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Pornesc vapoarele...
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DISCIPLINA
în ultimii ani, în județul Vîl-

ECONOMICA
cea s-a conturat o nouâ și <■ 

puternica platformâ industria- a 

lâ. Tn fotografie : un aspect y 

panoramic al platformei chi- <■ 

mice Rîmnicu-Vîlcea <

Foto : Agerpres

Motnent obișnuit la „Mila" 
80.

„Alo, Navromul ? Stația 
vă rog. (Declicuri, pocnituri 
scurte culese din văzduh, 
un zumzet continuu, de mo
tor depărtat, uitat în cea
ță). Stația ? Aici șantierul 
naval. Ați luat legătura cu 
coasta? Și? Furtună de 
gradul 8 !... Poftiți ?• Echi
pajul se ține bărbătește... 
Totul e în regulă... Bine, 
bine... Cunoașteți indicati
vul. Inginerul Tănăsescu să 
raporteze orice eveniment... 
Mulțumesc !“.

Zumzetul depărtat mai 
stăruie cîteva secunde în 
pîlnia receptorului, apoi, 
brusc,, e retezat de un țăcă
nit scurt. Undeva, pe marea 
„montată", cum îi zic ma
rinarii — și încă ce mare ! 
cu furtună de gradul 8 ! — 
o mînă de oameni de la 
Șantierul naval din Galați, 
avîndu-1 ca „șef de echi
paj" pe inginerul Aristide 
Tănăsescu, încearcă virtu
țile constructive ale celui 
de-al 30-lea cargou din se
ria de 4 500 tdw.

în acest miez de iarnă

marea e puțin ospitalieră, 
marinarii sînt de fapt con
structori, iar ambarcațiunea 
nou-nouță nu se aștepta, 
poate, la ostilitate . în pri
mul ei marș în larg. Baterii 
de valuri o izbesc în plin, 
pulberea sărată urcă pînă la 
comandă,, sirena gravă strâ-' 
punge din timp în ’timp de
părtările. Cargoul trece cu

otgoane și șlaufuri, așteap
tă. Așteaptă clipa singulară, 
cînd aceste legături cu 
uscatul se'vor topi și vor 
începe lungile călătorii ac
vatice. Pînă atunci însă, 
uscatul trimite pe viitoare
le „teritorii mișcătoare" tot 
ce poate fi de folos navei 
și omului în încercările se
vere de pe mare. (Există și

Reportaj de llie TĂNĂSACHE

bine însă și acest ultim e- 
xamen, iar constructorii- 
marinari supraveghează 
motoarele, încearcă comen
zile, ascultă, notează para
metrii, compară, decid.

Ce se întîmplă însă aici, 
la mila 80 ?

Fluviul larg, cu apa vî- 
nătă, fără pescăruși. Turme 
mărunte de sloiuri .bat ma
lurile într-o curgere fără 
de sfîrșit. La cheiul de ar
mare alte nave cu supra
structura albă, încinse cu

un termen plastic care su
gerează întreaga semnifica
ție a momentului : „satura
rea la cheu". O saturare cu 
tehnică, cu inteligență, cu 
prevedere).

Ciclul acesta de naștere 
neîntreruptă — în halele 
vaste, pe cele două cale de 
lansare și la cheiurile de ar
mare — evocă ideea că aici 
nu sînt cunoscute granițele 
dintre ani. Viața de uscat a 
navei urmează neabătut le
gile ce o apropie pas cu pas
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Stabilind coordonatele majore ale 

perfecționării conducerii 
naționale și direcțiile 
dezvoltării și ridicării 
cuvîntarea rostită 
iNicolae Ceaușescu la 
orarilor plenarei C.C.
'decembrie 1969 a trasat, totodată, or- 
gfîmelor și organizațiilor de partid un 
program concret de activitate pen
tru anul 1970. Desprinzind conclu
ziile cuvenite din propria experien
ță, mai ales din cea a anului trecut, 
Comitetul județean Arad al P.C.R. 
s-a convins o dată mai mult că 
rigurozitatea îndeplinirii sarcinilor de 
plan reflectă in modul cel mai fi
del nivelul disciplinei de partid și 
de stat in fiecare unitate economică, 
la fiecare loc de muncă. Nenumăra
te fapte de viață confirmă faptul că 
in poziția adoptată față de îndepli
nirea planului nu se concretizează 
doar atitudinea. față de achitarea o- 
bligațiilor profesionale, de serviciu, 
ci, totodată, nivelul conștiinței socia
liste, gradul de responsabilitate so
cială.

In lumina sarcinilor pregnant re
liefate de plenară, preocupîndu-ne 
stăruitor de perfecționarea activității 
economice, de creșterea eficienței a- 
cesteia, vom insista în mod deose- 

asupra necesității întăririi spiri- 
L ui de răspundere al fiecărei or? 

inizații de partid, astfel incit, in 
cjudrul unității in care lucrează, fie- 

’ care comunist să se preocupe perma
nent de îmbunătățirea propriei ac
tivități, de sporirea contribuției sale 
la rezolvarea tuturor problemelor pe 
care le implică îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan. Pentru 
comuniști, a da dovadă de răspun
dere și disciplină nu înseamnă doar 
a se prezenta ou regularitate la ser
viciu, a „semna condica" la timp, ci 
a milita fără preget pentru aplica
rea riguroasă a hotărîrilor partidu
lui și guvernului, a-și examina în 
spirit critic propria activitate, sco- 
țînd la iveală lipsurile, cauzele care 
îe generează și acționind energie 
pentru înlăturarea lor.

Un asemenea mod de abordare a 
problemelor se impune cu atît mai 
mult, cu cit. rezultatele pozitive ob
ținute de industria județului Arad in 
1969 sînt departe de a corespunde 
integral potențialului uman și ma
terial de care dispun întreprinderile. 
Comitetul județean de partid consi
deră că mobilizarea eforturilor co
muniștilor, a tuturor 'oamenilor mun
cii, pentru realizarea în 1970 a unei 
producții industriale globale .eu 576 
milioane mai mare decît realizările 
preliminate pe 1969, micșorarea cos
turilor de producție cu 11.7 lei la o 
mie lei producție marfă, reducerea 
consumului de metal cu 8 la sută 
cît este sarcina trasată, reprezintă o 
cerință decurgînd din imperativele 
disciplinei de partid și de stat care 
trebuie îndeplinită necondiționat.

Firește, sîntem departe de a con
cepe disciplina de plan drept o no
țiune abstractă, generală, cu carac
ter pur voluntarist. Rezervele in
terne ale producției industriale sînt 
practic nelimitate. Iată, de pildă,

economiei 
principale ale 
eficienței sale, 
de tovarășul 
încheierea lu
ai P.C.R. din

Teodor HAȘ
prim-secretar al Comitetului județean 

Arad al P.C.R.

plenara Comitetului Central ne-a ce
rut, pe bună dreptate, să intensifi
căm preocuparea pentru folosirea e- 
ficientă. cu randament maxim, a în
tregului potențial industrial : a ma
teriilor prime și materialelor, a ca
pacităților de producție, a forței de 
muncă. Cit de importante sînt rezer
vele de creștere a producției pe baza 
folosirii complete a capacităților de 
producție de care dispune industria 
Aradului reiese din însuși faptul că, 
anul trecut, numai din cauza defec-

țiunilor accidentale s-au irosit lunar, 
în medie, circa 57 000 ore-mașini, iar 
datorită neritmicității în aproviziona
rea locurilor de muncă și neasigură- 
rii forței de muncă necesare — 
45 000 ore-mașini.

Analizele efectuate de organele lo
cale de partid au relevat că, în cea 
mai mare măsură, aceste deficiențe 
se datoresc unor încălcări ale disci
plinei muncii. Sîntem hotărîți ca 
atît la comitetul județean, cit și 
la comitetele municipal și orășenești 
să fie definitiv abandonată metoda 
constatării și evidenței scriptice a di
feritelor lipsuri, doar spre a putea 
spune că „le cunoaștem", că „am 
luat act" de ele. Nu de „înregistra- 
rea" și semnalarea deficiențelor se

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Transformator electric de 190 MV A
La uzina „Electroputere" din 

Craiova a fost terminată con
strucția primului transforma
tor electric de 190 MV A, des
tinat echipării centralei hidro
electrice de la Porțile de Fier. 
Este cel mai mare transforma
tor de acest tip executat pînă 
acum în țara noastră.

Datorită inițiativei colectivu
lui format din inginerii proiec- 
tanți Gheorghe Toma, Costin

Rădulescu, Constanți n Gaciu 
și Constantin Treschin s-a re
nunțat la importul documenta
țiilor tehnice pentru un ast
fel de agregat, așa cum se pre
văzuse inițial. Soluțiile adop
tate sînt în întregime origi
nale, iar transformatorul are 
parametrii funcționali similari 
cu cei oferiți de firme cu bo
gată experiență în construcția 
de mașini electrice.

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru felicitările și ură

rile pe care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia instalării mele 
în funcția de președinte al Confederației Elvețiene.

Amabilul dv. mesaj m-a mișcat profund și, la rîndul meu, vă 
transmit cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală și pen
tru viitorul fericit al țării dv.

HANS PETER TSCHUDI
Președintele Confederației 

Elvețiene
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de apa Dunării, pe care o 
adulmecă, de care e atrasă 
cu forța unui destin ima
nent.

Dacă ar fi însă să numim 
niște granițe, acestea nu 
pot fi altele decît cele sta
tornicite de ritm. Fiecare 
an își are aici ritmul lui. ca 
un semn distinctiv, ca o tră
sătură specifică de persona
litate. Tot ce ne înconjea 
— aglomerările de metal cu 
forme arcuite, prelungi, 
trainice, forme de sculptură 
modernă ridicate la o sca
ră gigant — s-a făurit în 
’69. An de ritm înalt, a că
rui însemnătate în viața 
șantierului ing. Gheorghe 
Angheliu, directorul gene
ral, o sintetiza astfel :

— In 1969, în loc de 9 
nave, am construit 11, adică 
am lansat în plus 10 000 tdw. 
Ne-am potrivit pasul după 
exigențele noastre și după 
ritmurile celor mai buni, 
(n.n. : Afirmația are în 
structura ei un adevăr 
exact, pe care am vrea sâ-1 
ilustrăm cu un fapt. Avan
sul unor lucrări la Porțile 
de Fier a cerut devansarea 
termenului de livrare a 
porții buscate de la ecluza 
de pe malul iugoslav. O 
devansare de mai bine de un 
trimestru. Șantierul s-a do
vedit receptiv la acest apel 
și originala construcție me
talică, de dimensiuni impre
sionante, a ajuns în timp 
util la Porțile de Fier). Re
zultatul? Un spor de pro
ducție marfă vîndută și în
casată de aproape 60 mili
oane lei, 10 milioane Iei 
beneficii peste plan, 150 to
ne de metal economisit. Toți 
ceilalți indici cantitativi si 
calitativi — îndepliniți sau 
chiar depășiți.

Constructorii navali gălă- 
țeni au fost deosebit de ge
neroși cu cel de-al patrulea 
an al cincinalului, încărcîn- 
du-1 cu fructele de aur ale 
unei activități productive 
Exemplare. Ștafeta la cum
păna dintre ani a fost pre
luată de ’70 sub aureolele a- 
cestei străluciri de hărnicie. 
Pretutindeni pe șantier se 
face simțit freamătul vast, 
entuziast cu care ultimul an

-V, (Continuare fn pag. a V-a)

ÎN AGRICULTURĂ
primăvara începe de

La plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie a.c. s-a subliniat ca. o sar
cină de o deosebită importanță 
creșterea producției agricole vegeta
le și animale, factor de cea mai 
mare însemnătate pentru aprovizio
narea populației cu produse agro- 
alimentare, a industriei cu materii 
prime și dezvoltarea întregii econo
mii naționale. Pentru realizarea aces
tei importante sarcini este necesar să 
se acorde cea mai mare atenție fo
losirii cu maximă eficacitate a pă- 
mîntului. a mijloacelor mecanice, ‘ 
îngrășămintelor chimice și natur'ale, 
să se aplice în practică realizările 
stiinfei și tehnicii agricole. Condu
cerea partidului nostru a hotărît a- 
doptarea unui complex de măsuri 
în. vederea introducerii în cooperati
vele agricole a unor forme îmbună
tățite de .organizare a producției și 
a muncii care să permită valorifica
rea superioară a potențialului agri
culturii cooperatiste,, .'a resurselor 
materiale și a forței de muncă. Cu
noașterea și aplicarea noilor forme 
de organizare a producției și a mun
cii trebuie să se îmbine cu efectua
rea neîntîrziată a tuturor lucrărilor 
de care depinde viitoarea recoltă.

Cu toate că zăpada acoperă mare 
parte , din. cuprinsul țării, iar iarna 
va mâi 
zile ale 
trebuie

continua,' o dată cu primele 
lunii ianuarie în agricultură 
să se execute' unele lucrări 

care au ca scop pregătirea viitoarei 
recolte. De aceea, chiar de pe acum, 
membrii cooperativelor agricole, Iu-

— Acum cîțiva ani — i-am 
spus cunoscutului specia
list în automaticăj profe
sorului Penescu - la o an
chetă dusă NUMAI între 
studenți politehnicieni cu 
nota ZECE, cîțiva mi s-au 
plins că n-au destul timp 
pentru activitate creatoare, 
deoarece materia ar fi prea 
încărcată ; lucrările le-ar 
cere mai ales un efort can
titativ, ceea ce i-ar avanta
ja pe cei mediocri. „In orele 
libere — zicea unul — n-aș 
dori să mă distrez, ci să re
zolv niște probleme grele. 
Dar nu-mi răniine timp". 
Ce părere aveți ?

— Au dreptate și nu. Se 
aplică și aici teoria relati
vității. Multe noțiuni — de 
pildă, dimensiuni, stas-uri 
etc.— se predau inutil, n-ar 
trebui să le memorizeze, 
de 'Vreme ce le găsește 
de-a gata la „cărticică", 
mai ales că. destule se în
vechesc pînă la absolvire. 
Sint surprins în fața unora, 
cînd intră în producție. Văd 
că se pricep bine la impri
mate, hirtii, situații și ■ se 
orientează greu la neaștep
tat, la elementul surpri
ză care ține de esență și 
ingeniozitate. Pe de altă 
parte . însă, n-au dreptate. 
M-am. convins la institute 
străine de renume că inv.ă- 
țămîntul nostru politehnic 
nu e mai prejos decît cel 
din alte țări. Amintindu-mi 
cît timp îmi lua mie facul
tatea, cînd am urmat-o. gă
sesc că programul și ora
rul sint azi mai descărca
te, deși între timp cantita

ITALIA:

Dr. ing. Nicolae ȘTEFAN
adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii

crătorii din întreprinderile agricole 
de stat și cele pentru mecanizarea 
agriculturii, specialiștii din unitățile 
agricole să treacă eu toate forțele ia 
executarea lucrărilor. specifice aces
tui sezon de care depinde, în mare 
măsură, asigurarea recoltei.

Cea mai mare grijă trebuie acorda
tă 'semănăturilor de toamnă. Intrucît 
a nins, fără ca pămînțul să fie înghe
țat, sub covorul de zăpadă grîul ier
nează foarte bine. Ministerul Agricul
turii și Silviculturii, cu ajutorul spe
cialiștilor din unitățile agricole, de la 
direcțiile agricole județene, al cerce
tătorilor din stațiunile Experimenta
le. a examinat cum a răsărit și în
frățit grîul. Acum, în cursul iernii, se 
analizează de două ori pe lună starea 
de vegetație a culturilor ceea ce dă 
posibilitatea să se știe cu precizie 
ce măsuri sînt necesare și ce lu
crări vor trebui executate pentru a 
se asigura condiții optime de dezvol
tare a plantelor. Prima acțiune de 
mare însemnătate care se impune a 
se desfășura, în aceste zile, o consti
tuie scurgerea apei ce stagnează pe 
semănături și care ar ptftea provoca 
sufocarea plantelor. Se știe că. anul 
trecut, din cauză că nu au fost luate

acum
mintele să fie administrate în prin
cipal la griu pentru a se tace tot ce 
este cu putință în vederea obținerii 
unor recolte mari la hectar. La fer
tilizare va trebui să . se acorde cea 
mai mare atenție loturilor seraincere. 
De asemenea, este necesar să se in
tensifice transportul la cîmp al gu
noiului de grajd în vederea folosirii 
lui primăvara, în special la legume, 
cartofi, cînepă, porumb. Trebuie re
înviată experiența seculară a țărăni
mii de a transporta, în timpul iernii, 
gunoiul la cîmp, ceea ce va 
fertilizarea unor suprafețe 
mari.

