispen
sabil al omului, al cen
zurii sale severe asu
pra instalațiilor, a a- 
paraturii automate.

Discuția este între
ruptă de un semnal de 
avertizare.

de-obilă, migăloasă, 
frumusețe ce trezește 
pe drept cuvînt admi
rația. O operă împlîn- 
tată pe acest perime
tru brăzdat de exca
vatoare — un milion 
de metri cubi de pă- 
mînt săpat și așezat în 
umpluturi, infuzia ce
lor 160 000 mc betoane 
tn structura argilei 
(care nu lasă nici o 
picătură de apă să se

„Bruzu de argint//

ui Piteștiului industriei3
S3 S3®

proces, la fel de com
plex și de răspundere 
— cel al pregătirii oa
menilor.

— Preocupările noas
tre pentru înzestra
rea rafinăriei cu cadre 
corespunzătoare au ur
mat două direcții : 
una, constituirea nu
cleelor de bază, din oa
meni care au mai lu
crat în specialitate. 
Ei au venit nu numai 
cu un bagaj aprecia
bil de experiență, ci și 
cu simțul ae respon
sabilitate absolut nece
sar în instalații. Pe 
lingă aceste nuclee am 
repartizat îndeosebi 
tineri, abia teșiți din 
școlile profesionale. 
Rafinăria reprezintă 
pentru aoeștia din

■lăcătușii pentru utila
je, electroniștii și elec
tricieni. 60 la sută pro
vin din școlile profe
sionale. Restul, cum 
v-am spus, sînt din 
alte unități.

Contribuția Piteștiu
lui ? E înglobată in a- 
ceastă cifră de 60 la 
sută, în eșaloanele ti
nere care au debutat 
cu succes in meserii 
necunoscute în urmă 
cu ani pe aceste me
leaguri. Noile obiecti
ve industriale au atras 
astfel în timpul califi
cării importante forțe 
umane locale.

— Aș mai 
ceva, ne spune 
Stanciu. încă
rioada probelor 
nologice ne-am luptat

adăuga 
ing. Gh. 
din pe- 

teh-

— Ghilea, ce-1 
debitul de apă ? I

— Am variații 
presiuni pe coloană, 
tovarășe inginer.

Operatorul citește 
valorile înregistrate pe 
un sul de hîrtie, le 
compară. Nu-i mulțu
mit de ceva, corectea
ză parametri și iese 
din încăpere. Un
deva, în păienjenișul 
de țevi și rezervoare, 
este așteptată inter
venția omului...

cum, pe fostul 
șantier al rafi
năriei ai să gă
sești puțini

constructori. Ei au ple
cat să înalțe noi ce
tăți ale industriei ro
mânești. în urma lor 
a rămas o operă dura-

CU

de

strecoare tn adîncuri !), 
„armarea" porții su
dice a Piteștiului cu 
peste 21 000 tone de 
utilaje.

M-am aflat în veci
nătatea formelor hi
perbolice ale turnuri
lor de răcire. în inte
riorul lor vuia o ploaie 
grăbită. Pereții de be
ton urcau lin, pînă la 
62 de metri, integrîn- 
du-se perfect în am
bianța estetică indus
trială. Imaginea turnu
rilor de răcire evocă 
prin ea însăși momen
te anterioare. Cele 
efort, încununate 
succes, ale brigăzii 
dulgheri condusă 
C. Vișan. Oamenii 
ceștia vrednici au 
dicat pereții subțiri și 
atît de puternici cu a-

de 
de 
de 
de 
ă- 
ri-

jutorul cofrajelor căță
rătoare, metodă la fel 
de eficientă ca și mon
tarea în tronsoane a 
stîlpilor de beton pre
fabricat, de circa 30 de 
metri. Autor colectiv 7 
Echipa de montori a 
lui Vasile Cucu. Așa
dar, pentru construc
tori și montori, terito
riul noii rafinării a 
însemnat nu numai lo
cul unor eforturi sta
tornice, dar și punctul 
de afirmare a unei ex
periențe înaintate.

— Ce urmează a- 
cum ? a repetat între
barea noastră tovară
șul inginer 
directorul 
rafinăriei, 
momentul 
depărtat 
structorii : 
toarce pentru a ridica 
obiectivele din etapa 
a doua — instalațiile 
destinate prelucrării 
secundare a țițeiului. 
Molecula de țiței va fi 
astfel mai bine „stoar
să", silită să ne ofere 
alte valori pe care le 
tezaurizează. Deocam
dată putem spune că 
demarajul a avut loc 
sub bune auspicii.

La intrarea parțială 
In funcțiune a rafină
riei, în te’--------  "
dresată 
Central al 
tovarășului 
Ceaușescu, 
celui mai 
bîectfv al 
industriale 
se angaja

Victor Nica, 
genera] aî 

Urmează 
nu prea în
tind con- 

se vor reîn-

telegrama a- 
Comitetului 
partidului, 

Nicolae 
colectivul 
tînăr n- 

platfnrmel 
pitoștene 
să mî- 

nuiască astfel moder
nele instalații incit să 
atingă „cit mai grab
nic parametrii proiec
tați". Este obiectivul 
numărul unu pentru 
îndeplinirea căruia sînt 
mobilizate toate ener
giile umane ce stăpî- 
nesc această modernă 
zestre tehnică.

r- 
I 
I 
I 
I

I 
j
u.