Producția 
simțitor prin 
lucrărilor de 
dăunătorilor, 
acum, toate ___ __ ...__  ,
prăfuit de care dispun unitățile a- 
gricole și centrele de combatere să 
fie revizuite și reparate, să se procu
re substanțele de combatere necesa- 

__ _______ re. In poniicultură. lucrările de stro-
ție de structura culturilor. Dar■ pînă; pil trebuie să fie în plină desfășura- 
acum, cooperativele agricole le pro
curau în funcție de fondurile pe care 
le aveau la îndemînă. Acest neajuns 
poate fi înlăturat. încheierea con
tractelor pentru livrarea de produse 
agricole dă posibilitatea cooperative
lor agricole ca pe baza avansurilor 
încasate să-și procure cantitățile de 
îngrășăminte chimice de care au ne
voie. Este necesar, însă, ca îngrășă-

măsuri pentru scurgerea apelor de 
pe semănături, în unele unități agri
cole din Bărăgan, Moldova și o par
te din Banat s-au înregistrat pier
deri de recoltă. In foarte multe zone 
zăpada începe să se topească, iar pe 
alocuri s-au format bălți. In vederea 
evacuării apei care stagnează pe se
mănături trebuie înlăturată zăpada 
sau dopurile de gheață din canale și 
luate măsuri corespunzătoare pentru 
efectuarea de șanțuri de scurgere. ,

Ținîndu-se seama-, că, 'în unele 
locuri, grîul nu a. înfrățit, este nece
sar să fie stimulat prin ' aplicarea 
de îngrășăminte chimice. Organele . 
agricole au întocmit, un plan de re
partizare a îngrășămintelor în func-

permite 
cit mai

creșteagricolă poate 
executarea cu grijă a 
combatere a bolilor și 
De aceea, încă de 
utilajele de stropit și

pe

re. Pentru ca ele să aibă o eficacitate 
mai mare este necesar să se facă și 
lucrările de tăiere și curățire a. po
milor.

Deși ne despart circa două luni 
de momentul în. care vor începe ’u- 
crările în cîmp, încă de pe acum 
unitățile agricole este bine să-și a-

(Continuare in pag. a IlI-a)

SPIRINl RESPONSABIIIIAIII 
IA VlRSTA MAXIMEI 
Pil l ill I IW VEOIVE

Convorbire cu prof. ing. Cornel PENESCU
membru corespondent al Academiei 1

tea cunoștințelor de specia
litate a sporit enorm. Ni
meni nu mă Întreba pe a- 
tunci cum mă descurc.

— Vă pun eu acum a- 
ceastă întrebare. Sînteți_, 
pare-mi-se, de două ori 
laureat al Premiului de 
Stat, aveți lucrări în mul
te volume, sînteți profesor 
și practician, apoi secretar 
ai Asociației oamenilor, de 
știință, membru corespon
dent...

— Știu, știu, nu-i nevoie 
să mi le amintiți pe toate.

— Sîntem însă obsedați 
de timp. Spuneți-mi și mie 
cum vă descurcați. Mai a- 
les,, spuneți-le studenților. 
Ce sfaturi le-ați da ?

— Tinerii știu prea bine 
cum e în sport. Toată pro
blema e să-ți dozezi efor
tul de-a lungul întregii 
curse. Oboseala nu vine de 
la o intensitate continuă, 
bazată pe antrenament, ci 
de la schimbările bruște 
de ritm. Adaug, cu regret, 
că nu pot da rețete în pri
vința pasiunii, idealului.

Dar e un lucru indispensa
bil. Unii se gîndesc doar la 
cît de rapid vor ajunge la 
o „situație", la mașină, se 
grăbesc să profite de dis
tracții, „acuma, iute, cît 
sînt tînăr".

— Și cum credeți că s-ar 
putea obține cele mai bune 
rezultate în combaterea a- 
cestei stări de spirit ?

— M-ați înțeles greșit. 
Eu n-am spus că s-ar pu
tea obține rezultate prin 
simpla combatere. Cred că 
noi, cei vîrstnici, dacă vrem

să ne păstrăm influen
ța asupra tinerilor, trebuie 
să fac.em un efort de a în
țelege mai întîi felul lor 
de a vedea, chiar dacă nu 
se potrivește cu al nostru. 
Impresia mOa‘este că avem 
de-a face cu o generație 
mai axată pe concret, ti
neri care de copii au afiat 
despre 1 rachete, automo
bile. tot felul de obiecte 
aparținînd azi tehnicii coti
dianului. E Un fapt : ti
nă rul vrea să știe dacă 
ceea ce studiază îi va tre
bui, ce va lucra, unde etc. 
Ținînd seama de asta, cred 
că îl putem influența cel 
mai bine pe calea răs
punderii. Adică, să-i ie
șim în întîmpinare, 
să-i înfățișăm activitățile 
lui de mîine, cît de multe 
depind de capacitățile și 
răspunderea lui, și să nu 
ne sfiim a-i prezenta, in 
cadrul înfloririi generale a 
țării, și perspectivele lui, 
inclusiv in aspectele con
crete la care mă refeream. 
Este o realitate că am 
clăcțit mult, dar mai avem 
de parcurs etape indispen
sabile. Păstrindu-ne ritmu
rile, avem perspective si
gure. Și să vă mai spun 
ceva. Am cunoscut spe
cialiști vest-europeni care 
trecuseră oceanul, în 
S.U.A. ; pe mulțî îi in
teresau nu atît salariul 
în sine, cît posibilită-

Sergiu FÂRCAȘAN

(Continuare în pag. a IV-a)

o reluare 
a formulei 
de „centrii" 
stingă" ?

TATONĂRI PRECAUTE ...CU 
PERSPECTIVE INCERTE

Rezultatele ultimei întîlniri de la 
Piazza del Gesii (sediul Partidului 
democrat-creștin) dintre secretarii 
generali ai partidelor fostei coaliții 
de „centru-stinga", consacrată ana
lizării „posibilităților de reconstitui
re a formulei guvernamentale cvadri- 
partite", par să marcheze o fază nouă 
în evoluția situației politice italiene. 
S-a stabilit, cu acest prilej, ațît re
luarea discuțiilor peste aproximativ 
15 zile, cit și continuarea contacte-

CORESPONDENȚĂ DIN RONIA 
DE LA N. PVICEA

lor bilaterale ale lui Forlani, secre
tarul , general al „democrat-creștini- 
lor". cu conducătorii partidelor so
cialist (P.S.I.), socialist unitar (P.S.U.) 
și republican (P.R.I.). Intre timp, or
ganele de conducere ale partidelor 
de „centru-st’nga" vor fi informate 
asupra stadiului convorbirilor, ur- 
tnînd a face un prim bilanț al aces
tora și a se pronunța în legătură cu 
posibile evoluții.

Cu toate că este vorba de rezul
tate evident modeste și cu nimic 
angajante, unii observatori politici nu 
ezită să vorbească despre un „opti
mism moderat". In primul rînd se 
subliniază că discuțiile — solicitate 
de către primul ministru Rumor — 
au loc acum la inițiativa conducăto
rilor partidelor fostei coaliții de 
„centru-stînga". Aceasta înseamnă 
că, în caz de eșec al tratativelor, 
consecința imediată nu va fi căderea 
actualului guvern, care ar deveni 
inevitabilă în cazul cînd promotorul 
lor ar fi exclusiv primul ministru. 
Elementul principal îl constituie 
însă aprecierea că s-ar fi delimitat 
unele căi care ușurează găsirea 
„punctelor de întîlnire" între cele 
patru partide, îndeosebi între cele 
două grupări socialiste, P.S.I. și 
P.S.U (formate din sciziunea fo*- 
tei grupări conduse de Nenni ; în 
timp ce socialiștii unitari se situează 
pe pozițiile unei colaborări necondi
ționate cu „democrația creștină", 
P.S.I. acordă un important loc pro
blemei unității stîngii). Pînă în pre*

(Continuare în pag. a Vl-a)
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singure mîini,
nu va deveni prepon-

I ■t.

i'iWî*» i. >•

— Ce părere aveți, tova
rășe director, de casa de 
comenzi „Unic1?

— Vă spun sincer: destul 
de proastă. Două mașini, 
două telefoane, doi oa
meni... Improvizației

Știți cine este directorul 
eu care discutăm? Chiar 
coordonatorul comercial al 
I.C.S. „Comaliment" și, 
deci, și al casei de comenzi 
„Unic" I

— Ca urmare, continuă 
directorul, nu putem sa
tisface cererile. Amînăm 
comenzile de pe o zi pe a 
doua și chiar pe a treia. 
Din cauza drumurilor lungi, 
de multe ori comenzile nu 
mai ajung Ia destinație și 
vin Înapoi...

— Și direcția organiză
rii comerțului din M.C.I., 
de care aparțineți, ce zice?

— Ce să zică?...
Pornind de la acest test 

particular, ancheta de față 
își propune să analizeze 
cîteva aspecte mai gene
rale, legate de promovarea 
și extinderea formelor mo
derne de comerț. Este vor
ba de comerțul realizat 
prin magazinele cu auto
servire, prin casele de co
menzi, de vînzarea mărfu
rilor în unități cu expune
re deschisă, de transportul 
mărfurilor grele la domi
ciliul clienților cu mijloa
cele organizațiilor comer
ciale. de comerțul prin a- 
utomate comerciale, prin 
poștă etc. Am enumerat 
doar cele mai importante 
procedee de deservire rapi
dă și convenabilă.

...Convenabilă? Pentru 
cine? Ce avantaje are cum
părătorul de pe urma for
melor avansate de comerț? 
In primul rînd, economia 
de timp. Și pentru ca afir-

mația noastră să fie con
vingătoare apelăm la datele 
statistice ale unui sondaj. 
Zile de-a rîndul, am cro
nometrat — în 50 de maga
zine cu autoservire alimen
tare și nealimentare — 
timpul petrecut de con
sumatori, începînd de la 
intrarea și pînă la ie
șirea lor din local Am 
măsurat apoi — în alte 50 
de magazine „clasice" — 
timpul consumat de cum
părători în așteptarea lu
ării comenzii, a cîntăririi, 
a ambalării și achitării 
mărfii. Rezultatul? Timpul 
mediu petrecut în maga
zinul „clasic" a fost cu 50 
la sută mai mare!

In privința caselor

că asistăm la o întrecere 
de viteză a... melcilor, de 
vreme ce o pondere doar 
de 6 Ia sută revine „cam- 
pionilor“I intr-adevăr, în 
condițiile în care se înfiin
țează sau se modernizează 
în fiecare an alîtea unități 
cîte poți număra cu dege
tele unei 
nici în anul 1999 autoservi
rea 
derentă I

Am solicitat — în legă
tură cu tema în discuție — 
și părerea conducătorilor 
direcțiilor operative din 
M.C.I.

— Indubitabil, numărul 
unităților cu autoservire

nuare filmul discuțiilor a- 
vute la celelalte direcții 
de specialitate ale ministe
rului de resort. .

Sîntem la direcția co
mercială ..Textile-încălță- 
minte". Tovarășul director 
Al. Grossman ne relatea
ză:

— Oamenii vor, pe bună 
dreptate, să-și economi
sească timpul, iar comer
țul, pe de altă parte, să 
obțină rezultate-economice 
superioare. Formele de de
servire trebuie să 
dapteze 
cerințe, 
care se manifestă masiv pe 
plan mondial.

se a- 
negreșit acestor 
Este o tendință

ciale; și 2) cantitățile insu
ficiente de mărfuri pream
balate.

Mergem mai departe, la 
o altă direcție din același 
minister.

— Ritmul introducerii în 
special a autoservirii este 
lent — ne spune și tovară
șul Ion Vintilă, directorul 
Direcției de hoteluri și res
taurante. Noi am scris di
recțiilor comerciale ju
dețene, le-am impulsionați
- Și?
— Ne-au promis că vor 

înființa astfel de unități.
— Cîte autoserviri, 

presuri, rapiduri au 
ceptat ?

cupe, la modul serios, de 
promovarea formelor mo
derne de deservire ? Ce se 
constată însă ? Că de ani 
de zile se întîmplă cam așa : 
sau se dau dispoziții, indi
cații și „impulsuri" de 
minister, care nu sînt 
cepționate de organele 
merciale locale, sau se 
ființează într-un oraș 
capitală de județ — 
băcănie, 
servire 
torii acestei 
mult inventate încep 
bată din palme și să se 
bucure de realizarea res
pectivă, crezîndu-se frun
tași. Faptul e imediat trecut

două cu i 
și _ pe urmă 

invenții

la 
re-

— o 
auto- 

au- 
i de 

să

2. Unitățile vechi nu se 
pretează la modernizări.

3. Cantitățile de mărfuri 
preambalate sînt reduse.

• Nu sînt fonduri. Așa 
să fie ? Tovarășul I. Cean, 
director în Banca Națio
nală, ne demonstrează — 
cu acte oficiale — că s-au 
acordat comerțului (de stat 
și cooperatist) credite de 
peste 82 de milioane de 
lei pentru aceste operați
uni și că, la cererea bene
ficiarilor, volumul acestora 
ar putea crește cu zeci de 
milioane de Iei. Este lim
pede că nu lipsa fondurilor 
este cauza modernizării ti-

In privința caselor de 
comenzi nu mai e — cre
dem — necesar să insis
tăm. E clar pentru oricine: 
în acest caz, economia de 
timp pentru consumator 
este de... sută la sută! Nu 
te mai deplasezi la maga
zin, nu mai aștepți la tej
ghea sau la casă etc. O 
simplă comandă telefonică 
și, pînă la sosirea mărfii 
solicitate, îți poți cheltui 
bugetul de timp așa cum 
crezi de cuviință. Aceleași 
rezultate în sfera comer
țului prin postă. Dar orga
nizațiile comerciale sînt in
teresate să promoveze a- 
ceste forme ? Mai exact i 
un magazin cu autoservire, 
de pildă, e sau nu mai ren
tabil decît unul clasic ? In 
tabelul de mai jos vom în
cerca să evidențiem acest 
aspect, pe baza indicatori
lor economici obținuți de 
două unități alimentare — 
una cu autoservire și alta 
cu vînzători (ambele din 
rețeaua organizației comer
ciale locale Alimentara, 
sectorul 5).

Unitatea Desfacerea Productivita- Rentabili-
pe mp (lei) tea muncii (lei) tatea (’/o)

Băcănia cu vînză-
tori nr. 52 21 387 417 050 1,89

Băcănia cu autoser-
vire nr 59 92 708 629 093 3,70

După cum se vede, ma
gazinul nr. 59 cu autoservi
re a obținut, față de cel cu 
vînzători, o desfacere me
die pe mp de peste patru 
ori mai mare, o producti-

vitate a muncii superioară 
(un plus de peste 200 000 
lei) și beneficii de aproa
pe două ori mai mari

Și un alt tabel compara
tiv i

Unitatea
Desfacerea 

în nouă luni 
(mii. lei)

Productivita
tea muncii (lei)

6 unități alimentari
cu autoservire 73.5 510 812

12 unități
cu vînzători 52,9 411 619 '

i Datele din tabelul doi 
, sînt și mai elocvente în ce

privește superioritatea au
toservirii față de magazi- 

1 nele cu vînzători i numai 6
’ (șase) magazine au vîndut
i cu 20,6 milioane lei mai
! multă marfă decît 12 uni-
i tăți comerciale cu vînză-
, tori I Explicația acestei
, „explozii" a desfacerii prin

autoservire e simplă : din 
ambele tabele rezultă că 

i productivitatea muncii este
i mult mai mare în acest tip
i de unități comerciale. A-
, ceeași situație se menține
\ și în cazul altor tipuri de

localuri. De pildă, în cele
1 de alimentație publică.
1 Știți care este deosebirea
i esențială între „Ambasa-
i dor", local cu vad vechi, cu
, pretenții, și modestul bufet
, „Rapid" din Piața 1848 ?

Primul desface zilnic măr
furi în valoare de 20 000 lei, 
iar „Rapidul" de 3 și chiar 
de 4 ori mai mult. „Amba
sadorul" „se zbate" să a- 
jungă la o rentabilitate de 
2 la sută, pe cînd „Rapi
dul" depășește cu ușurință 
12 la sută !12 la

Dar să mai apelăm și la 
alte 
două 
relativ egale: bufetul „Ver- 
gului" și bufetul „Expres- 
Nord" Primul, bine înca
drat, cu nu mai puțin de 
9 ospătari, desface zilnic 
doar jumătate din ' marfa 
desfăcută de expres.

Poate că unitățile alimen
tare reprezintă o excepție 
în materie... Nu demult, la 
magazinul „Victoria" a fost 
organizat un raion de sti
clărie cu autoservire. Re
zultatul ? Raionul respectiv 
a vîndut, în primele nouă 
luni ale anului trecut, cu 
27,8 la sută mai mult decît 
în perioada corespunzătoa
re a anului 1968.

Am creionat, în cîteva 
exemple, avantajele și su
perioritatea formelor rapi
de de deservire. Totul ple
dează pentru dezvoltarea și 
extinderea lor. întrebare s 
dacă de pe urma acestei 
acțiuni nu avem decît de 
cîștigat. în ce ritm se in
troduc metodele respective, 
care este stadiul extinderii 
lor ?

Pentru început, ne vom 
referi la forma de comerț 
cea mai accesibilă, cu cea 
mai largă popularitate, cu 
rezultatele cele mai bune i 
autoservirea. Dintr-o situa
ție statistică comparativă, 
aflată la Direcția organiză
rii din M C.I., reiese urmă
toarea evoluție i 1966 — 380 
de magazine cu autoservi
re ; 1967 - 413 ; 1968 — 525 
(pentru 1969 încă nu se cu
nosc rezulta’ele). S-ar pă
rea că introducerea auto
servirii a evoluat... frumos. 
Spunem s-ar părea, pentru 
că, în realitate, lucrurile 
stau altfel. Adică ? O ana
liză mai atentă a cifrelor 
scoate la iveală o evoluție 
deosebit de lentă : în fie
care an s-au înființat, in 
medie, ceva mai mult de 
70 de unități cu autoservi
re (avem în țară peste 
50 000 de magazine). Drept 
rezultat, la sfîrșitul anului 
1968, această apreciată și 
avantajoasă formă de de
servire era aplicată doar 
în aproximativ 7 Ia sută din 
totalul unităților alimenta
re. La aceeași dată. în ali
mentația publică funcțio-

comparații. Am luat 
localuri de mărimi

nau doar 51 de restaurante 
cu linie de autoservire și 77 
fără această instalație (din 
circa 10 000 existente 1).

Prin urmare, această me
todă, ale cărei avantaje au 
fost clar demonstrate de 
practică. - nu se extinde cu 
viteza cu care ar trebui. De 
ce oare bate pasul pe loc 
respectiva acțiune? Și-au 
făcut „suma" comercianții? 
Nu mai sînt metodele a- 
vansate de comerț apre
ciate de public? Firește, 
nici una, nici cealaltă. A- 
tunci? Să vedem ce ne 
spun cei învestiți cu drep
turile și îndatorirea de a 
coordona acest sector.

Ne' aflăm în biroul di
rectorului organizației co
merciale locale „Alimenta
ra" sectorul 4.

— Cîte unități cu auto
servire ați înființat în a- 
cest an?

— Din investiții una — 
ne răspunde d-sa — și mai 
avem în plan încă două. 
Din credite n-am moder
nizat nici una. dar am pre
văzut două pentru 1970.

— Și... gata?
— Acestea au fost posi

bilitățile noastre materiale. 
Apoi, să știți, nu toate uni
tățile se pretează la mo
dernizări.

Ne mulțumim, deocam
dată, cu simpla consemna
re a „argumentelor" inter
locutorului, subliniind tot
odată că placa respectivă, 
uzată din cale afară, ne-a 
fost pusă la ureche și în 
alte rînduri și locuri (O.C.L. 
Alimentara sectoarele 1, 5, 
7 ș.a.). Dar, ne-am gindit: 
poale Capitala are ciudățe
niile ei. Poate, cine știe... 
Schimbăm deci cadrul an
chetei și ne deplasăm la 
Galați. Interlocutor; direc
torul adjunct al direcției 
comerciale județene, tova
rășul Nicolae Beșliu. Între
băm fără nici o altă in
troducere:

— Dv. personal, ca di
rector j ' . .
convins sau nu de superi
oritatea formelor moderne 
de comerț?

— Care?
— Autoservirea, de pil

dă.
— Aaa, desigur. Sîntem 

chiar ferm convinși de su
perioritatea autoservirii și 
a celorlalte forme rapide. 
In județul nostru lucrea
ză de pe 
principii, 26 de magazine 
alimentare, unul de produ
se metalochimice, 6 uni
tăți de alimentație publi
că...

Cînd ne așteptam mai 
puțin, tovarășul director, 
nici una, nici alta, se a- 
pleacâ foarte confidențial 
spre noi și ne face urmă
toarea nostimă confesiu
ne: „Să știți că stăm foar
te bine".

— ?!?
— Ne situăm printre ju

dețele fruntașe.
— Dar, de fapt, cît re

prezintă „autoservirea" din 
totalul comerțului gălă- 
țean?

— Aproximativ... 6 la 
sută!

— Șase la sută...
— Da, șase la sută, l-am 

întrecut și pe clujeni, și 
pe bucureșteni. Ei n-au 
realizat decît 5,9 la sută.

Ce se mai poate adăuga 
în fața unui asemenea re
zultat senzațional? Se pare

județean, sinteți

J— Ne gîndim, tovarăși, ne gîndim operativ... MERCUR „cel iute de picior'
Desene de EUGEN TARU
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este insuficient — ne spune 
noul director al direcției 
comerciale de produse ali
mentare, tovarășul N. 
Stanciu. Cauza principală 
este reținerea de care dau 
dovadă organele comerci
ale locale: direcțiile și în
treprinderile comerciale, 
care solicită în -măsură 
prea mică creditele de mică 
mecanizare pentru moder
nizarea și reprofilarea u- 
nităților existente. Trebuie 
să spunem 
nume: nu există 
nici o unitate care să 
se preteze la 
și înnoiri. Dar nu 
să scăpăm din vedere nici 
faptul că o problemă esen
țială. fără de care intro
ducerea autoservirii devine 
aproape imposibilă, este 
existența unor cantități în
destulătoare de mărfuri 
preambalate.

înaintea oricărui comen
tariu. să derulăm în conti-

lucrurilor pe 
aproape 

nu 
modernizări 

trebuie

— Care este stadiul actual 
în sectorul pe care-1 coor
donați ?

— Forma cea mai des în- 
tîlnită este alegerea liberă a 
mărfurilor sau expunerea 
deschisă. La începutul anu
lui, funcționau pe acest 
principiu peste 1 000 de uni
tăți, iar la Ploiești 
de vreo 6 ani, și un 
de încălțăminte cu 
vire

— Ce grupe de 
din sectorul pe care-1 coor
donați se pretează la auto
servire și care este explica
ția evoluției mai mult decît 
timide a acestei forme ?

— După părerea mea, 
autoservirea se poate intro
duce la galanterie, mercerie, 
pălării, cravate, ciorapi. în
călțăminte. confecții. Adică 
la aproape toate grupele de 
textile și încălțăminte. De 
c-e nu se extinde autoservi
rea ? 1) reținerea manifes
tată de organizațiile comer-

există, 
magazin 
autoser-
mărfuri

— Aradul, de pildă, are 
una și a mai planificat încă 
...una ! Clujul, aflat prin
tre pritjiele județe care au 
înființat restaurante cu 
autoservire, la sfîrșitul a- 
nului trecut nu mai avea., 
nici una. Nu înțelegem nici 
noi de ce nu apelează la 
fondurile de mică mecani
zare.

Am mai vizitat și alte di
recții — șl din minister, și 
din județe. Opinii ? Bere
chet 1 Ca de pildă : „E bine, 
e convenabil, e avantajos, 
formele moderne sînt supe
rioare"... Dar cam de mul
tișor ni se prezintă opinii 
„diversificate" și ni se vor
bește despre introducerea 
formelor moderne în co
merț ca despre o treabă a- 
flată în grija nimănui ! 
Pentru că cine alții decît 
autorii acestor opinii, res
ponsabilii din direcțiile 
și întreprinderile comer
ciale trebuie să se o-

MAGAZINELOR ?

PUȚIN ÎNȚELEASĂ A

în procese verbale, se um
flă : „Avem autoservire, 
s-au promovat formele mo
derne de deservire, iată ce 
avantaje am 
„Foarte bine 
bine”, răspund, 
lor, tovarășii de 
și înregistrează, 
numeroase alte... 
cănii.

La drept vorbind, această 
stare euforică nu e de prea 
lungă durată : factorii res
ponsabili din minister și 
din direcțiile respective a- 
jung și ei. în cele din urmă, 
la concluzia că ritmul in
troducerii formelor rapide 
de comerț este cum este, 
adică foarte lent. Ce piedici 
stau în calea extinderii ? Ni 
s-a vorbit, și în timpul pre
zentei anchete, dar și de-a 
lungul anilor, despre unele 
greutăți obiective. Care ar 
fi ele ?

1. Nu sînt fonduri

obținut !“ 
că merg 
la rîndul 
la centru 
cumulînd, 
cîteva bă-

mide a unităților comer
ciale, ci mai degrabă dezin
teresul manifestat în solici
tarea acestora și utilizarea 
lor corespunzătoare.

• Vechile unități nu se 
pretează lamodernizări. 
Dar cîte magazine alimen
tare, băcănii, unități cu alte 
profiluri nu pot fi adaptate 
la un sistem nou sau la 
altul ? Băcănia din „gura 
Oborului", ca să dăm nu
mai un exemplu, era nu 
demult un magazin ali
mentar cu rentabilitate 
mică. în care tot timpul 
găseai înghesuială la te 
miri ce. A fost transforma
tă în băcănie cu autoser
vire, drept care vînzările 
au crescut, la fel și benefi
ciile. și, ce e mai impor
tant. s-a îmbunătățit deser
virea cumpărătorilor. Dar 
dacă nu în toate cazurile 
se poate realiza chiar o au
toservire foarte pretențioa-

să, se poate, în schimb, a- 
menaja localul de așa ma
nieră încît să fie mai ac
cesibil pentru client și mai 
rentabil pentru comerț. In 
acest sens, rezervele sînt 
literalmente nelimitate. 20 
de redactori ai „Scînteii" 
— 10 în provincie și 10 în 
Capitală — au vizitat la 
ora prînzului, cîteva zile 
în șir, aproximativ o sută 
de bodegi. Observația esen
țială: uneori, în foarte mul
te bodegi și bufete sînt 
mai mulți ospătari decît... 
clienți. întrebarea este ur
mătoarea : de ce Direcția 
generală comercială a Ca
pitalei și direcțiile comer
ciale județene nu transfor
mă această puzderie de lo
caluri în mici autoserviri ? 
Ce le împiedică ? Nimic. 
Dacă, firește, nu punem la 
socoteală comoditatea, tea
ma de a nu da 
ferește 1) „ . ____
dacă s-ar proceda așa, s-ar 
obține cel puțin două re
zultate bune : a) localurilor 
le-ar crește beneficiile f b) 
sute de gestionari, de care 
rețeaua comercială în an
samblu duce, cronic, o lip
să artificială, ar veni să 
completeze golurile exis
tente.

• Cantități reduse de 
mărfuri pi eainoalale. In
tr-adevăr, din acest punct 
de vedere comerțul se află 
în fața unei bariere reale, 
care contribuie in măsură 
însemnata la trinarea ex
tinderii rapide a autoser
vim. Este clar : 
vire fără marluri 
balate nu se poate. Normal 
ar ti ca industria — pro
ducătoare de bunuri de 
consum, înzestrată 
mașini moderne de 
productivitate — să 
cuieze pe piață produse 
preambalate și de greutăți 
reduse, in realitate insă, in 
anul 1969 numărul cămăși
lor preambalate, de pildă, 
a crescut doar cu cîteva 
Sute ae bucăți, iar numărul 
perechilor de încălțăminte 
(cu fețe de piele) pream
balate a... scăzut simțitor.

La industria alimentară 
situația este ceva mai bună. 
Din cantitatea totală de za
hăr desfăcută în acest an, 
36,4 la sută a fost pream- 
balatâ, la făină 22,5 la sută, 
la ulei comestibil 59,6 la 
sută etc. Diferența pină la 
sută la sută a fost livrată 
în ambalaje mari, mult 
prea mari pentru posibili
tățile tehnice de manipu
lare ale comerțului (brinza 
în butoaie de 100 de kg și 
putini de 40—50 de kg, za
hărul în saci de 50 și 100 
de kg, orezul la fel ș.a.m.d.). 
Deoarece cantitățile pream
balate n-au acoperit nece
sitățile, comerțul a trebuit 
să preambaleze el însuși, 
evident cu o productivitate 
de zeci de ori mai scăzută 
și cu cheltuieli de circula
ție sporite.

Ce determină nașterea a- 
cestor anomalii ? Ne infor
mează directorul Direcției 
comerciale din Ministerul 
Industriei Alimentare. „Pe 
de o parte, capacitatea re
dusă a utilajelor de pream- 
balat, pe de alta, insufi
ciența materialelor de am
balaj”.

Atit la M.l.A. cît și la 
M.I.Ch. se spune că nu sînt 
fonduri, că lipsește mate
ria primă, în speță hîrtia. 
Desigur, înzestrarea indus
triei alimentare cu sufi
ciente utilaje necesare am
balării nu este simplă și nu 
se poate soluționa de la o 
zi la alta. Dar aici esta 
vorba de o situație care 
continuă să se manifeste 
de ani de zile, și care faca 
ca lista produselor pream
balate pe care industria la 
oferă comerțului să rămină 
extrem de săracă. Este ev'L 
dent că oricîte eforturi 
s-ar depune pentru recon
siderarea amenajării și or
ganizării magazinelor, ori- 
cite sisteme . de autoservire 
s-ar concepe, îndeplinirea 
efectivă a sarcinilor care 
stau în fața comerțului, a 
indicațiilor privind moder
nizarea formelor sale nu 
este posibilă atit timp cît 
creșterea substanțială a 
procentului de mărfuri pre- 
ambaiate — condiție esen
țială — nu devine un fapt 
împlinit. Există o necore- 
lare stînjenitoare între ce
rințele de perfecționare în 
ritm rapid a formelor de 
vînzare și ritmul în care 
producătorii înțeleg să.spri
jine această acțiune. Con
siderăm că, în anii care au 
trecut de cînd această pro
blemă se tot pune, ar fi 
fost timp suficient pentru 
ca eventualele dificultăți 
tntîmpinate de ministerele 
vizate să fie soluționate.

...Am enumerat mai sus 
trei dintre greutățile mai 
mult sau mai puțin „o- 
biective", care frînează ex
tinderea rapidă a formelor 
moderne de comerț. Cauza 
pe care în mod intenționat 
n-am pus-o lîngă celelalte 
trei este reținerea, inerția, 
organelor comerciale lo
cale. Observînd deciziile a- 
doptate pe întreaga filie
ră, adăugind la acestea 
rezultatele obținute — une
le remarcabile chiar — ies 
în evidență bunele inten
ții, dorința de a întreprin
de acțiuni care să înviore
ze comerțul, să îl adapte
ze la cerințele cumpărăto
rilor In același timp, 
se observă lipsa de perse
verență în desfășurarea u- 
nor asemenea acțiuni, ur
mare a unui stil de muncă 
ce nu pare să exceleze în 
finalitate și eficiență ; bu
nele intenții nu sînt întot
deauna suficiente.

Să. revenim însă la exem
plele cu care ne-am 
ceput ancheta : Casele 
comenzi.

— Aveți case de 
menzi ? — îl întrebăm 
tovarășul director al Direc
ției comerciale județene 
Galați

(doamne 
greș. Oricum,

autoser-
preairi-

cu 
mare 
veni-

în
de

co-
pe

— Avem, cum să nu. 
Una. Dar, ca să vorbim 
drept, e și ea pe desfiin
țate

De ce ? Chiar din biroul 
tovarășului director for
măm numărul de telefon 
13840.

— Casa de comenzi „Ma
zepa" ?

— Scobitori, șervețele și 
muștar n-avem — auzim, 
ca prin vis, o voce de la

. celălalt capăt al firului.
— Dar cine ți-a spus 

d-tale că vrem... scobitori ? 
Vrem altceva. Vin îmbute
liat, conserve de pește, me
zeluri...