Astăzi (ora 18,30) în „C.C.E." la baschet masculin

DINAMO BUCUREȘTI - RACING BELL MALINES
• Sala Floreasca din Capitală găzduiește astăzi primul Joc din

tre formațiile Dinamo București și Racing Bell Malines (Belgia), 
contind pentru turul II al „Cupei campionilor europeni" la baschet 
masculin. Meciul începe la ora 18,30 șl va ti arbitrat de cuplul 
Obrad Belosevicl (Iugoslavia) — Erdem Hîkmet (Turcia).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BASCHET : Rapidistele Învinse 

la Clermont Ferrand
La Clermont Ferrand s-a disputat 

primul joc dintre echipa Universi
tății locale și formația Rapid Bucu
rești, contind pentru turul II al 
„Cupei 
baschet 
franceze au terminat învingătoare 
cu scorul de 70—48 (33—24). Retu
rul va avea loc la 9 decembrie la 
București.

campionilor europeni" la 
feminin. Baschetbalistele

FOTBAL : Echipa cehoslovacă 
s-a caliticat pentru turneul 

final din Mexic
Aseară, la Marsilia, In meci de ba

raj contind pentru preliminariile 
campionatului mondial de fotbal, e- 
chipa Cehoslovaciei a învins cu sco
rul de 4—1 (1—0) echipa Ungariei. 
Scorul a fost deschis în minutul 44 de 
Kvasnak, care a transformat o lovi
tură de la 11 m. în continuare, fotba
liștii cehoslovaci au dominat mai 
mult, marcînd alte trei puncte prin 
Fr. Vesely (min. 56), Adamek (min. 
65) și Jokl (min. 81). Unicul punctai 
echipei maghiare a fost realizat de 
tînărul Puskas (din penalti, in mi
nutul 90).

în urma acestei victorii, echipa 
Cehoslovaciei s-a calificat pentru tur
neul final al campionatului mondial 
din Mexic.

ȘAH: Ciocîltea șl Szabo 
vor susține un meci de baraj

Partidele întrerupte In ultima run
dă a campionatului republican mas
culin de șah s-au încheiat cu urmă-

-i

J
*

J
*

ț

toarele rezultate : Ciocîltea 
1—0; Szabo — Grunberg 
Gheorghiu — Botez remiză, 
acestor rezultate, clasamentul 
este următorul : 1—2 Szabo și Cio
cîltea — 13 puncte; 3. Gheorghiu — 
12 puncte; 4. Ghițescu — 11,5 punc
te etc.

Pentru atribuirea titlului de cam
pion, Szabo și Ciocîltea vor susține 
în luna ianuarie a anului viitor un 
meci de baraj de patru partide.

— Segal 
remiză | 
în urma 

final

HALTERE : „Cupa Balcanică1 
— vineri și simbătă 

în sala Floreasca
Echipele reprezentative de haltere 

ale Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, 
Turciei și României vor fi prezente 
mîine și poimîine în sala Floreasca, 
într-o competiție de larg interes : 
„Cupa Balcanică". întrecerile la cele 
șapte categorii de greutate vor avea 
loc astfel : categ. cocoș, pană șl 
ușoară (vineri, de la ora 17), categ. 
semimijlocie și mijlocie (simbătă, de 
la ora 10), categ. semigrea și grea 
(simbătă, de la ora 17).

E3

LOTO
Premiile tragerii Loto din 28 noiem

brie 1969
Extragerea I : Categoria 1 : 0,25 va

riante a 55 993 lei; a II-a: 1,40 a 
59 992 lei : a III-a : 68 a 1 647 lei ; a 
IV-a : 289.30 a 484 lei t a V-a : 677.50 
a 248 lei.

Extragerea a II-a : Categoria B f 
2.45 variante a 42 296 lei; Cat. C. t 
14.60 a 7 098 lei ; Cat. D. î 1 067,15 « 
100 lei.

pronoexpr.es


7.■7viața internațională
Atacuri simultane încetarea din viață

Lucrările unor comitete ale forțelor a mareșalului Kliment Voroșilov
ale Adunării Generale

INTERVENȚII ALE DELEGAȚILOR ROMÂNI

patriotice

NEW YORK 3. — CoresDondentul 
Agerpres C. Alexandroaie transmi
te ; Comitetul pentru problemele ju
ridice al Adunării Generale a O.N.U. 
examinează în prezent raportul co
mitetului special pentru definirea a- 
gresiunii. Comitetul special, format 
din 35 de state, printre care și Ro
mânia, a fost însărcinat de Adunarea 
Generală a O.N.U. să examineze pro
blema agresiunii și să-i prezinte un 
proiect de definire a acestui act.

Luînd cuvîntul la dezbateri în șe
dința de marți după-amiază, delega
tul român Dumitru Ceaușu a subli
niat că țara noastră militează activ 
pentru elaborarea unei definiții a 
agresiunii, fiind convinsă că aceasta 
ar aduce o însemnată contribuție la 
așezarea relațiilor dintre state pe te
meiul solid al dreptului internațio
nal, la excluderea forței, inclusiv a 
formei sale cele mai brutale, războiul, 
ca instrument de rezolvare a litigiilor 
dintre state. Pentru a crea o lume 
în care fiecare stat să poată trăi în 
pace cu toate celelalte state — a spus 
delegatul român — este necesar ca 
definiția agresiunii să incrimineze și 
să condamne — alături de folosirea 
forței armate, ca formă extremă de 
încălcare a drepturilor popoarelor — 
toate celelalte forme în care forța 
s-ar putea manifesta în relațiile in
ternaționale și anume, presiunile po
litice, economice și de orice altă na
tură, care împiedică desfășurarea 
normală a raporturilor dintre state.

Vorbitorul a arătat că definirea 
actelor de agresiune va trebui să fie 
cuprinsă Intr-o declarație care să 
consacre ți dreptul popoarelor la le
gitimă apărare. Acest drept, recunos
cut în Carta O.N.U., este o reacție 
logică, normală la atacul de agre
siune. El nu poate și nici nu trebuie 
să fie invocat însă decît în cazul în 
care un stat este obiectul unui atac 
armat și numai în condițiile stipu
late în Carta O.N.U. Folosirea forței 
armate de către popoarele coloniale 
în scopul cuceririi independenței na
ționale, a spus delegatul român, tre
buie să fie considerată și sancționa
tă de către O.N.U. ca fiind un caz 
de folosire a forței în exercitarea 
dreptului la legitima apărare în fața 
unei agresiuni continue din partea 
ocupantului colonialist. Dreptul la in
dependența națională și la existența 
statală de sine stătătoare fiind im
prescriptibil, lupta de eliberare na
țională de sub jugul colonial este pe 
atît de legitimă pe cît de ilegală este 
menținerea dominației coloniale.

Comitetul Politic special al A- 
dunării Generale dezbate rapor
tul oficiului Națiunilor Unite de 
ajutor și lucrări pentru refu- 
giații palestineni. Precizînd pozi
ția delegației române față de 
conținutul acestui raport și a pro
blemei în sine, delegatul român V. 
Ionescu a subliniat că oricît de utilă 
ar fi activitatea umanitară a acestui 
oficiu, ea nu reprezintă o soluție a

problemei refugiaților palestineni, 
a căror situație a fost și mai 
mult înrăutățită de evenimentele 
din iunie 1967. Faptul că pro
blema refugiaților palestineni nu 
și-a găsit pînă în prezent re
zolvarea se datorește în primul 
rînd unor considerente de ordin 
politic, cu grave implicații pentru pa
cea lumii. Ciocnirile militare, distru
gerile materiale și pierderile umane 
care le însoțesc, aduc imense preju
dicii popoarelor acestei regiuni și nu 
servesc decît intereselor cercurilor 
imperialiste, care urmăresc să culti
ve disensiunile și încordarea pentru 
a-și menține și consolida dominația. 
Vorbitorul a arătat, în continuare, că 
reglementarea problemei refugiaților 
constituie un factor important al sta
bilității politice în regiune. După pă
rerea noastră — a spus el — pacea 
nu va fi asigurată în Orientul Apro
piat atîta timp cit populația pa- 
lestineană nu va fi integrată în drep
turile sale. Nici o soluție pe termen 
lung nu poate fi preconizată, atîta 
timp cit normele dreptului interna
țional, principiile Cartei O.N.U. și 
prevederile declarației universale a 
drepturilor omului nu sînt respectate 
și aplicate în cazul populației pales
tinene.

România, alături de majoritatea 
«țațelor membre ale organizației, con
sideră că problema refugiaților pa
lestineni trebuie să fie rezolvată pe 
baza rezoluțiilor Adunării Generale 
și a Consiliului de Securitate, ținîn- 
du-se cont de drepturile legitime și 
inalienabile ale acestei populații. De
legatul român a subliniat că popu
lația palestineană nu poate fi privată 
de drepturile sale legitime asupra pă- 
mînturilor și bunurilor pe care le-a 
deținut. Repatrierea și compensarea 
refugiaților trebuie să devină o rea
litate, dacă se dorește realizarea u- 
nui progres în soluționarea viabilă a 
acestei probleme.

Delegația română, a arătat V. îo 
nescu, este profund convinsă că re
zolvarea problemei refugiaților este 
legată de restabilirea păcii în Orien
tul Apropiat. Noi considerăm că in
teresele popoarelor din Orientul A- 
propiat cer imperios ca în această 
zonă să existe relații normale de con
viețuire și colaborare, să se rezolve 
problemele divergente, asigurîndu-se 
respectarea securității și independen
ței fiecărui stat din regiune. România 
se pronunță cu consecvență pentru 
soluționarea conflictului din Orien
tul Apropiat în spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 no
iembrie 1967, care oferă o bază re
zonabilă pentru rezolvarea situației 
din această zonă. în conformitate cu 
această rezoluție, considerăm nece
sar ca Israelul să-și Retragă neîntîr- 
ziat trupele din teritoriile arabe ocu
pate și să renunțe la orice pretenții 
teritoriale.

După Conferința

de la Haga

Berlinul occidental. Demonstra
ție împotriva războiului dus de 
S.U.A. In Vietnam. Manifestan-

B O

igențiile
Un grup de combatanți din 

R. D. Vietnam și din Vietna
mul de sud au sos!t la Havana 
pentru a participa la tăiatul trestiei do 
zahăr, în semn de solidaritate cu po
porul cubanez. Oaspeții vietnamezi au 
fost tntîmpinațl la aeroport de Os
valdo Dorticos Torrado, președintela 
Republicii Cuba, și do alte persoana 
oficiale.