— Aha, da ?
— Da.
— Atunci aflați că nu 

mai funcționăm. Am rede
venit simplu magazin. Nu 
mai stîntem „casă" 1

Am reprodus tovarășului 
director acest dialog. II au
zim spunînd (este opinia 
multor altor directori de 
organizații, întreprinderi și 
direcții comerciale jude
țene) •

— Decît o „casă" care să 
meargă prost, mal 
lipsă I

Da, așa este, mai ___
lipsă. Dar de ce să meargă 
prost o formă atît de a- 
vantajoasă de comerț ? Am 
înțeles vizitînd „casa" res
pectivă (și altele din alte 
orașe) Ce se constată ? A- 
ceste case de comenzi (unele 
dintre ele) merg prost pen
tru că sînt extrem de prost 
organizate. La Galați ți se 
taie tot apetitul cînd „gaz
da" te ia tare cu șervețelele 
și muștarul. La București, 
persoanele care lucrează la 
„Mercur" habar n-au ce 
mărfuri pot pune la dispo
ziția clientului. De ce ? 
Pentru că „Mercurul* nu 
e... casă de comenzi ! Atunci 
ce este ? Un mic birou, cu 
două telefoane. Soliciți cu
tare marfă și ți se răspun
de : „Vă servim dacă gă
sim s-o cumpărăm de la 
magazinul de alături". 
„Mercurul", ca și ,.Mazepa", 
ca și „Unicul" și altele n-au 
depozite de marfă proprii, 
n-au mijloace suticiente de / 
transnort. Sînt niște case- 
embrion, niște paleative. 
Așa le-au conceput comer- 
cianții, specialiștii în tehni
ca organizării comerțului I 
Apoi, tot ei se vaită pe toa
te tonurile că metoda „n-a 
prins". Ce să prindă, ce a- 
vea de prins dacă metoda 
nu-i... metodă în toată fi- 1
rea ? 1

Să ne referim și la „pro- 1
- movarea" altei
comerț modern. La indica- <
ția ministerului sau din i
proprie inițiativă, unele di- (
recții comerciale județene .
organizează, de pildă, ma
gazine cu expunerea des
chisă a mărfurilor. Ce în- •
seamnă expunere deschisă <
a mărfii? Un magazin în (
care marfa e astfel așezată <
încît cade direct sub ochii (
cumpărătorului. Intr-un a- ,,
semenea magazin n-au ce .. ’ 
căuta tejghelele, sertarele, '-1 
sertărașele, rafturile înalte 
cît plopul. Deci, într-un 
magazin autentic cu expu
nere deschisă omul intră 
și se vede dintr-o dată în
conjurat de marfă 1 Poate 
s-o privească în voie, din 
apropiere, s-o pipăie, even
tual s-o probeze. Din multe 
magazine rafturile, tejghe- 

dispărut ș!
„Am realizat 
atîtea maga- 

cutare". Dar, 
ce

bine

bine

forme de

4

lele etc. au 1_i 
imediat s-a consemnat 
ranoarte ; 
atîtea și 
zine de tip 
în realitate, ce se în
tîmplă în unele din acele 
magazine ? Intri la... 80 la 
sută din mercerii sau ma
gazine de confecții sau de 
încălțăminte. Nu te mai 
simți ținut la distanță de 
tejgheaua clasică. Dar iată 
că ești nevoit să 
marfa tot de la 
De ce ? In 
lor etc. au 
celele 1 Dai 
de articolul 
lasă sfoara 1
6e petrece ca la magazinul 
„clasic" ! „Vreau nasturele 
acela bleu" — cere cineva 
într-o mercerie. „Acela de 
sus ?“ „Da". „Acela dragă, 
nu e bleu, e albastru cu
rat". „Nu e albastru, tova
rășe, insistă omul, poate că 
nu ne uităm la același nas
ture". „Fii dom’le serios, 
mă înveți pe mine ce e al
bastru și ce e bleu T 
Altul la rînd 1“

Și vine altul la rînd. ți 
nasturele e departe, și se 
face aglomerație, și... în 
rapoarte scrie că s-au or
ganizat „X“ la sută maga
zine cu expunere deschisă. 
In fapt numărul lor e mult 
mai mic. De ce organizați
ile comerciale mențin „re
zerva". de ce au inventat 
buclucașa sforicică ? N-am 
reușit să obținem nici un 
răspuns publicabil. De a- 
ceea. ne menținem și noi, 
deocamdată, în... rezervă, 
nu tragem încă nici o con
cluzie.

...Chestiunea îmbunătăți
rii serviciilor comerciale, a 
modernizării și extinderii 
modalităților de comerț ca
pătă o importanță deose
bită în anii următori. Pla
nul pe 1970 prevede o creș
tere cu peste 8 la sută a 
desfacerii de mărfuri prin 
comerțul socialist. Pe 
ceasta linie 
înscrie o 
eforturilor, 
noaștere, de 
comerciale 
niveluri, a avantajelor 
a necesității formelor mo
derne și eficiente de co
merț nu înseamnă nimic 
fără extinderea, realizarea 

exploatarea lor efectivă.

privești 
distanță, 

locul tejghele- 
apărut... sfori- 
să te apropii 
dorit și nu te 
Și atunci totul

a- 
trebuie să se 
intensificare a 
Simpla recu- 

către organele 
de la diferite 

și

ți

Pagină realizată de :
Gheorghe GRAURE 
și George POPESCU
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In construcția de mașini se im
pune din ce în ce mai mult în mo
mentul de față folosirea înlocuito
rilor — produse ale chimiei macro- 
moleculare — ca una din principa
lele pîrghii atît pentru a conferi ma
șinilor și utilajelor calități noi în ex
ploatare, parametri tehnici și func
ționali -superiori, cit și pentru econo
misirea metalului. Această tendință a 
tehnicii actuale nu este suficient sti
mulată și fructificată în uzinele noas
tre. Referindu-se la faptul că, cu 
toată dezvoltarea pe care a căpătat-o 
industria noastră chimică, ea a făcut 
practic pași foarte timizi în introdu
cerea înlocuitorilor, în ciivîntarea la 
plenara C.C, al P.C.R. din 10—13 de
cembrie 1969 tovarășul Nicolae 
Ceaușescu . sublinia că nici celelalte 
ministere nu vin în întîmpinarea in
dustriei chimice, nu utilizează ca în
locuitori o serie de produse chimice 
pe care le fabricăm.

In investigațiile făcute în uzine 
ale Centralei industriale de mașini 
agricole, din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, în unități 
de cercetare și proiectare, am căutat 
răspuns la întrebările : In ce direc
ție își orientează eforturile în acest 
an colectivele din unitățile respec
tive pentru promovarea cu mai mult 
curaj a înlocuitorilor de metal ? Și, 
cu deosebire, ce frînează inițiativă 
cadrelor tehnice și economice din 
uzine în acest domeniu ? Ne-am 
adresat, mai întîi, tov. ing. loan 
Căpățină, directorul uzinei „Semănă
toarea" din Capitală, care ne-a spus, i

— Anul trecut .noi am economisit 
aproximativ 350 tone metal, din care 
o bună parte se datorește introdu
cerii în construcția mașinilor agrico
le a unor repere din materiale plas
tice. Posibilitățile în această pri
vință nu sînt nici pe departe fruc
tificate. In primul rînd, datorită fap
tului că industria chimică nu răs
punde cu suficientă promptitudine so
licitărilor noastre de a fabrica di
verse repere din materiale plastice. 
Există în unele unități din această 
ramură o goană,de a produce, cît mai 
multe. ligheane, canistre și alte bu
nuri de uz cașplR,.dțnj5bftijierîj PeP"w. 
tru .că acestea' nu cer condiții spe
ciale de fabricație, nu trebuie să 
întrunească anumite caracteristici 
calitative.

Directorul uzinei „Semănătoarea", 
alți specialiști de aici au adăugat că 
dificultățile în calea introducerii în
locuitorilor sint agravate de neasigu- 
rarea cantitativă a materiilor prime 
necesare. Pentru acest an, bunăoară, 
uzina a primit repartiție doar pen
tru’ 8 000 kg de relon, din cantitatea 
de 12 000 kg solicitată pentru satis
facerea nevoilor producției. Aceasta 
înseamnă că uzina va rămîne, în 
continuare, la discreția întreprinde
rilor de prelucrare a maselor plasti
ce, care, dacă le va conveni, vor fa
brica reperele comandate, dacă nu, 
vor refuza comenzile primite. Aceas
tă problemă se cere examinată cu 
atenție de Ministerul Industriei Chi
mice și de Comitetul de Stat al Pla
nificării, pentru că lipsa materiei 
prime va determina nu lărgirea, ci 
restrîngerea numărului de repere fa
bricate din înlocuitori, creșterea con
sumului de metal și a prețului de 
cost al mașinilor și utilajelor. în pla
nurile de aprovizionare și desfacere 
a produselor chimice trebuie luate în 
considerație integral cerințele de po
limeri ale unităților constructoare de 
mașini și satisfăcute cit mai bine, 
aceasta asigurînd nu numai economi
sirea metalului, ci și valorificarea su
perioară a materialelor plastice res
pective, față de livrarea lor în stare 
neprelucrată.

Esențial este să se asigure nu nu
mai cantitativ, ci și sub aspect cali
tativ materiile prime folosite ca în
locuitori. „De multe ori, pînă acum 
— ne spunea tov. Grigore Bude, in- 
giner-șef al uzinei „Semănătoarea" — 
repere din,același material plastic s-au 
comportat diferit de la un tot la altul. 
Inconstanțe calitative există mai ales 
la piesele din relon, utilizate în nu
măr însemnat la construcția mașini
lor agricole. In plus, am fost nevoiți 
uneori să acceptăm primirea de pie
se din deșeuri de relon — din lipsa 
materiei prime de calitate — care 
n-au dat satisfacție în exploatare".

Observația aceasta nu mai suferă 
nici un comentariu. Calitatea superi
oară a materialelor plastice este o con
diție sine qua non pentru introdu
cerea și generalizarea lor în con
strucția de mașini. Orice rabat la 
calitate, orice încercare de a utiliza 
repere din mase plastice necorespun
zătoare poate compromite însăși 
ideea de a extinde utilizarea înlo
cuitorilor. Chestiunea trebuie privită 
însă prin prisma sortimentației de 
produse extrem de săracă, pe care in
dustria chimică o pune azi la dis
poziția beneficiarilor. Sărăcia de sor
timente se constată mai ales la tipu
rile de înlocuitori cu însușiri superi
oare, a căror introducere în fabri
cație este, discutată și cercetată de 
mulți ani și nu a fost soluționată 
incă.

— Institutul nostru — ne-a spus 
tov. Carol Solomon, inginer specialist 
la Institutul de proiectări și prototi
puri de mașini agricole — a elaborat, 
în 1968 și 1969, un amplu studiu pri
vind realizarea rezervoarelor pentru 
semănătoarea de precizie SPC-6, ma
șina de stropit universală și mașina 
de stropit ' în vii din alte mate-' 
riale decît din oțeluri sau metale ne
feroase. Soluția a fost găsită prin fa
bricarea lor din mase plastice ar
mate cu fibre de sticlă. încercările 
făcute la Făgăraș au dat rezultate ex
celente. Au fost fabricate astfel 30 de 
rezervoare. Dar, totul s-a oprit aici.

Amănunte în legătură cu asimila
rea fabricării acestor rezervoare am 
primit la Centrala industrială de ma
șini agricole. Potrivit sarcinilor din 
planul tehnic, reperele respective fa
bricate din mase plastice armate cu 
fibră, de sticlă au fost omologate la 
mașinile de stropit încă din 1968, 
iar la semănătoarea de precizie —

anul trecut. Fabricația lor de serie 
nu va începe nici în 1970, dintr-un 
motiv simplu : nu s-a reușit încă să 
se producă în țară fibrele de sticlă 
necesare. Consecințele : in ăceșț ari 
se vor consuma în plus, pentru con
fecționarea rezervoarelor de la cele 
trei tipuri de mașini agricole, circa 
75 tone de oțeluri și peste 60 tone 
de alamă.

Multe repere pot fi confecționate 
economic din diferite alte materiale 
înlocuitoare, pe care azj furnizorii 
nu le pun la dispoziție. La combi
na autopropulsată tip C 12, asimi-

Producția înlocuitorilor 
de metal — a problemă 

facultativă ?

moment dat din înlocuitori. După 
timp, ele și-au schimbat dimensiu
nile, devenind de neutilizat. La aceste 
repere, ca și. la discul de plantare 
de la mașina de semănat răsaduri, 
am fost nevoiți să renunțăm a le 
mai [ace din materiale plastice, re
venind la construcția din metal.

Dacă este unanim acceptat faptul că 
eforturi deosebite se impun în vede
rea lărgirii sortimentului de înlocui
tori și ridicării caracteristicilor lor 
calitative, in ce măsură, însă, spe
cialiștii din construcția de mașini a- 
gricole cercetează, depun eforturi 
pentru extinderea utilizării înlocui
torilor existenți în momentul de 
față ? Răspunsul la această întrebare 
nu este de natură să mulțumească. 
Un program de acțiune există în a- 
cest sens la uzinele „Semănătoarea" 
din Capitală și „7 Noiembrie"- Cra
iova, ca și la Institutul de proiectări 
și prototipuri de mașini agricole, dar 
el nu este riguros concretizat, cu 
obiective precise : ce repere, ce sub- 
ansamble să fie confecționate și ex
perimentate din înlocuitori. Planul 
tehnic pe 1970, elaborat de Centrala 
industrială de mașini agricole, con
ține aceleași prevederi nebuloase la 
acest capitel.

O dificultate greu învinsă este rea
lizarea matrițelor pentru piesele din 
materiale plastice. Această sarcină 
este viu disputată la încheierea con
tractelor cu furnizorii de repere din 
înlocuitori, care refuză din capul lo
cului să le asigure, din lipsă de ca
pacitate în atelierele mecanice. în 
această situație, uzinele beneficiare 
sînt nevoite să confecționeze singure 
aceste scule, operație care durează 
luni în șir pînă la reușită. Cine să 
facă matrițele ? Furnizorii sau bene
ficiarii de piese ? 
căreia trebuie să 1 
punsul cuvenit.

Din investigațiile 
se desprinde că problemele extinde
rii utilizării înlocuitorilor de metal nu 
sînt deloc simple, dar soluționarea 
lor nu trebuie să mai întîrzie. Cert 
este că numai printr-o colaborare 
strînsă dintre Ministerul Industriei

lată recent după licență la „Semănă
toarea", sînt cîteva zeci de repere din 
materiale plastice care vor fi impor
tate în stare finită ori ca materie 
primă. Și aceasta pentru că indus
tria noastră chimică nu produce încă 
piese din poliesteri cu bisulfură de 
molibden, relon dur, masă plastică 
armată etc.

Investigațiile noastre la uzina de 
mașini agricole „7 Noiembrie" din 
Craiova au dus și la alte concluzii, 
la fel de semnificative, pentru în
cetineala cu care progresează in u- 
nele unități introducerea înlocuitori
lor. în această uzină, proporția ma
selor plastice reprezintă doar doi la 
mie din consumul total de metal. 
Traian Cazimir, inginerul-șef al uzi
nei, și ing, Petre Bontea, din cadrul 
serviciului proiectări, ne-au vorbit de 
existența unei vizibile rețineri a ca
drelor din uzină pentru introduce- 

’ rea înlocuitorilor. Cum; se explică 
această reținere ?. • • &

' ’iCopstr.ucțiilof de Masluri și .Ministerullui ca piesele clin mase plistieg,"sini T.J.
deseori mai scumpe ca cele din me
tal — ne-a. spus inginerul-șef. în al 
doilea rînd, și ceea ce este mai im
portant, procesele tehnologice de fa
bricare a materialelor plastice nu 
sînt încă bine stăpînite din punctul 
de vedere al înlăturării efectelor de 
îmbătrînire. Aș da ca exemplu discu
rile de la mașina de semănat po
rumb, pe care le-am fabricat la un

Iată o întrebare 
se găsească răs-

anchetei noastre

Industriei Chimice, dintre unitățile 
furnizoare și beneficiare, prin atra
gerea mai activă a specialiștilor din 

. cercetare și proiectare va putea fi 
dusă la îndeplinire sarcina trasată de 
partid in domeniul promovării largi 
a înlocuitorilor de metal în economie.

Promovarea consecventă a 
progresului tehnic în toate 
ramurile economiei naționa
le — obiectiv important al 
planului de stat in noul an 
— se asigură atît prin chel
tuirea unor mari tonduri 
de investiții, cut și prin in
termediul utilizării credite
lor bancare. Tendința este 
ca tot mai multe din lucrări
le de mecanizare a operații
lor executate in condiții 
grele de muncă de extinde
re și modernizare a ca
pacităților de producție, 
de optimizare a fluxurilor 
tehnologice, de organizare 
superioară a producției și a 
muncii în fiecare întreprin
dere să fre executate cu a- 
jutoru) creditelor rambur
sabile, în mod. operativ. A- 
vantajele acestei forme de 
finanțare a promovării pro
gresului tehnic sînt eviden
te : se obține o mare efici
ență economică imediată, 
se accelerează ritmul recu
perării fondurilor alocate, 
crește răspunderea comi
tetelor de direcție în anga
jarea banului public.