Lucrările unul colocviu 
anglo-ungar,la care au luat Parta 
economiști de frunte din cele două țări, 
»-au încheiat la Londra. In ca
drul colocviului au fost discutate 
probleme ale structurii și metodele 
conducerii economiilor celor două 
țări, relațiile economice bilaterale și 
posibilitățile îmbunătățirii lor con
tinue.

Bolivia și U.R.S.S. au sta
bilit relații diplomatice la 
nivel de ambasadă,a anun^‘ 
marți, într-o declarație televizată, pre
ședintele bolivian, generalul Alfredo 
Ovando Candia.

La „Accademia dl Romania" 
din Roma a avut loc prezenta
rea1 oficială a volumului „Rela
țiile dintre Italia și România", 
editat de „Societatea Dante Ali
ghieri", sub forma unui număr 
special al revistei „II Veltro", 
Cuprinzînd 400 de pagini, re
vista înmănunchează articole șl 
studii consacrate relațiilor ro- 
mâno-italiene, reușind să dea o 
Imagine cuprinzătoare a stadiu
lui actual al relațiilor dintre 
cele două țări, a dezvoltării e- 
oonomice, culturale și tehnico- 
știînțifice a țării noastre.

0 delegație comercială 
română la Havana. Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului comer
țului exterior al Republicii Socialiste 
România, șeful delegației comerciale 
române la tratativele pentru semna
rea acordului comercial și de plăți în
tre România și Cuba pe anul 1970, a 
«osit la Havana.

Oaspetele român a fost întîmpinat 
de Herminio Garcia Lazo, ministru

Problema lărgirii
Pieței comune 
rămine incertă

fii poartă steaguri ale Republi
cii Vietnamului de Sud

sud-vietnameze
SAIGON 2 (Agerpres) — Tabăra 

trupelor speciale americane de la 
Bu Prang și cea de la Duc Lap au 
continuat să fie ținta proiectilelor 
de mortiere și de rachete ale forțe
lor patriotice din Vietnamul de sud. 
Pentru a treizeci și una oară conse
cutiv, o dată cu căderea nopții, „ca
nonada" obuzelor a pus în derută pe 
ocupanții bazei de la Bu Prang, care 
au chemat in ajutor trupe de desant.

în cursul nopții de marți spre 
miercuri, forțele patrioților au 
atacat, potrivit unui purtător de 
cuvînt al Comandamentului mi
litar american de la Saigon, 
32 de obiective americapo-saigonez.e, 
18 din aceste obiective suferind pier
deri calificate ca „importante". Lup
te s-au dat concomitent atît în Del
ta Mekong, cît și în zona platouri - 
lor înalte și în regiunea din apropi
erea frontierei cu Cambodgia.

Miercuri dimineața, forțele patri
otice din Vietnamul de sud au lansat 
un puternic atac asupra cartierului 
general al trupelor saigoneze din 
sectorul Kien Tuong. In cursul lup
telor, violente, ce s-au desfășurat la 
90 kilometri vest de capitala saigo- 
neză, ambele părți au suferit pier
deri — relatează corespondentul a- 
genției France Presse.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Agen
ția TASS anunță că în urma unei 
boli îndelungate a încetat din viață, 
în virstă de 89 de ani, mareșalul 
Kliment Voroșilov, membru al 
P.C.U.S. din anul 1903, discipol cre
dincios și tovarăș de luptă al lui 
V. I. Lenin.

Voroșilov s-a născut în familia unui 
muncitor feroviar. A participat la 
trei revoluții în Rusia. în anii inter
venției armate și războiului civil, a 
fost trimis de partid la lupta împo
triva ocupanților și gardiștilor albi. 
De atunci și-a consacrat întreaga 
viață cauzei construcției și întăririi 
forțelor armate sovietice, în rindu
rile căreia a parcurs calea de la sol
dat la mareșal.

Voroșilov a fost comisar al po
porului al apărării, a participat din 
primele zile ale Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei la organizarea 
victoriei asupra cotropitorilor fas
ciști. Kliment Voroșilov a desfășurat 
o muncă vastă în organele conducă
toare de partid și de stat sovietice.

A fost locțiitor al președintelui Con
siliului Comisarilor Poporului, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
în anul 1953 a fost ales în postul da 
președinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem, pe care l-a deținut pînă în 
anul 1960. Pînă în ultimele zile ale 
vieții a fost membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem. Din anul 1926 și 
pînă în 1960 a fost membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S. A 
fost decorat cu numeroase ordine șl 
medalii sovietice și străine.

Necrologul este semnat de Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai 
Podgornîi și de alți conducători da 
partid și de stat și de militari da 
frunte.

A fost constituită o comisie guvern 
namentală pentru organizarea fune
raliilor, în frunte cu Nikolai Podgor
nîi, președintele Prezidiului 
lui Suprem al U.R.S.S.

Kliment Voroșilov va fi 
In Piața Roșie, lîngă zidul 
nulul.

RECRUDESCENȚA

Sovietu-

înhumat 
Kremli-

PARIS 3 (Agerpres-). — Președin
tele Franței, Georges Pompidou, a 
convocat miercuri Consiliul de Mi
niștri pentru a-1 informa detaliat asu
pra desfășurării lucrărilor Conferin
ței la nivel înalt a țărilor membre 
ale C.E.E., ținută luni și marți la 
Haga. Leo Hamon, purtătorul de cu- 
vînt al guvernului, a declarat ziariș
tilor la încheierea ședinței că Pom
pidou a calificat drept pozitiv rezul
tatul conferinței.

In ce privește lărgirea Pieței co
mune, punctul cel mai dezbătut la 
Haga, Leo Hamon a ținut să precizeze 
că în comunicatul dat publicității la 
sfîrșitul reuniunii „celor șase" nu se 
prevede o dată precisă pentru înce
perea tratativelor cu țările candida
te. Această punere la punct de către 
purtătorul de cuvînt al guvernului 
francez conține în sine o anumită 
semnificație. Nu trebuie scăpat din 
vedere că Franța, deși în principiu 
s-a pronunțat favorabil lărgirii Pie
ței comune, prin primirea de noi 
membri, ea pune o serie de condiții 
care, în general, sînt privite cu anu
mite reticențe de către partenerii săi 
din C.E.E.

BONN. — Cancelarul R. F. a Ger
maniei, Willy Brandt, a expus 
miercuri în Bundestag rezultatele 
conferinței la nivel înalt a repre
zentanților țărilor membre ale Pie
ței comune. în cuvîntarea sa, Willy 
Brandt a relevat că numai. datorită 
anumitor concesii făcute în ultimul 
moment de către Franța s-a reușit 
ca această întîlnire „să nu eșueze" 
și să se evite ..o nouă criză".

Relerindu-se la problema regle
mentării Pieței comune agricole, 
cancelarul vest-german a relevat că 
este de dorit ca această problemă „să 
fie pusă la punct în mod rezonabil".
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de presă transmit
adjunct al comerțului exterior al Cu
bei, și de un grup de funcționari su
periori.

Autorității© R.P.D. Co
reene au predat părții ame
ricane trei membri ai echipajului 
unui elicopter american, doborît de 
unitățile Armatei Populare Coreene 
la 17 august anul curent, deasupra 
teritoriului R.P.D. Coreene, anunță 
A.C.T.C. Hotărîrea de a elibera pe 
cei trei aviatori americani a fost luată 
în urma asumării întregii răspunderi 
de către partea americană pentru vio
larea spațiului aerian al R.P.D. Co
reene și prezentarea de scuze și de 
garanții ferme că asemenea acte nu 
se vor repeta.

Delegația Frontului Na
țional de Eliberare din Viet
namul de sud și a Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului 
de Sud, condusă de Tran Buu 
Kiem, membru In Prezidiul C.C. al 
F.N.E., ministru la Președinția Consi
liului Guvernului Revoluționar Provi
zoriu, a sosit într-o vizită oficială la 
Ulan Bator.

La invitația guvernului 
italian, miercuri a sosit la Roma 
Nikolai Patolicev, ministrul comer
țului exterior al U.R.S.S. în cursul vi
zitei pe care o întreprinde în Italia, 
ministrul sovietic va discuta cu inter
locutorii italieni probleme privind 
noul acord pe termen lung între cele 
două țări și va examina perspectivele 
dezvoltării comerțului sovieto-italian.

„Cosmos-313" noul sa- 
telit artificial al Pămîntului, lansat la 
3 decembrie în Uniunea Sovietică, în 
vederea continuării explorării spațiului 
circumterestru. La bordul satelitului 
sînt instalate aparate și sisteme radio- 
telemetrice.

Votul de încredere nou
lui guvern ui Afganistanului 
a fost acordat de Camera Inferioară a

Parlamentului. Primul ministru este 
Nur Ahmed Etemadi, care deține și 
portofoliul Ministerului de Externe.

In seara zilei de 2 decembrie 
s-a deschis la Berlin retrospec
tiva filmului românesc. Cu a- 
ceastă ocazie, vor fi prezentate 
mai multe filme, printre care : 
„Duminică la ora 6“, „Moara cu 
noroc", „Lanterna cu amintiri", 
„Homo Sapiens", „7 arte" și al
tele. La festivitatea deschiderii a 
participat, o delegație din partea 
arhivei de stat a filmelor din 
România.

Populația globului va atinge 
în anul 1985 aproximativ 5 miliarde 
de locuitori, se apreciază într-un ra
port al Comisiei Națiunilor Unite pen
tru populație.

aflat in Vietnam,
clipele de teroare

Manifestările de dezaprobare 
ale tineretului din diverse țări 
ale lumii față de războiul de 
agresiune desfășurat de S.U.A. 
în Vietnam îmbracă cele mai 
variate forme. Recent, un grup 
de studenți ai Universității Mc 
Gill, din provincia canadiană 
Quebec, au hotărit să demonstre
ze, printr-un procedeu ingenios, 
concetățenilor lor ce înseamnă 
să fii locuitor al unei așezări 
sud-vietnameze care formează 
obiectul unei acțiuni de „cu
rățire" de către trupele de re
presiune.

Dar iată
tiv 150 de studenți ai universi
tății sus-menționate, tmbrăcați 
in uniforme ale forțelor arma
te americane, au înscenat, după 
ce obținuseră, în prealabil, asen
timentul autorităților locale, un 
„asalt" asupra micii așezări ru
rale Frelihsburg, prin care au 
urmărit să reproducă fidel mo
dul de a proceda al soldaților 
americani „in misiune de anihi
lare a forțelor de guerilă". Brusc, 
atmosfera pașnică a satului a 
fost tulburată de invazia „sol
daților" înarmați cu pistoale-mi- 
tralieră și grenade confecționa
te din material plastic, care au 
înconjurat un alt grup de stu
denți îmbrăcați în haine de ță
rani vietnamezi. „Vietnamezii" 
au început să fie loviți și 
bruscați, în timp ce alte grupuri 
de „invadatori" au avertizat pe 
locuitorii micii comunități să-și 
părăsească casele pentru că sa
tul urmează să fie total dis
trus. Cei care protestează sînt 
..uciși" pe loc. Toate acestea pe 
fondul unui zgomot infernal de 
explozii, rafale de mitralieră, 
focuri de mortiere, care se re
varsă din difuzoarele montate 
de către studenți.