De pildă, întreprinderea 
de mobilă „Mobex". din ca
drul Combinatului de ex
ploatare și industrializare a 
lemnului Tîrgu Mureș, a 
realizat cu ajutorul credite
lor. lucrări de o măre efica
citate economică, care în 
ultimii 3 ani se ridică la 
4 300 000 lei — printre care, 
o instalație de uscare arti
ficială a cherestelei, de ma
re utilitate procesului teh
nologic. Eficiența economi
că a instalației respective 
constă în evitarea unor 
transporturi costisitoare pe 
distanțe mari, în vederea 
condiționării materialului 
lemnos, la unități cu o ca
pacitate de uscare disponi
bilă (la Constanța, 
altele), precum și a 
cității producției, a 
telor întreruperi 
cesului tehnolsgic. 
menea, prin amenajarea a- 
telierului de tîmplărie la 
întreprinderea locală „Le- 
meta" din Sighișoara — cu 
care ocazie s-au comasat 
și secțiile dispersate în o- 
raș — s-a organizat un flux 
tehnologic continuu, cu un 
spor de producție de 14 Ia 
sută, echivalentul a 248 
garnituri de mobilă. Inlătii- 
rîndu-se transporturile în
tre atelierele dispersate, 
crescînd productivitatea 
muncii, evitîndu-se alte a- 
semen’ea cheltuieli, s-a asi
gurat obținerea unei econo
mii ănuale de 552 000 lei, ce
ea ce a permis recuperarea 
creditului în numii 9 luni.

Acestea fiind unele din 
efectele pozitive ale utiliză
rii creditelor, cum se ex-pji- 

t că', atunci reți-nerea, și for- ■ 
malismul unor comitete de 
direcție în acest domeniu ? 
La adunările ce se țin 
cu prilejul lansării ci
frelor de plan, mulți mun
citori, tehnicieni și ingineri 
au făcut propuneri valoroa
se care s-au înscris ca o- 
biective în planul M.T.O. : 
pînă la aplicarea

Blaj și 
neritmi- 
frecven- 
ale pro- 
De ase-

practică, însă, este un drum 
anevoios și nu toate ideile 
considerate valoroase au 
fost traduse în viață. Multe 
din ele au rămas pe hîrtie, 
pentru ca apoi să fie reluate 
în alte planuri de măsuri, 
schimbîndu-se doar... ter
menele de realizare. Cum 
altfel decît prin formalism 
se .poate explica faptul că 
există întreprinderi care 
nu au efectuat decît foarte 
puține di” lucrările prevă
zute la începutul anului tre
cut ? Unitatea de industrie 
a zahărului din Tîrgu Mu
reș nu a utilizat decît 
81 000 lei din cei 1 600 000 lei 
planificați pentru cele 4 o- 
biective productive, „Elec- 
tromureș" nu a executat 
decît o lucrare din cele 13 
înscrise în planul M.T.O., 
iar Unitatea de exploatare 
a lemnului din Sovata —

mentare și de a angaja, in 
plus, forță de muncă peste 
numărul planificat, ignorind 
posibilitățile ce le oferea 
utilizarea eficientă a fon
durilor rambursabile.

Deficiențe se constată și 
în domeniul utilizării cre
ditelor pentru lărgirea și 
diversificarea producției bu
nurilor de larg consum pe 
care le realizează întreprin
derile de industrie locală 
sau cooperația meșteșugă
rească, mai ales, în ceea 
ce privește eficacitatea lor. 
Lucrările de acest gen se 
fac cu acordul ministerelor 
coordonatoare ale întreprin
derilor ce produc bunuri de 
larg consum și acordul res
pectiv are rațiunea de a 
preveni investițiile în uti
laje, în unitățile locale, ce 
ar putea rămîne nefolosite 
în cazul în care s-ar dez-

ANTICAMERA
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Nicolcie PANTILIE 
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numai două, în valoare de 
62 000 lei, din cele 18 prevă
zute a se realiza, în valoare 
de 1 180 000 lei.

Nu fondurile bănești ne
cesare au lipsit, ci preocu
parea pentru asigurarea 
condițiilor materiale, a fur
nizorilor și a constructori
lor. în loc să treacă la crea
rea condițiilor amintite — 
prin conlucrarea atentă cu 
organele bancare — unele 
comitete de direcție din în
treprinderile județului au 
ales linia minimei rezisten
țe. La Unitatea de prelucra
re a lemnului din Reghin, 
deși în secția de schiuri se 
reclama, în mod curent, lip
sa de capacitate la încleie- 
re, totuși lucrarea respec
tivă — prevăzută în planul 
M.T.O. —- a fost mult tără
gănată, iar sortatorul me
canic dimensional pentru 
cherestea de rășinoase va 
fi realizat, probabil. în a- 

, cest țip.. Conducerea Unită
ții de exploatare și indus
trializare a lemnului din 
Sovata, de care am amintit, 
s-a compromis în fața ei 
însăși, datorită tergiversării 
finalizării lucrărilor pe 
bază de credite și a ales 
calea cea mai comodă, aceea 
de a recurge la ore supii-

întreprinderile indus- 
republicane. Uneori, 
acest acord este for- 
o astfel de scrisoare

volta 
triei 
insă, 
mal : 
de garanție a dat Ministe
rul Industriei Ușoare, prin 
care se avizează favorabil 
creșterea producției la în
treprinderea „Prodcomplex" 
Tîrgu Mureș, la talpă du- 
roflex și talpă monolit. Pe 
această bază, întreprinde
rea 
dit
te 900 000 lei, pentru pre
lungirea halei de mase plas
tice și construcția a două 
prese hidraulice, care să 
asigure dublarea capacității 
de producție la talpă duro- 
flex, precum și dezvoltarea 
capacității de producție la 
talpă monolit., cu un milion 
perechi tălpi matrițale. în 
scurt timp, aceste noi dez
voltări au ajuns să pro
ducă la capacitatea lor pro
iectată ; dar. la talpă duro- 
flex s-atț, dat comenzi pe 
1970 pentru 'numai 25" la 
sută din producția fabrica
tă, iar din capacitatea dis
ponibilă, de 
oane perechi 
te, s-au dat 
pentru 14 la 
ducția fabricată.
s-a construit și s-a pus în

a solicitat un 
în valoare de

cre- 
pes-

peste 2 mili- 
tălpi matrița- 
comenzi doar 
sută din pro- 

Cauza :

funcțiune Combinatul 
cauciuc de la Drăgășani, 
care acoperă în general ne
voile sectorului, iar între
prinderea „Prodcomplex" 
s-a văzut pusă în situația 
de a reduce producția, de 
a nu putea realiza benefi
ciul prevăzut, de a avea 
împrumuturi restante.

Anumite neajunsuri lega
te de folosirea creditelor 
rambursabile se datorează 
și rigidității legislației în vi
goare. De exemplu, pentru 
rezultatele bune obținute ca 
urmare a executării unor 
lucrări din credite bancare, 
sînt stimulați toți salariații, 
prin majorarea beneficiilor 
și, respectiv, a grâtificați- 
ilor ce se acordă la sfir- 
șitul anului. Numai cei 
care. în mod direct, au 
contribuit la obținerea aces
tor rezultate nu sînt retri- 
buiți diferențiat, potrivit 
aportului lor la îmbunătă
țirea activității întreprin
derii sau secției. De aseme
nea. instrucțiunile actuale 
de creditare prevăd inter
dicția aprovizionării antici
pate cu materiale și utilaje 
— măsură justă pentru a 
se preveni în general apro
vizionările neraționale, imo
bilizarea fondurilor statu
lui. Consider, insă, că de 
la caz la caz — cînd au 
loc . înțelegeri de principiu 
cu organele 
materialelor

. procurate li se 
mare eficiență economică — 
trebuie să se acorde com
petența și răspunderea di
rectorilor de bănci în ad
miterea la finanțare a ace
lor lucrări pentru care s-au 
făcut unele aprovizionări 
anticipate. O maleabilitate 
mai mare ar fi necesară și 
la aprobarea creditelor ram
bursabile, atunci cînd în
treprinderile, din diferite 
cauze, nu-și realizează tem
porar beneficiul planificat. 
In prezent, oricît de eficace 
ar fi o lucrare, finanțarea 
ei este frînată ; deci, nu se 
poate trece la mecanizarea 
operațiunilor de manipulare 
în depozite și a încărcării- 
descărcării mărfurilor, de 
exemplu, deși este evidentă 
contribuția acestor lucrări 
la creșterea productivității 
muncii, deoarece întreprin
derile au realizat unele sor
timente cu pierderi, care la 
un moment dat. nu asigură 
îndeplinirea plartului de be
neficii.

în noul an. milioanele de 
lei economii și beneficii, 
obținute prin folosirea cre
ditelor bancare. nu mai tre
buie să facă anticameră. 
Ele trebuie să fie preluate 
operativ de bugetul statului 
și — in acest scop — este 
necesară dezvoltarea judi
cioasă a sistemului de icre-: 
dite în economia națională, 
potrivit indicațiilor date de 
conducerea de partid și de 
stat.

bancare, iar 
și utilajelor 

asigură o

loan OȚELEA 
directorul Sucursalei 
județene Mureș 
a Băncii Naționale

In fotografie, banda de montai a
Familia tractoarelor românești s-a îmbogăfit în anul trecut cu o nouă mașină de mare randament, tractorul legumicol 

In fotografie, banda de montaj a acestor produse
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simte nevoie, ci de măsuri ferme pri
vind folosirea completă a capacități
lor de producție. Mă refer, în această 
privință, nu numai la unitățile de 
exploatare și industrializare a lem
nului, la industria laptelui, topitoria 
„11 Iunie" ori uzina de vagoane, care 
dețin „recordul" în privința indici
lor scăzuți de folosire a capacităților 
de producție, ci la toate unitățile 
unde se manifestă asemenea simp- 
tome.

Este pe deplin valabilă pentru în
treprinderile arădene, pentru orga
nele locale de partid, indicația ple
narei C.C. al P.C.R. privind folosirea 
judicioasă a forței de muncă, desfă
șurarea unei acțiuni hotărîte pentru 
întărirea ordinii și disciplinei, pen
tru lichidarea fluctuației de forță de 
muncă. Cît de necesar este să acțio
năm cu fermitate în spiritul acestor 
indicații ne-o arată însăși situația 
fluctuației ridicate a cadrelor pe an
samblul industriei județului. In 1969 
au fost angajați 12 400 de oameni și 
au plecat din diferite motive 10 600. 
Cauzele acestei fluctuații sînt, în cea 
mai mare măsură, de natură subiec
tivă și, întrucit depind de interven
ția factorilor locali, politici și admi
nistrativi, pot și trebuie înlăturate 
prin cultivarea unei opinii de masă 
combative împotriva celor .care ge
nerează dezordinea și indisciplina în 
producție.

Soluționarea corespunzătoare a pro
blemelor complexe pe care ni le pun 
în față sarcinile de plan pe anul 1970 
poate fi asigurată numai în mă
sura în care de la comitetul jude
țean de partid și pînă la 
ția de bază din secție vom 
cerința pusă de plenara 
P.C.R. din decembrie 1969
ocupa nu în general, „în mare", de 
economie, ci in mod concret, anali- 
zind situația din fiecare unitate și 
stabilind măsuri eficace pentru solu-

ționarea competentă, operativă a pro
blemelor. Numai în felul acesta vom 
asigura ca îmbunătățirea activității 
economice să fie realizată nu prin 
măsuri încropite în pripă, prin pro
vizorate. de pe urma cărora se pot 
obține doar rezultate de moment, ci 
prin acțiuni complexe, energice, cu 
efecte de durată, Voi cita în această 
ordine de idei două exemple din cele 
mai reprezentative unități industria
le ale județului care, în momentul 
de față, desfășoară o acțiune plină

sectoarele decisive pentru 
uzinei — iar dintre sala-

crează în 
producția 
riații cărora li s-a desfăcut contrac
tul de muncă pentru repetate ab
sențe nemotivate sau au primit di
ferite sancțiuni pe linie administra
tivă, covîrșitoarea majoritate apar
țin acestei categorii, a fost declan
șată o acțiune pe două fronturi : in
tensificarea pregătirii profesionale și 
dezvoltarea conștiinței socialiste, cul
tivarea principiilor eticii muncito
rești. Desigur este vorba de un pro-

organiza- 
indeplini 
C.C. al 
de a ne

în primele zile ale noului an, colectivele între
prinderilor industriale din județul Vaslui au în
scris în graficele de producție rezultate impor
tante. Metalurgiștii din Bîrlad au livrat peste 
plan 6 000 de rulmenți de diferite tipuri. Aproa
pe 30 la sută din această cantitate a fost livrată 
exportului. în magazia de produse finite a fa
bricii de mobilă din Vaslui au intrat 75 de garni
turi complete de tip „Ilva" și „Elegant", biblio
teci și alte produse.

La rîndul său, colectivul fabricii de confecții 
din Vaslui a realizat suplimentar un mare număr 
de costume bărbătești, uniforme școlare, costu
me de protecție și raglane de relon. In baza 
sarcinilor contractuale, o parte dintre aceste 
produse au fost expediate în Belgia, U.R.S.S. și 
alte țări.

întreprinderi sau să pa- 
. răspunderea pentru a-

fere în alte : 
seze altora... 
tribuțiile ce le revin nemijlocit, să 
se eschiveze de ele, acoperindu-se cu 
hîrtii și semnături, ceea ce, firește, 
generează formalism, birocrație, îm
piedică rezolvarea operativă, cu ini
țiativă, a problemelor.

Pentru a preveni repetarea unor 
asemenea manifestări care contravin 
principiilor etice ale societății socia
liste și aduc daune grave economiei 
naționale, comitetul județean de

DISCIPLINA ECONOMICĂ
de eforturi, pentru a determina o 
îmbunătățire radicală a activității.

Uzina de strunguri a înregistrat în 
primele trei trimestre ale anului o 
restanță de 438 de strunguri. Greu
tățile obiective și justificările n-au 
lipsit. Deși unele impedimente nu 
erau de neînvins, conducerea uzinei 
și unii membri ai comitetului de 
partid s-au postat pe poziția : „Mai 
mult nu se poate". Iată însă că, din 
impulsul comitetului județean de 
partid,i a fost declanșată o intensă 
acțiune, soldată cu rezultate poziti
ve. Investigația întreprinsă pentru 
depistarea cauzelor care au generat 
rămînerea în urmă a relevat, între 
altele, faptul că 67 la sută din nu
mărul de muncitori ai uzinei au o 
vechime în producție sub trei ani, 
marea majoritate a lor fiind tineri 
calificați la locul de muncă, prin 
cursuri de scurtă durată sau școli 
profesionale. întrucît aproape toți lu-

ces educativ complex și de mai lun
gă durată, dar nu încape îndoială că 
desfășurarea lui continuă va da re
zultate.