Dar brusc coșmarul încetează: 
din difuzoare se aud cuvintele : 
„Dacă v-ați fi aflat in Vietnam, 
clipele de teroare ar " 
aievea".

Acțiunea tinerilor 
a produs o puternică 
asupra opiniei publice 
nada, exemplificînd pe viu rea
litățile tragice din Vietnamul de 
sud supus agresiunii, realități 
care în aceste zile au căpătat 
noi și zguduitoare dimensiuni 
prin dezvăluirile despre masa
crarea de către unități america
ne a populației din localitatea 
Song My.

faptele : aproxima-

fi fost
canadieni 
impresie 

din Ca-

S. B.

Un raport al G.A.T.T.

COMERȚUL M0W#l
IN ANUL 1968

GENEVA 3. — Corespondentul
Agerpres H. Liman transmite : Ra
portul Organizației G.A.T.T. (Acordul 
general pentru tarife și comerț) cu 
privire la comerțul internațional în 
1968 Înregistrează o creștere cu 12 la 
sută a schimburilor comerciale în 
comparație cu 1967. Este cel mai 
înalt ritm înregistrat din 1964 și pînă 
în prezent. Ca și în anii trecuți, co
merțul țărilor industrializate a pro
gresat mai rapid decît cel al statelor 
în curs de dezvoltare. Intre altele, a- 
cert fenomen se datorește mai ales 
cererii sporite de petrol și materii 
prime în țările industrializate.

Exporturile țărilor socialiste au 
orescut cu 8,6 la sută, atingînd 27,09 
miliarde dolari, iar importurile au 
progresat, de asemenea, ridicîndu-se 
la 25,87 miliarde dolari.

MIȘCĂRILOR REVENDICATIVE
■ 7?i

CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGLIV

La 18 luni după criza din 1968, cli
matul social s-a agravat din nou în 
Franța, mai ales în ultimele două săp
tămîni : o atestă recrudescența gre
velor muncitorești cu caracter reven
dicativ, manifestațiile țăranilor și co- 
mercianților, o anumită agitație in 
rindurile studenților la medicină. Nu 
e vorba de o mișcare generalizată de 
data aceasta, ci de numeroase con
flicte de muncă ce se desfășoară in
dependent unele de altele, grevei» 
cuprinzând succesiv diverse sectoare, 
incepind cu cel public, unde tensiu
nea este mai ridicată. Pot fi mențio
nate in acest sens greva națională 
recentă de la centralele nucleare ; apoi 
cele ale muncitorilor din sectorul e- 
nergiei electrice ; în sfîrșit, nemulțu
mirea generalizată la căile ferate, 
tensiunea persistentă la P.T.T. S-au 
produs întreruperi ale lucrului și în 
rindurile personalului navigant de la 
societățile de transporturi aeriene. 
Porturile franceze sint tot mai des 
paralizate de greve ale docherilor.

Conflictele sociale persistă și riscă 
să se agraveze și in sectorul privat 
(grevele de la uzinele Peugeot, de pil
dă). Ir. aceste conflicte se constată o

ORIENTUL APROPIAT
© ATAC AL TRUPELOR ISRAELIENE PE TERITORIUL LIBA
NULUI • RELUAREA REUNIUNILOR „CELOR PATRU" DE LA 

YORKNEW
TEL AVIV 3 (Agerpres). — In

tr-un comunicat militar dat publi
cității la Tel Aviv și reluat de a- 
genția A.P. se arată că trupele 
israeliene au pătruns miercuri pe 
teritoriul libanez, unde au distrus o 
bază a forțelor palestinene, situată 
în partea de sud-vest a muntelui 
Hermon. în cursul atacului — pre
cizează comunicatul — au fost uciși 
12 palestineni și răniți mai mulți 
alții. Pierderile Israeliene s-au ci
frat la un mort și cinci răniți, 
adaugă comunicatul.

BEIRUT 3 (Agerpres). — Miercuri 
dimineața, trupe aeropurtate israe
liene, sprijinite de unități de ar
tilerie, au atacat teritoriul libanez 
în partea de vest a muntelui Her
mon, se arată într-un comunicat 
dat publicității la Beirut, anunță 
agenția Reuter. Comunicatul pre
cizează că soldații israelieni para
șutați au deschis focul asupra lo
calităților Kfar Chuoba și Chebaa, 
însă forțele libaneze i-au obligat să 
se retragă. Nu se precizează pier-

derile înregistrate în cursul acestui 
raid.

★
NEW YORK — După o întrerupere- 

de aproximativ 5 luni, la New York 
au fost reluate marți reuniunile am
basadorilor celor patru mari puteri 
la O.N.U.,' consacrate examinării căi
lor de soluționare prin mijloace 
pașnice a conflictului din Orientul 
Apropiat. Reuniunea a avut loc la 
reședința ambasadorului american la 
O.N.U., Charles Yost. Conform unui 
consens anterior, aceste întîlniri se 
desfășoară prin rotație Ia reședințele 
celor patru participanți.