AI doilea exemplu la care mă re
fer este cel al uzinelor de vagoane. 
Se știe că foștii conducători ai uzi
nelor, măsluind cifrele, dezinformînd 
organele de partid și de stat asu
pra situației reale a producției, în
câlcind astfel disciplina de partid și 
de stat, au adus serioase daune e- 
conomiei naționale, ceea ce a deter
minat comitetul județean de partid 
să-i destituie din posturile ce le de
țineau și sâ-i excludă din rîndurile 
partidului în uzină, disciplina, lega
litatea și-au recăpătat drepturile lor. 
în același timp, receptivi la noile fe
nomene ce apar în viața colectivu
lui, ne-am sesizat de faptul că, pen
tru a-și asigura o viață tihnită, „fără 
bătaie de cap", unele cadre cu munci 
de răspundere încearcă să se trans-

partid, toate organele și organiza
țiile de partid trebuie să-și sporeas
că exigența față de activitatea ca
drelor de conducere

Tn încheiere, țin 
poate fi însă vorba 
unei acțiuni ample 
disciplinei în condițiile în care 
desconsideră cerințele 
științifice a producției, cînd forța de 
muncă nu este folosită judicios, cînd 
consumurile specifice stabilite cu 
larghețe admit risipa de materiale și 
materii prime. Fără a diminua răs
punderea ce revine întreprinderilor, 
trebuie să subliniem, totodată, că 
nu se poate încetățeni un climat de 
ordine și disciplină acolo unde cerin
țele ritmicității producției nu sint 
respectate, unde colaborarea cu alte 
uzine și aprovizionarea tehnico-ma- 
terială decurg defectuos. Mobilizînd 
toate forțele pentru îndeplinirea ri-

din economie, 
să relev că nu 
de desfășurarea 
pentru întărirea 

se 
organizării

guroasă a prevederilor planului pe 
anul 1970, credem că sîntem îndrep
tățiți să pretindem ca sarcinile sta
bilite și nominalizate să nu sufere 
fluctuații de la o zi la alta, să nu-și 
schimbe structura precum cameleo
nul, culoarea. Indiscutabil, înțelegem 
situațiile excepționale, imprevizibile, 
care pot surveni — și în astfel de 
cazuri acționăm în consecință, fără 
a cruța nici un efort; nu poate fi 
însă admisă permanentizarea situa
țiilor excepționale, dereglările surve
nite în producție ca urmare a repe
tatelor modificări pe care Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, ca să citez doar un exemplu, 
le aduce sarcinilor de plan ale uzi
nei de vagoane și care, de cele mai 
multe ori, se datoresc carențelor în 
activitatea acestui for. Pînă la urmă 
repetatele schimbări ale structurii 
planului — practică de atîtea ori cri- 
U-ață de conducerea partidului — se 
repercutează în mod negativ asupra 
climatului de muncă, determină in
disciplină economică și financiară la 
nivelul unităților economice produc
tive. îndeplinirea planului de pro
ducție pe 1970 necesită, totodată, mai 
ales la întreprinderile constructoare 
de mașini, o respectare riguroasă de 
către uzinele colaboratoare a grafi
celor de cooperare.

Trăgînd toate învățămintele din 
lipsurile manifestate în anul 1969, a- 
plicind cu' rigurozitate sarcinile ce 
decurg din hotărîrile plenarei C.C. 
al P.C.R., nu vom precupeți nici un 
efort pentru ca, încă din aceste pri
me zile ale anului, activitatea în toa
te unitățile să cunoască o îmbună
tățire calitativă, 
terea continuă a 
ce. Ne sprijinim 
pe organizații de 
zecile de mii de oameni ai muncii, 
plini de abnegație și hotărire de a 
înfăptui sarcinile ce le revin din 
planul pe ultimul an al actualului 
cincinal.

să determine creș- 
eficienței economi- 
în această privință 
parțid puternice, pe

în agricultură 

primavara 

începe de acum
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sigure toate cantitățile de semințe 
de care vor avea nevoie în campa
nia agricolă de primăvară. Este vor
ba, în special de culturile care se în- 
sămîhțeazâ imediat la desprimăvăra- 
re: mazăre, orz. diferite plante fura
jere. După cum se știe, anul trecut 
producția de cartofi nu a fost satis
făcătoare. Totuși, pentru sămință au 
fost asigurate cantități mari. Pentru 
a nu fi puși în situația de a nu avea 
suficienți cartofi de sămință, tre
buie acordata cea mai mare atenție 
păstrării lor în timpul iernii. 
Trebuie verificate periodic silozurile 
cu cartofi ale unităților agricole cît 
și cele ale întreprinderilor de legu
me și fructe și luate măsuri de pre
venire a degradării tuberculilor.

Cele mai multe lucrări se execută, 
în această perioadă, în legumicultura. 
Putem spune chiar că luna ianuarie 
este hotărîtoare pentru viitoarea pro
ducție de legume, intrucit acum se 
asigură răsadurile necesare. Spre de
osebire de ceilalți ani, pregătirile în 
vederea cultivării legumelor au înce
put mult mai devreme, asigurîndu-se 
cantități mari de materiale necesare 
atît construirii de solarii, cît și ame
najării de răsadnițe. Industria a livrat 
toate cantitățile prevăzute la sche
lete de lemn pentru sere-înmul- 
țitor. lemn pentru construcții 
rurale, rame de răsadnițe, stilpi din 
beton pentru solarii, prefabricate din 
beton pentru răsadniță, oțel-beton. l a 
geamuri livrările sînt în proporție de 
50 la sută iar la folii de polieti
lenă — 60 la sută. In anii trecuți, asi
gurarea cantităților de răsaduri nece
sare a creat mari greutăți. Tn vede
rea evitării unor asemenea neajunsuri 
s-au făcut proiecte pentru sere-in- 
mulțitor care se construiesc într-un 
mare număr de cooperative agricole. 
Totuși, o mare parte din ele vor fi 
obținute, în. Continuare, în răsadnițe, 
întrucît producerea răsadurilor con
stituie secretul, obținerii unor recolte 
timpurii, această activitate trebuie 
organizai:! cît mai temeinic. Anul tre
cut s-a greșit însămînțîndu-se 
răsadnițe într-un termen prea 
scurt. Din această cauză, . la 
venirea gerurilor tifz.ii din primă
vară s-a pierdut o miire cantitatejde 
răsaduri Mu știm'edita va ti primă
vara, dar nu se poate presupune că 
va fi întârziată, deoarece datele me
teorologice dovedesc că nu există în 
doi ani la rînd aceleași condiții cli
matice. De aceea, o dată cu pregătirea 
răsadnițelor să se facă semănatul di
feritelor sortimente in mod eșalonat, 
incit la desprimăvărare să existe ră
saduri de mai multe virste.

Așa cum s-a arătat, datorită măsuri
lor luate din toamnă de către Minis
terul Agriculturii și Silviculturii și 
Uniunea' Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, au fost asigu
rate cantități îndestulătoare de mate
riale ceea ce a permis ca, în unele 
județe ca Dolj, Buzău etc, să .se 
treacă la amenajarea de solarii. Este 
o măsură bună, deoarece în primăvara 
rămîne numai de întins folia de polie
tilenă, ceea ce, evident, constituie un 
mare avantaj. Este necesar ca și în 
celelalte județe, acum în timpul ier
nii, să continue plantarea stilpilor 
de beton pentru solarii, să se treacă 
cu toate forțele la amenajarea de ră
sadnițe. Trebuie spus însă că în unele 
județe mari cantități de materiale des
tinate solăriilor și răsadnițelor con
tinuă să stea în bazele de aprovizio
nare. Astfel, în cele din județele Il
fov există 35 000 mp de rame, 5 000 
mp geamuri, 20 tone folii de polieti
lenă și alte materiale ; în județul Olt 
există în bazele de aprovizionare 36 
mc cherestea de rășinoase, 47 000 mp 
rame de răsadnițe, 35 000 mp geamuri, 
100 tone de polietilenă. Asemenea si
tuații se întîlnesc și în alte județe. 
Aceasta demonstrează că direcțiile a- 
gricole nu se ocupă cu toată răspun
derea de problemele care se ridică în 
legătură cu asigurarea viitoarei pro
ducții de legume. Este necesar ca toa
te materialele destinate construirii de 
răsadnițe și solarii să fie transporta
te în cooperativele agricole și să în
ceapă lucrările de amenajare a sola- 
riilor și a răsadnițelor.

Conducerea partidului și statului a 
aprobat un plan vast de extindere a 
irigațiilor. Pe lîngă amenajarea pro- 
priu-zisă a terenurilor, cea mai mare 
atenție trebuie acordată exploatării 
lor raționale. Anul trecut, pe unele 
terenuri irigate, din cauză că udările 
nu s-au făcut la timp și cu norme co
respunzătoare de apă, recoltele au 
fost cu mult sub posibilități. Pentru 
a se obține o eficiență cit mai mare 
pe suprafețele amenajate pentru iri
gat trebuie să se acorde atenție mai 
mare pregătirii cadrelor care lucrea
ză în acest sector. în cursul acestei 
luni vor fi școlarizați motopompiștii 
din cooperativele agricole, iar în luna 
februarie se va face un instructaj cu 
inginerii agronomi din coperativele 
agricole care au peste 200 ha irigate, 
urmărindu-se cunoașterea aspectelor 
noi în tehnica irigației și agrotehnica 
culturilor irigate Este necesar însă 
ca pentru buna funcționare a siste
melor luna aceasta să se pună accen
tul pe repararea tuturor utilajelor 
pentru irigații, să se verifice starea 
celor stocate în vederea păstrării. De 
asemenea, va trebui să se treacă la 
repararea și întreținerea amenajărilor 
existente.

Pentru ca toate aceste acțiuni să s« 
desfășoare fără întîrziere — lucru fa
cilitat de prevederile hotărîrii plena
rei Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție 
— este necesar ca direcțiile agricole, 
specialiștii din unități să desfășoare 
o activitate legată de teren, de nevoile 
practicii. Inginerii agronomi, avînd ca 
sarcină principală coordonarea și 
controlul activității în fermele agri
cole. sectoarele și brigăzile cooperati
vei agricole, să stabilească cu răspun
dere măsurile tehnice care trebuie a- 
plicate în practică, contribuind astfel 
direct la sporirea producției agricole, 
la creșterea eficienței economice a 
activității cooperativelor agricole.
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Simbirsk-ul era. în a do
ua jumătate a veacului tre
cut, un orășel de moșieri, 
negustori de grîne și pește, 
meșteșugari și pescari. Via
ta se scurgea domol, nimic 
nu tulbura liniștea patriar
hală a orășelului de pe ma
lul Volgăi. Aici se stabilea 
în anul 1869, venind din 
Nijnii Novgorod, Ilia Niko- 
laevici Ulianov, inspector 
al școlilor primare din gu
bernie. Aici, într-o căsuță 
de lemn, închiriată de Ulia- 
novi pe strada Strelețkaia, 
s-a născut, la 10 (22) aprilie 
1870, Volodea, cel de-al 
treilea copil al lui Ilia Ni
kolaevici și al Măriei Ale
xandrovna Ulianov. In 
toamna aceluiași an, fami
lia s-a mutat într-o casă cu 
parter și etaj, — de pe a- 
ceeași stradă, după care ur
ma o piață lungă, mărgini
tă de clădirea sumbră a u- 
nei închisori. Pe atunci aici 
era periferia orașului.

Dar, înainte de a arăta 
cum se prezintă acest colț 
al orașului astăzi, să facem 
o vizită la casa de pe stra
da Lenin, nr. 58 (în veacul 
trecut strada Moskovskaia) 
în care tînărul Ulianov a 
trăit între anii 1878—1887. 
E o casă de lemn, cu un 
etaj. Tn fața ei stau aliniati 
ca într-o perpetuă gardă 
de onoare, șapte plopi bă- 
trîni. După Marea Revolu
ție Socialistă din Octom
brie casa a fost trecută în 
proprietatea statului. La 
sfîrșitul anului 1924, comi
tetul gubernial de partid a 
deschis în ea muzeul istoric 
revoluționar. După moartea 
lui Vladimir Ilici. pe adre
sa C.C. al P.C.U.S. și a gu
vernului sovietic, a organe
lor locale de partid și de 
stat au început să sosească 
numeroase scrisori al căror 
conținut exprimau preocu
parea oamenilor sovietici 
pentru păstrarea locurilor 
legate de viața și activita
tea lui. Ca un răspuns la 
aceste scrisori, în anrilie 
1925 Congresul Sovietelor 
din gubernia Ulianovsk a 
hotărît. restaurarea casei și 
reorganizarea muzeului is
toric revoluționar în casa 
memorială-muzeu V.I. Le
nin. Timp de doi ani. o co
misie specială, din care au 
făcut parte activiști de par
tid. colaboratori ai muzeu
lui istorico-revoluționar, 
contemporani cu membrii 
familiei Ulianovilor, au a- 
dunat piesă cu piesă exno- 
natele, uneori după, căutări 
anevoioase. Un ajutor pre
țios au oferit Ana, Maria și 
Dmitri Ulianov, frați și su
rori ale lui Lenin Casa me- 
morială-muzeu a fnst des
chisă la 6 noiembrie 1929. 
Au trecut, deci, de atunci 
patru decenii, iar în acest 
răstimp casa a fost vizitată 
de aproape șase milioane 
de oameni veniți din toate 
colțurile Uniunii Sovietice, 
precum și din numeroase 
țări ale lumii. Numai în pri
mele zece luni ale anului 
trecut i-au trecut pragul 
circa 800 000 de vizitatori.

Pășim cu emoție în încă
perile în care Lenin și-a 
petrecut anii de școală Sa
lonul e încăpător, luminos. 
Un divan, fotolii, o masă 
rotundă, un pian în jurul 
căruia se aduna uneori fa
milia LHianovilor să asculte 
muzică în interpretarea 
Măriei Alexandrovna. Par
titurile îngălbenite de vre
me se află și acum pe nian. 
încă de timpuriu, copiii au 
început să iubească și să în
țeleagă muzica. La opt ani, 
Volodea cînta la pian des
tul de bine. Dragostea nen- 
tru muzică nu l-a părăsit 
pe Vladimir Ilici toată via
ța. Chiar și atunci cînd era 
încărcat cu treburi de par
tid și de stat, în rarele cea
suri de destindere, asculta 
cu îneîntare bucăți de Beet-

hoven, Ceaikovski, Cho
pin. Despre „Appassior.ata" 
a spus odată că e o muzi
că uimitoare pe care e gata 
să o asculte în fiecare zi.

O ușă dă din salon în ca
mera lui Ilia Nikolaevici. 
Pe biroul lui se află cîteva 
fotocopii ale rapoartelor al
cătuite de el cu privire la 
starea învățămîntului pri
mar în gubernie, cartea lui 
K. D. Usinski „Omul ca o- 
biect pentru educație", un 
serviciu de scris — primit 
în dar de la învățătorii din 
gubernie în 1880. cu prile
jul împlinirii a 25 de ani 
de activitate pedagogică. Tn 
cameră mai sînt un divan 
de piele, un dulap plin cu 
cărți, o măsuță, iar intr-un

Shakespeare, Hugo, în lim
bile lor originale. Maria 
Alexandrovna și-a educat 
copiii în spiritul unei dis
cipline raționale, consimți
te, le-a insuflat dragoste de 
muncă, de cultură, i-a aju
tat în însușirea limbilor 
străine.

Cea mai spațioasă încă
pere a casei este sufrage
ria. In mijloc o masă mare, 
scaune. Lîngă un perete — 
bufetul pe care se rîndu- 
iesc tacîmuri de argint. 
Lîngă una din ferestre — o 
mașină de cusut. Tn gea
muri și pe stative — nu
meroase ghivece de flori, 
așa cum erau și atunci cînd 
locuiau aici. Ulianovii. Ma
ria Alexandrovna iubea

ILICI

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA 
DE LA S. PODINA

colț e agățată șuba îmblă
nită pe care o îmbrăca în 
timpul lungilor călătorii de 
inspectare a școlilor din 
gubernie. Ilia Nikolaevici 
a fost un pedagog prin vo
cație. El se ocupa îndea
proape de învățători, îi a- 
juta să-și însușească con
cepțiile pedagogice înain 
tate ale epocii. în același 
spirit progresist și-a educat 
copiii, cărora le consacra 
aproape tot timpul său li
ber. în ceea ce îl privește 
pe Volodea, tatăl era chiar 
îngrijorat de ușurința ex 
traordinară cu care învăța 
băiatul, se temea ca nu 
cumva din această cauză să 
devină puțin sîrguincios. 
Dar îngrijorarea părinteas
că s-a dovedit nejustificată, 
pentru că încă din primii 
ani de școală, Volodea a 
manifestat o rară capacita
te și dragoste de muncă.

Exponatele din odaia Mă
riei Alexandrovna vorbesc 
vizitatorilor despre 
terul și preocupările
mei lui Lenin. In 1863 
obținut diploma de învăță
toare. Cunoștea trei limbi 
străine, citea mult, era o 
femeie de o aleasă cultură, 
în odaia ei, alături de o- 
pere ale lui Tolstoi, Tur- 
gheniev și ale altor clasici 
ai literaturii ruse întîlnești 
volume de Goethe. Schiller.

carac- 
ma- 

ea a

mult florile. Aiți în sufra
gerie copiii își pregăteau 
lecțiile, jucau șah. S.îmbăt^, 
dezbateau materialele din 
revista familială scrisă de 
mină și intitulată „Subot- 
nik". „Redactorul șef" era 
Alexandr, iar unul din co
laboratorii permanenți — 
Volodea. Ilia Nikolaevici 
povestea adesea, aici despre 
peregrinările sale prin gu
bernie, despre sărăcia în 
care se zbatea țărănimea. 
Aceste povestiri îi impre
sionau mult pe copii.

Am notat aceste cîteva 
detalii din viața de familie 
a Ulianovilor, pentru că 
ele compun atmosfera mo
rală și intelectuală în care 
s-au plămădit caracterul și 
conștiința liceanului Vladi
mir Ulianov. Urcăm pe o 
scară în camera lui. O ca
meră destul de mică, cu o 
singură fereastră ; un pat 
de fier, o masă și două 
scaune de lemn curbat. în 
perete un raft cu cărți, ală
turi de o hartă geografică. 
Pe masă — fotocopii ale 
certificatelor sale școlare. 
Vladimir a învățat să citeas
că la vîrsta de 5 ani. La 
gimnaziu a intrat. cînd avea 
nouă ani și jumătate. La 
absolvirea liceului, în ca
racterizarea pe care i-a fă- 

scris : 
sir 

în permanență.
... 1
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out-o, directorul 'a 
„deosebit de talentat, 
guincios

Ulianov a fost în toate cla
sele primul elev 
solvirea școlii, a 
tins cu medalia 
cel mai vrednic 
tură și purtare".

Liceul clasic de băieți în 
care a învățat Vladimir 
Ulianov între anii 1879 șî 
1887 este în prezent școala 
„V. I. Lenin". Intr-una din 
clase a fost fixată o placă 
pe care scrie : „Vladimir 
Ilici Ulianov (Lenin) a ur
mat aici clasa a patra in 
1882—1883". Tot aici se află 
și banca în care a stat. 
Dreptul de a se așeza în 
banca lui 
numai cei mai 
școlii.

Nu departe 
află un loc de 
chide o largă 
asupra ținuturilor de din
colo de Volga. Liceanul 
Ulianov venea adesea aici 
să urmărească cu privirea 
cursul majestuos al fluviu
lui. unduirea domoală a co
linelor ce-1 însoțesc. Acest 
colț de peisaj, tipic rusesc, 
simboliza pentru el întin 
derile nesfîrșite ale patriei 
De cîte ori nu și-a amintit 
mai tîrziu, în anii lungi ai 
emigrației, cu o adîncă nos
talgie, de aceste locuri na
tale ce-i erau atît de dragi 

Dar să ne reîntoarcem în 
fosta stradă Strelețkaia, 
despre care vorbeam la în
ceput, pe locurile unde s-a 
născut și și-a petrecut 
Lenin primii ani ai copilă
riei. Aci se află în prezent 
un vast șantier, unde se 
înalță, pe o suprafață de 
104 hectare, un ansamblu 

■de construcții, cuprinzînd 
un centru memorial, un ho
tel cu 23 de etaje, un nou 
corp pentru institutul pe
dagogic, o sală de specta
cole cu 1 500 de locuri, săli 
pentru o galerie de tablouri 
și pentru filiala locală a 
muzeului central „V. I. 
Lenin". Centrul memorial 
e un edificiu Impunător, 
îmbrăcat în marmură albă, 
cu fațada spre Volga. Par
tea sa cea mai importantă 
o constituie o sală înaltă 
de 17 metri, cu fresce și 
mozaicuri care vor expri
ma în limbajul artei înain
tarea victorioasă a ideilor 
leniniste. In centrul sălii se 
va afla o sculptură a lui 
Vladimir Ilici, înaltă de 
5 metri. Căsuța de lemn în 
care s-a născut marele 
conducător al proletariatu
lui și casa cu etaj în care 
familia Ulianovilor s-a mu
tat în toamna anului 1870, 
restaurate cu grijă, au fost 

' înglobate, de asemenea, în 
centrul memorial. Tn pre
zent cei mai buni meșteri 
sosiți la Ulianovsk din în
treaga Uniune Sovietică 
lucrează intens la finisarea 
construcțiilor, Pînă la cen
tenarul nașterii lui Lemn, 
în aprilie anul acesta, to
tul va fi gata.

Simbirsk-ul veacului al 
19-lea avea o populație de 
30 000 locuitori. Astăzi ora
șul, care după moartea lui 
Lenin a primit denumirea 
de Ulianovsk, este unul din 
importantele 
triale de pe 
populație de 
tori, cu mari 
întreprinderi ___  ____ ,
institute de învățămînt su
perior, numeroase școli de 
toate felurjle. Tn anii din 
urmă, s-au înălțat noi car
tiere de locuințe, spitale, 
cămine studențești, a fost 
dată în exploatare o fru
moasă gară fluvială, un pa
lat al culturii pentru mun
citorii fabricii de automo
bile. Se 
strucție 
viară și 
tindu-se 
nașterii 
Ulianovsk-ul întinerește, se 
modernizează.

17.30 — Deschiderea
Emisiune în 
ghiară.

18,05 — Film serial : 
munți — Două pachete de 
țigări.

— Mult e dulce șl frumoasă... 
Emisiune de conf. dr. So
rin Statl.

— Telejurnalul de seară.
— Cîntă-mi cîntece de bucu

rie — Muzică populară cu 
Mariana lancu, Nicolae 
Trofin și C. Bordeianu.

19.30 — Prim plan : Dramaturgul
Aurel Baranga. Emisiune 
de Manase Radnev.

20,00 — Reflector.
20,10 — Anunțuri — Publicitate.
20,20 — Seară de teatru TV — 

WOYZECK de Georg BU- 
chner. Distribuția : Con
stantin Rauțchi, Valeria 
Seciu, Gheorghe Cozoricl, 
Marin Moraru, Gheorghe 
Dinică, Ion Henter, Adrian 
Georgescu, Eliza Petră- 
chescu, Ileana Stana Io- 
nescu, Radu Cazacu, Mir
cea Cojan, Șerban Dia- 
mandi, Radu Ițcuș, Ovidlu 
Cristea. Adaptarea și re
gia Ion Barna. Decoruri 
Vasile Rotaru.
Avanpremiera. 
Telejurnalul de noapte.

— La , braț cu tinerețea — 
program de muzică ușoară.

— închiderea emisiunii pro
gramului I.

emisiunii 
limba ma

Aventură în

20,00 — Deschiderea emisiunii — 
Concert simfonic; Trans
misiune din Sala de con
certe a Radioteieviziunii. 
Dirijor Emanuel Elenescu. 
Solist Cristea Zalu — In 
program ; Cinci cîntece 
din Ardeal de Dumitru 
Capoianu ; Rapsodia pe o 
temă de Paganini de Ser- 
ghei Rachmaninov.

21.00 — Film serial : „Răzbunăto
rii" — Reluarea episodului 
„Taina negustorului de 
cherestea".

21,50 — închiderea emisiunii pro
gramului II.

centre indus- 
Volga, cu o 
270 000 loc.ui- 

și moderne 
industriale,

află în plină con- 
o nouă gară fero- 
o aerogară. Pregă- 
pentru centenarul 

marelui său fiu,

ORIZONTURILE INVATAMINTULUI
AGRONOMIC CLUJEAN

Clujul găzduiește în aceste zile 
un eveniment cu multiple semnifica
ții pe plan științific și cultural : îm
plinirea unui veac de la înființarea 
învățămîntului agronomic superior 
clujean, inclusiv a unei jumătăți 
veac de cînd acest învățămînt 
face în limba română.

Răsfoind cronica acestui secol, 
flăm pe prima filă a primului 
de existență menționate frămîn- 
tări mai vechi ale „Asociației agri
cole ardelene" pentru înființarea unei 
instituții menite să pregătească spe
cialiști în scopul raționalizării agri
culturii, caje reflectau 
marilor proprietari de . 
dornici să-și exploateze mai rodnic 
latifundiile. în octombrie 1869, auto
ritățile statale ale vremii au dispus 
înființarea „Institutului de învăță
mînt agronomic Cluj-Mănăștur". Ceva 
mai tîrziu. în 1906. institutul este 
ridicat la rangul de academie de a- 
gricultură, cu structură și un mod 
de funcționare îmbunătățite, în di
recția aprofundării fenomenelor de 
ordin biologic si tehnologic. După 
desăvîrșirea unității naționale a statu
lui român, Academiei de agricultură 
din Cluj i se dă un cadru nou. Dura
ta de școlarizare este de 4 ani, ab
solvenții obținînd diploma de inginer 
agronom. Numărul studenților era 
însă foarte redus, sumele alocate de 
stat pentru instruire fiind derizorii.

Transformările înnoitoare atit de 
profunde și de vaste, pe plan politic, 
economic și social, petrecute după 
eliberarea țării au deschis o eră nouă 
și învățămîntului agronomic clujean 
Partidul și statul nostru, considerînd 
ca o sarcină deosebit de importantă 
a construcției socialiste dezvoltarea 
și modernizarea -procesului de pro
ducție agricolă, organizarea pe baze 
științifice a muncii, ridicarea conti
nuă a numărului și nivelului 
de pregătire a cadrelor, a îndru- , 
mat și sprijinit efectiv perfecționa
rea învățămîntului agricol de toate 
gradele. Institutul nostru a simțit din

plin acest sprijin. Pe lîngă Faculta
tea ..de agricultură a luat ființă o 
secție de zootehnie, care, mai tîr
ziu, s-a transformat în facultate de 
medicină veterinară ; ulterior, ți- 
nînd seama de necesitățile reale ale 
agriculturii, a luat ființă și o facul
tate de zootehnie. S-au construit pa
vilioane noi, moderne, laboratoare do
tate cu aparatură de prim rang, sta
tul investind în această direcție, nu
mai în ultimii patru ani, aproape 30 
milioane lei. în ultimul pătrar de 
veac spațiile destinate învățămintu- 
lui s-au dublat față de perioada an
terioară ; institutul dispune de la
boratoare, biblioteci, cîmpuri experi
mentale. crescătorii de animale, spi
tale și clinici veterinare. în acest răs
timp și-au încheiat studiile la insti
tutul nostru un număr dublu de ab
solvenți față de trei pătrare de veac 
trecute, la un nivel de pregătire teo
retică și practică superior. Studenți
mea noastră are asigurate condiții 
corespunzătoare de studii și de via
ță. Laolaltă cu tinerii români înva
ță și se pregătesc, înfrățiți, tineri 
maghiari și germani. învățămintul 
este gratuit, mulți studenți locuiesc 
în cămine, iau masa la cantine ; a- 
nual se acordă peste 1 000 de burse. 
In cadrul clubului studențesc, al ca
sei de cultură, a numeroase baze 
sportive, al taberelor de odihnă, stu
denții desfășoară o vie activitate 
cultural-educativă. Toate 
creează premise favorabile 
formarea complexă a omului 
nou. a specialistului solicitat 
gricultura noastră socialistă.

Școala agronomică clujeană 
patriei valoroși oameni 
care au dus faima științei românești

peste hotare. Datorită muncii, lor 
neobosite, agronomia a devenit o 
știință cu obiect și metode proprii 
de cercetare, cu orientare 
țifică și rol social unanim 
noscute. Personalități 
Bela, Iuliu Prodan, 
rițescu-Arva, Mihai 
mulți alții au fost 
drumuri, pe care au pășit genera
țiile ulterioare de specialiști agro
nomi. în ultimii 50 de ani, colabora
torii institutului au publicat peste 
2 600 lucrări științifice, care consti
tuie tratate de bază în literatura 
noastră științifică. O pondere în
semnată o au lucrările cu caracter 
didactic, pentru uzul studenților. A- 
ceastă activitate a cunoscut o deose
bită dezvoltare în ultimii ani. cînd 
institutul și-a organizat o litografie 
proprie. Colectivul nostru a contri
buit, totodată, la înflorirea vieții 
spirituale a orașului Cluj și a patriei 
întregi. în atmosfera atît de priel
nică dezvoltării științei și culturii 
specifică societății socialiste. Cu deo
sebit entuziasm ei și-au consacrat 
forțele creatoare progresului agri
culturii românești, dezvoltării unită
ților socialiste clin agricultură.

Deschizînd prima filă de calendar 
a veacului ce vine, privim cu deose
bită responsabilitate sarcinile ce ne 
revin în dezvoltarea intensivă a a- 
griculturii noastre socialiste. Pregă
tim temeinic noile generații de spe
cialiști în spiritul dragostei de mun
că și al atașamentului nețărmurit la 
lupta nobilă a partidului nostru 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Cinstind așa 
cum se. cuvine tradițiile și. realiză
rile valoroase ale înaintașilor, adu
cem — totodată ■ 
bileului de 100 
de recunoștință 
partid și de stat, angajîndu-ne 
răspundem printr-o muncă de înal
tă competență încrederii acordate, 
consacrată transpunerii în viață a 
importantelor sarcini ce ne revin.

știin- 
recu- 
Peter
Chi-

Și 
de

A CREA înseamnă A AFIRMA
UN IDEAL ÎNALT

Există un cinematograf al angoasei, 
al investigării sterile a meandrelor 
sufletești, un cinematograf patologic 
în care nu cred. Există, apoi, crea
tori solitari, fini analiști ai psiholo
giei umane, a căror operă, realizată 
cu geniu, determină în public reacții 
contradictorii, un sentiment de dubiu 
sau chiar de insatisfacție, mai puter
nic cîteodată decît recunoașterea 
unor virtuți estetice indubitabile. în 
cazul lui ’Antonioni — ale cărui filme 
au fost prezentate relativ recent pe 
ecranele noastre — pot apărea, de
sigur, anumite dificultăți de recepțio- 
nare date fiind particularitățile de 
construcție și de limbaj ale operei 
marelui cineast. Dar nu este numai 
asta. La autorul „Aventurii" se făcea 
simțită și un fel de detașare filozo
fică față de viață, față de conflictele 
și eroii filmelor sale, cineastul depu
nea o mărturie rece și imparțială 
asupra incapacității de comunicare a 
lumii sale, iar această răceală se in- 
terpunea între el și mulți dintre spec
tatorii săi. Vorbesc despre toate a- 
cestea la trecut, deoarece vreau să 
cred că ultimul film al lui Antonioni, 
.,Blow-up", care rulează acum la noi, 
conține un anume raport intim al ar
tistului cu întreaga lui creație ante
rioară, un fel de reconsiderare, o 
semnificativă nemulțumire de pe o 
înălțime escaladată cu greu, o înăl
țime artistică atinsă însă de dragul 
imaginilor risipite și devalorizate pe 
opririle urcușului, cînd trebuie „să-ți 
tragi sufletul", și nu pentru acea pri
veliște insolită, ultima, singura, cea 
care se deschide la capătul suișului 
și „exprimă adevărul", cum spune 
poetul. Adevărul acela pe care-1 
bănui și-n care crezi, și pe care vrei 
să-1 împărtășești celorlalți. Și, de ia 
înălțime, marele regizor pare că des
fide acum angoasele incerte despre 
necomunicare și traumele voluptos- 
tragice.

în artă trebuie 
oameni, să-i

de Andrei BLAIER

să te apropii de 
descoperi și să-i ajuți —

dar pentru aceasta nu ajung subtili
tățile observației, lumea trebuie pri- 

. vită prin prisma credinței în mai 
bine. Este o condiție a creației pe 
care o întrevăd. începînd a fi îm
părtășită și în- filmul citat. Finalul, 
în care fotograful dezamăgit mimea
ză realitatea, este o soluție care, după 
părerea mea. nu ----- ■■■•--------------
cerea autorului 
revelația funcției 
lui, relatată așa 
bol de extremă 
mind exact contrariul său 
tru că, aici, numai așa putea da mă
sura înverșunării sale, strigată cu 
discreție. Antonioni cel nou rămîne 
însă, desigur, Antonioni, și nu despre 
lumea și despre filozofia filmelor 
sale am vrut să discut aici, ci despre 
poziția artistului față de realitate. 
Consider că în ultimul său film se 
pune în discuție funcția socială a ar
tei : a crea înseamnă a afirma un 
ideal uman în care crezi.

A concepe arta fără ideal mi se 
pare practic imposibil, arta fiind, 
după cum se știe, „o întruchipare 
a idealului, în real", iar imaginea 
artistică realizînd contopirea ideo
logicului cu artisticul. înseși 
perele care — voindu-se „esențe de 
obiectivitate" — cultivă falsele idea
luri ale neparticipării sînt, de fapt, 
concepute astfel.

Pun în discuție această temă cu 
sentimentul că ating una dintre pro
blemele importante ale filmului ro
mânesc : confruntarea lui cu cele 
mai înaintate idei ale societății în 
care trăim. Cu toate că nu-mi amin
tesc vreun film de-al nostru fără o 
idee fermă, 
idealul 
artă se

semnifică reîntdar- 
la arta-joacă, ci 
sociale a artistu- 

— printr-un sim- 
negație, dar afir- 

pen-

o-

uneori limpede. Dar 
fără acoperire în opera de 
poate autoanula, și tot bîjbî-
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e Opera Română: Seară Bar- 
tok-Stravinski — 19,30.