în comunicatul dat publicității la 
încheierea acestei reuniuni se afirmă 
că „situația din Orientul Apropiat 
este din ce în ce mai gravă și mai 
presantă”. Participanții reafirmă con
vingerea lor că această situație nu 
trebuie să pună în pericol pacea și 
securitatea internațională. Comunica
tul declară că obiectivele urmărite de 
cei patru ambasadori rămîn neschim
bate : de a favoriza stabilirea unei 
păci durabile în Orientul Apropiat, 
sprijinind rezoluția Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967, 
„care va trebui să fie pusă în aplicare 
în toate prevederile sale".

anumită înăsprire a pozițiilor : pa
tronii amenință cu concedierile, gre
viștii ocupă întreprinderile pentru ci- 
teva ore sau chiar mai multe zile.

Diversele acțiuni greviste sint orga
nizate de centralele sindicale. Confe
derația generală a muncii (C.G.T.) si 
de sindicatele creștine (C.F.D.T.) ; In 
anumite cazuri, sindicatele, indiferent 
de orientare, acționează in comun.

Agravarea climatului social are los 
pe fundalul aplicării planului guver
namental de redresare economică >i 
financiară. Unele efecte ale acestui 
plan, pe care oficialitățile le prezin
tă ca pozitive, sint percepute ca atar* 
mai mult de experți decit de masela 
largi. Sindicatele critică atît acest plan 
de redresare, cit și devalorizarea 
care l-a precedat, arătând că ele au 
dus la reducerea consumului intern.

La contextul nemulțumirii crescin- 
de a oamenilor muncii, exprimată prin 
noi conflicte pe frontul social, o pri
mă și principală revendicare comună 
privește salariile, , în special, în sec
torul naționalizat. C.G.T. și C.F.D.T. 
apreciază că sporurile de salariu ob- 

1 ținute de oamenii muncii prin acor
durile de la Grenelle in 1968 au fost 
serios amputate, ca, urmare a scumpi
rii costului vieții, proces care s-a ac
centuat după devalorizare. Sindica
tele cer respectarea literei acestor a- 
corduri. Totodată, ele critică proiec
tul de buget pe 1970, care exprimă 
politica de austeritate a guvernului, 
justificată de acesta prin dificultă
țile de ordin economic și financiar. 
Ele apreciază că noul buget face ca, 
pentru ansamblul oamenilor muncii, 
fiscalitatea să devină și mai apăsă
toare, tendință și mai evidentă prin 
reducerea cheltuielilor civile și spo
rirea, in schimb, a celor militare. In 
consecință, sindicatele cer restabili
rea puterii de cumpărare, în funcția 
de situația de la 1 iulie 1968, și nu 
de la 1 ianuarie 1969, așa cum vor 
conducerile întreprinderilor publice și- 
naționalizate. Guvernul, la rîndul 
său, declară că acceptarea acestor ce
reri ar compromite planul de redre
sare. Iată chestiunea litigioasă cea 
mai acută dintre sindicate și guvern.

In condițiile agravării situației so
ciale, premierul Chaban-Delmas a re
afirmat dorința sa de a menține dia
logul și a desfășura negocierile cu 
sindicatele, folosind insă un ton pe 
care sindicatele l-au caracterizat ca 
„autoritar" și „inadmisibil". Ele s-au 
declarat dispuse să accepte propune
rile guvernului, cerindu-i însă aces
tuia să dovedească prin acte concrete 
că promisiunile și ofertele sale sini 
reale. In mai multe întreprinderi pu
blice, și în primul rînd la gaz și elec
tricitate, au început acum negocie
rile. Rezultatele lor vor indica in. ce 
direcție va oscila barometrul social 
— spre calm sau furtună.

BRUXELLES

AMPRENTELE DEZUMANIZĂRII
Bel Air de pe 

Cerului nr. 
din Hollywood, 
splendidă spre

strada 
10 050 
Vedere 
plaja cu nisip de aur... 
Astăzi, peste ferestrele 
acestui „paradis" al ste
lelor cinematografiei a- 
mericane, continuă 
fie trase obloanele, 
zorii unei dimineți din 
vara acestui an, mași
nile poliției din Los 
Angeles au înconjurat 
clădirea spre a începe 
anchetarea uneia din 
cele mai groaznice cri
me din istoria Hollywo- 
odului — asasinarea a 
cinci persoane, între 
care și cunoscuta actri
ță de cinema Sharon 
Tate.

Au urmat săptămîni 
de cercetări febrile. în 
acest timp, în rapoar
tele poliției au fost 
consemnate alte noi cri
me. O reacție în lanț a 
morții și terorii. Asa
sinii 
bră, 
leași 
mea,

să 
In

rămîneau în um- 
dar peste tot ace- 

amprente : cruzi- 
monstruozitatea.

In aceste zile, după a- 
proape patru luni, ca
zul de la vila Bel Air 
se pare că a fost des
cifrat. Luni seara, po
liția din Los Angeles a 
pus capăt unei stări de 
tensiune crescindă, a- 
nunțind prinderea cri
minalilor. Cine sînt a- 
ceștia ? Tineri, în virstă 
între 20 și 24 de ani, 
proveniți din familii 
respectabile, dar care, 
sub impulsul actualei 
„mode" din Occident, 
au ales calea vagabon
dajului, întrunindu-se 
în „familii de hippies" 
ce practicau „cultul" 
orgiilor, stupefiantelor, 
hipnoza, perversiunea, 
furtul și crima.

în momentul de față, 
în diverse închisori a- 
mericane se află sub 
stare de arest 10 per
soane avînd legătură cu 
crima de la 9 august. 
Trei dintre ele — Char
les Watson, de 24 de 
ani, Patricia Krenwin
kel, de 21 de ani, și Lin
da Louise Kasabian. de

20 de ani — sînt acuzate 
direct de cvintuplul a- 
sasinat din vila Bel Air. 
Alte șase fete sînt re
ținute în calitate de 
martore. Tn sfîrșit, ul
tima, și poate cea mai

transformat în „sclavi" 
pe discipolii săi, ajunși 
la ultimul grad al des
compunerii morale. Din
tre cei trei participant! 
direcți la acest măcel, 
două sînt femei, care au

UN TABLOU SOCIAL-UMAN DEZO
LANT PUS ÎN LUMINĂ DE CERCETĂ
RILE ÎN JURUL ASASINATULUI DE LA 

VILA BEL AIR

persoană, 
Manson 
stăpînul 
hippies 

ale cărui 
„fa-

importantă 
este Charles 
(34 de ani), 
„familiei de 
Manson", sub
ordine membrii 
miliei" au semănat te
roare în rindurile popu
lației din statul Califor
nia, în vara anului 1969. 
Folosi ndu-se de diverse 
mijloace, printre care 
drogurile și chiar hip
noza, Charles Manson s

comis singure patru din 
cele cinci crime.

Declarațiile făcute pre
sei de avocații celor in
culpați au proiectat o 
lumină puternică asupra 
felului in care trăiau 
membrii „familiei 
son". Principalul 
vat, afirmă ei, 
Charles Manson,
de citva timp în închi
soare sub învinuirea de 
furt de automobile,

Man- 
vino- 

este 
aflat

șantaj și distrugere de 
locuințe. Grupul no
mad de hippies, alcătuit 
din 35—40 de persoane, 
bărbați, femei și copii, 
își stabilea taberele in 
ferme închiriate, prin 
diverse state ale S.U.A., 
lansînd „operații" de 
spargeri, furturi și cri
me. Unul din raidurile 
poliției, efectuat în oc
tombrie la tabăra „fa
miliei" din „Barker 
Ranch", a permis re
deschiderea anchetei a- 
supra asasinatului din 
luna august. Printre 
„hippies" arestați cu a- 
cest prilej, pentru furt, 
șantaje sau prostituție, 
s-a aflat și o tînără 
fată, care, fiind încă 
sub efectul drogurilor, a 
relatat cum cîțiva din 
membrii „familiei" Wat
son, Krenwinkel și Ka- 
sabian, i-au asasinat pe 
Sharon Tate și pe oas
peții ei.

Martora a relatat că 
în noaptea următoare, 
cei cinci membri ai ban
dei au primit ordinul să

plece la Los Angeles și 
să-i ucidă pe industria
șul La Bianca și pe so
ția sa, ceea ce au și fă
cut cu singe rece. Poli
ția crede că acești hip
pies ar putea fi vinovați 
și de asasinarea altor 
trei persoane, ale căror 
nume nu au fost comu
nicate.

Afacerea urmează a- 
cum să fie transferată 

o ca- 
sub a- 
încheia 
stabili 
„Cazul 

se apro- 
epilog. _

justiției. Luni, 
meră de punere 
cuzare își va 
ancheta și va 
data procesului. 
Sharon Tate' 
pie de epilog. Dar 
mulți observatori con
sideră că pe banca a- 
cuzaților, alături de a- 
sasini, ar trebui să se 
afle și rînduielile so
ciale ce permit unor ti
neri capabili de muncă, 
de activități creatoare, 
să ducă o viață depra
vată, care-i împinge la 
consumul de stupefian
te, vagabondaj și crimă.

V. POPESCU
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Reuniunea miniștrilor
apărării din țările

N. A.T.O
W. ROGERS 

DESPRE TRATATIVELE 
SOVIETO-AMERICANE 

DE LA HELSINKI
BRUXELLES 3 (Agerpres). — Mi

niștrii apărării ai țărilor participante 
la organismele integrate ale N.A.T.O. 
— 14 din cei 15 membri ai organiza
ției, deci cu excepția Franței, — s-au 
întrunit miercuri la Bruxelles pentru 

a trece în revistă, timp de două zile, 
problemele militare ale pactului.

★
Secretarul de stat al S.U.A., W. Ro

gers, care a sosit la Bruxelles pentru 
a participa la sesiunea de iarnă a 
Consiliului ministerial al N.A.T.O., 
a făcut o declarație presei, în care 
a reafirmat hotărîrea guvernului 
american „de a căuta, în cadrul 
unor consultări foarte strînse cu 
aliații, soluții acceptabile proble
melor care dezbină Estul și Ves
tul". întrebat cum apreciază des
fășurarea convorbirilor preliminare 
sovieto-americane pentru limitarea 
cursei înarmărilor strategice de la 
Helsinki, secretarul de stat a decla
rat că „aceste negocieri evoluează 
foarte bine. Ne îndreptăm spre ela
borarea unui acord pentru viitoarele 
negocieri".