(Urmare din pag. I)

la

a Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia); Hei-
delbergul de altădată — 19,30; 
(sala Studio): Părinții teribili 
— 19,30.
0 Teatrul de comedie: Dispa
riția lui Galy Gay — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Magheru): D-ale 
Carnavalului — 20; (sala din 
str. Alex. Sahla): Viraj pericu
los — 20.
0 Teatrul „C. T. Nottara" (sala 
Magheru): Othello — 19,30:
(sala Studio): Dialog despre 
dragoste — 20.
0 Teatrul Mic: Ofițerul recru- 
tor — 20.-
e Teatrul Glulești : Martorii 
se suprimă — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă": 
coșelul neascultător — 10.
e Teatrul evreiesc de stat: 
șirag de perle — 20.
0 Teatrul satiric muzical
Tănase" (sala Savoy): Varie
tăți ’69 — 19.30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174): Nicuță Ia 
Tănase — 19,30.
a Teatrul de revistă și come
die „Ion Vasilescu": Floare de 
cactus — 19,30.
<5 Ansamblul Artistic al Uniu
nii Generale a Sindicatelor : 
Baladă omului — 20.
© Circul de stat: Rapsodia su
edeză — 10; 19,30.

Co-

Un

„C.

■$

țile de lucru. Aici, 
noi în țară, avem și ne
cesități și posibilități foar
te mari. Totul este să-i în
fățișezi tînărului situația, 
așa cum este, realist, ca pe 

. o luptă. Nu comit o indis
creție dacă vă spun că în 
mai fiecare loc se desfășoa
ră o luptă, fățișă sau surdă, 
între competență și incom
petență. Cea mai mare is
pită posibilă pentru un tî- 
năr — mă refer nu la un 
caz izolat, ci la tînărul o- 
bișnuit, care își iubește țara 
și pe ai lui — este chema
rea de a se alătura forțe
lor competenței, a simți 
ponderea lui personală, aș 
zice chiar însemnătatea lui, 
în înclinarea și mai puter
nică a balanței de partea 
forțelor avîntului, ale dă
ruirii încununate cu rezul
tate. Să-i ajutăm să se eli
bereze, ei și chiar noi, de 
sloganuri generale, pnn’ru 
a le arăta că 
eficacității sînt 
spiritul de care 
„concretețea" unor 
coincide cu spiritul realist 
al partidului, 
spune că bunul 
avîntul științei, 
diționate strict 
de producția 
materiale.

— Ceea ce spuneți este 
însă valabil dacă socotim 
universitatea ca pe 
sistem închis, neafectat 
concurența distracțiilor 
a „trăirii" tinereții...

— E o mare problemă a 
umanității întregi, aș zice 
a omului ca ființă. Ava
lanșa cunoștințelor îi cere 
azi unui ins — pînă se spe
cializează la un nivel de 
creație — timp mult. Or, 
faza biologică optimă pen-

tru creație e considerată — 
pe baza tabelarilor statis
tice ale vîrstei Ia care 
marii inventatori și-au fă
cut descoperirile — în ju
rul vîrstei de 25 de ani. 
Pe Einstein îl știm din fo
tografii bătrîn, dar pilonul 
de început al teoriei rela
tivității a fost pus de el la 
26 de ani. Lăsînd excepții
le de„o parte, ca să nu su
păr pe nimeni (mai ales că 
mă încadrez și eu în a- 
ceastă categorie), după 50 
de ani poți lucra frumos.

o oră-două 
versitar și . 
îți răpesc timpul liber, dar 
asigură o continuitate de 
preocupări pe durata zilei. 
Oricum âm întoarce-o, so
luția majoră — mai ales în 
condițiile noastre — este 
aceea pe care am spus-o i 
atragerea Ia responsabili
tate, la sentimentul de afir
mare, dialogul cu studenții, 
poate chiar o modificare a 
programei — mai ales a du
ratei pentru lucrarea de di
plomă — care să cheme

de studiu uni- 
după masă ; nu

te, ci de un entuziasm 
cer, munceau să 
operele unei culturi vechi, 
trudeau fără hrană — li se 
aducea numai pîine mili
tară, cu cîteva camioane 
care răzbeau pînă acolo, 
Și 
apă 
neri

sin- ■ 
salveze

cîteva 
răzbeau pînă 

n-aveau nici 
de 

cu 
deauna 
de data 
doar atît 
stă Florența I" — li se dă
duse o responsabilitate rea
lă. Și vă rog să rețineți

nici măcar 
băut. Erau ti- 

apucături nu tot- 
„exemplare", dar 
asta li se spusese 

, în ntîna voastră

profesorii. Adică, 
ne mărginim la 
ci să observăm

soluțiile 
univoce ; 
vorbeam, 

tineri,
care ne 
trai, ca și 
sînt con- 
de muncă, 

bunurilor

un 
de 
și

dar, în general, pe drumul 
deschis de ' altul sau de 
tine în tinerețe. 70 e poate 
o vîrstă bună pentru înțe
lepciune, dar nu pentru cer
cetare și invenție. Așadar, 
nu e vina nimănui — decît 
a naturii — dacă vîrsta de 
aur dintre 17—30 de ani 
coincide cu vîrsta maximei 
curiozități și, imediat apoi, 
a maximei puteri inven
tive. Nu neg nevoia spor
tului și a distracției, dar a- 
firm prioritatea preocupă
rii de studiu, măcar pen
tru acel care dorește să ai
bă o pregătire cît de cit 
onorabilă Americanii au 
găsit o soluție în ..campus", 
orășelele universitare unde 
studenții sînt izolați de 
viața cotidiană : au maga
zine. cinema, dar simpla a- 
șezare spațială îi face să 
graviteze în jurul școlii. 
Germanii programează cile

studentul la un grad mai 
înalt de activitate proprie. 
Altfel, va fi tobă de cu
noștințe’ — factologice I — 
dar slab la rezolvări și pu
tere de inițiativă.

— Credeți însă că această 
atragere la responsabilitate 
poate concura cu succes in
fluențele de care se plina 
unii profesori ?

— O să vă răspund cu 
o întîmplare. Am trecut 
prin Florența imediat după 
inundații'; UNESCO 
sase un auel pentru 
varea vechilor comori 
artă ale 
țațe cu 
bine, am 
dintre aceia pe care pînă 
atunci, observîndu-i după 
vestimentație. îi socoteam 
declasați — i-am văzut lu- 
crînd pînă la genunchi în 
apă. cu ochi care sticleau, 
sînt sigur, nu de stupefian-

lan- 
sal- 

de 
orașului, amenin- 
distrugerea. Ei 
văzut tineri —

aceasta cu atît mai mult 
cu cît la noi în țară avem 
de-a face cu altfel de ti
neri. educați îritr-un alt 
spirit, dominat de cultul 
muncii, nici pe departe 
roși de carii...

— Care ar fi însă meto
dologia acestei atrageri a 
tinerilor pe căile responsa
bilității patriotice și inte- • 
lectuale?

— Principala cale mi- se 
pare dialogul. E o mare 
greșeală a considera capul 
tînărului o simplă cutie cu 
urechi — doar să asculte și 
să bage în cap ce îi spui 
Nici în cibernetică rezul
tatul obținut de Ia canalul 
de ieșire nu se suprapune 
exact cu cantitatea de 
formație introdusă în 
naiul de intrare. Dacă 
paratele sînt în stare 
retroacțiime. cu atît. 
mult trebuie să fim

in-
ca- 
a- 
de 

mai 
noi,

să nu 
lecție, 
rezul

tatele ei și să modificăm. în 
conformitate stilul lecției 
următoare. Dar n-ai cum 
face asta fără dialog/ N-ai 
cum să-i influențezi, dacă 
nu afli' de la ei ce gîndesc. 
Iar dialogul nu presupune o 
acțiune univocă : adică, 
orice mi-ar spune, să creadă 
că eu tot Ia ideea mea o să 
rămîn. Tn felul acesta, tînă
rul n-ar mai fi interesat să 
discute. De pildă, nu m-ar 
jena să discut cu ei, în co
lectiv, cursul meu. Sînt 
convins că ar avea obser
vații utile, poate nu în au
tomatică. unde bănuiesc că 
le-ar fi greu să mă prindă 
în greșeală, dar știu eu. în 
pedagogie. exnresivit.nte. 
Principalul ar fi însă dia
logul în grupele de studiu 
și de lucru. Să discuți sin
cer orice problemă și să te 
pricepi ce să le dai de lu
cru. ce li se potrivește, ce 
le dezvoltă 'ingeniozitatea 
si ambiția sănătoasă în în- 
frîngerea obstaco'ului.

— Adică. în locul lui 
..magister d’xit" — asa a 
Z’s nrofnsorul. — magistrala 
dialogului

— Un lucru aș vrea să 
fie limnede : e b;ne să-ți 
trăiești tinerețea Parcă' Ia 
5(1 de ani n-ai poftă de .dis
tracții ? Totul e însă să te 
preocupe meseria. înțele
gerea vocației tale E o 
magmă, un nuc’cu de foc 
al interesului, .în care se 
amestecă fluidul inteligen
ței. combustibilul curiozi- 
tații, dorința de afirmare 
și un optimism realist, în
crederea patriotică în for
țele țârii și în posibilitățile 
superioare ale socialismu
lui.

Ind după formule convingătoare și 
araci de expresie „cinematografică", 
am ajuns la un soi de „pudoare de 
ideal"„ ascunzindu-ne jenați intenții
le, . evitînd tenacitatea . demonstra- 

' ției artistice, incăpățînarea noastră 
obligatorie. A afirma un ideal cred 
că înseamnă a-1 supune unei dis
cuții profunde. Firește, noțiunea de 
ideal nu se aplică decît idealului 
înalt, generos, umanist, sensului ma
jor al epocii în care trăiești și ofe
rit de viață artistului, spre a se 
identifica cu el. Micile dubii soli
tare, cu fason de frămîntare auten
tică, deranjuri conjuncturale care 
generează meditații filozofice tip „o- 
racol de vacanță școlară" întru con
vingerea că totul e trist și fără sens, 
nici nu le iau în considerație, pen
tru că divorțul dintre artistic și li
man este exclus. Omenescul este ca
lea esențială și singura spre fru
mos. Cine-și poate imagina o pic
tură mare propovăduind, să zicem, 
războiul sau rasismul ?

Am văzut, de curînd, un film fă
cut. de un tînăr din Occident. Fil
mul proba 6 cultură plastică aleasă, 
exista în el o anume fascinație în 
relatarea mișcărilor lăuntrice ale 
personajelor, în general obligația de 
receptare era obținută cu bune mij
loace. Fac separarea formei de con
ținut în mod pur convențional, pen
tru demonstrație, pentru a detecta 
„idealul" tînărului și netalentatului 
regizor. Filmul lui se voia o pledoarie 
pentru izolare în cete libertine și 
dubioase, un fel de întoarcere la 
natură, de fapt la primitiv. Las de-o 
parte faptul că izolarea ca protest, 
ca formă de luptă împotriva socie
tății capitaliste este, deseori, o fron
dă disimulînd fără dibăcie preferin
ța pentru aplanarea conflictelor de 
clasă, dar mă gîndesc că întoarcerea 
la inuman a îndemnat cetele de 
neo-primitivi spre apartamentul 
actriței de la Bel-Air. Și atunci, 
ce valoare de artă mai poate avea 
cultul izolării susținut pe pelicula 
cea mai bună și cel mai perfect 
stăpînită. ce valoare mai au întru
chipările actoricești remarcabile slu
jind acest cult ?

Valoarea ideii este măsura esenția
lă a artei, este frumosul din artă, 
subînțelegînd obligativitatea talentu
lui, fără de care ideea nu prinde 
consistență, nu exista. Dar obligati
vitatea idealului nu presupune esca
motarea dificultăților inerente in 
procesul de transformare a societă
ții, ci dimpotrivă. Idealul se cere 
confruntat spre a se valorifica. ..A 
afirma" s-a confundat odinioară în 
cinematografia noastră cu „a în
dulci". în virtutea transfigurării rea
lității într-o perspectivă a ei arti
ficială. contrafăcută și neconvingă
toare.

în viață, binele și răul coexistă, 
ca și frumosul și urîtul. îmi îngă
dui acest truism pentru a sublinia 
ideea acelei confruntări continue, în 
care bunul, frumosul cîștigă teren, 
dar nu fără luptă, nu fără tempo
rare înfrîngeri Este un proces com
plex, care se desăvîrșește în clima
tul generos și în impulsurile socie
tății socialiste, ale cărei înalte idea
luri au o funcție motrice irezistibi
lă. A respinge înfățișarea roză, sim
plificatoare a. realității nu înseamnă, 
firește, a cădea în extrema opusă, a 
căuta acele aspecte și conflicte pe
riferice care nu se înscriu, prin sem
nificație. pe liniile de forță ale dez
voltării sociale. M-am referit, cu alt 
prilej, la mm-conformismul de su
prafață al unor țineri reprezentanți 
ai. altor cinematografii, care confun
dă „curajul" cu indiscreția celui care 
privește „viața" prin gaura cheii sau 
care descoperă cu voluptate gunoiul 
ascuns intr-o cameră sub un colț 
de covor. Principala condiție a ade
vărului. a îndrăznelii creatoare este 
tocmai existența unui ideal în care 
crezi și pe care simți necesitatea 
interioară de . a-1 afirma, ca om și 
ca artist. De aceea, eu cred că func
ția educativă a cinematografului este 
implicită și nu poate fi acoperită 
declarativ, depinde adică nu de

„temă" tn sine, ci de Idealul cars 
străbate filmul, de poziția autoru
lui său, de sinceritatea acestuia. Este 
o problemă de opțiune, care nu poa
te fi confundată cu eludarea como
dă a aspectelor mai spihoase ala 
realității, a problemelor reale cu 
care se confruntă adeseori oamenii 
in mijlocul cărora trăim.

Cinematograful trebuie să partici
pe la efortul educativ al societății^ 
și ceea ce ni se cere — din acest 
punct de vedere — este, cred, toc
mai lărgirea ariei de investigație și 
abordarea unei problematici etice 
stringente, de la înălțimea Înaltelor 
comandamente morale, ideologice ale 
vremii noastre, ale umanismului so
cialist. Pentru aceasta trebuie să 
barăm calea mediocrității, trebuie să 
renunțăm la refugiul în filme plate 
sau în îndrăzneli gratuite. Unele ar
ticole și anchete sociale, care apar 
astăzi în presă, ne sugerează o 
gamă largă de probleme actuale în 
rezolvarea cărora și filmul ar pu
tea și ar trebui să intervină cu for
ța sa particulară de influențare. Prin 
prisma acestei activități publicistice 
de mare rezonanță și utilitate so
cială înțelegem, mai bine,, și unele 
erori ale noastre din trecut, unele 
îngustimi astăzi anacronice. îmi a- 
mintesc cazuri în care imposibilita
tea unor eroi de film sau de sce
nariu de a alege singuri — intr-un 
context în care opțiunea progresu
lui și imperativul autoperfecționăril 
morale deveneau, dialectic, obligato
rii — era considerată drept o inde
cizie a autorului. în virtutea unei 
atari concepții, eroii debusolați vre
melnic împiedicau liniaritatea obli
gatorie a demonstrației, a afirma
ției, și erau expulzați din opera da 
artă, chiar dacă concluzia era opti
mistă în planul ideilor. Uneori, și 
infringerea unui personaj poate sluji 
demonstrației, în virtutea capacității 
artei de a afirma prin negație. De
ruta adevărată a unui tînăr, în cău
tarea unui drum, a unui sens al e- 
xistenței, chiar. încheiată cu un eșec, 
poate fi o afirmare a idealului au- 
todepășirii, dacă infringerea eroului 
reliefează această afirmare prin a- 
nacronismul în epocă și sterilitatea 
căutărilor acelui tînăr ; eșecul lui 
poate, adică, semnifica victoria idea
lului în care n-a crezut, sau pe care 
n-a vrut să-l înțeleagă. Repudierea 
dificultăților multitudinii de as
pecte pe care le capătă efor
tul de accepțiune lucidă ducea ine
vitabil (și încă mai duce) în
filmele noastre la denaturarea în
săși a adevărului din realitate, rea
litate superbă tocmai prin efortul 
grandios pe care-1 conține intim. _ 
Firește, cînd poziția artistului e lim-' 
pede, deschisă, consonantă cu ideile 
și idealurile vremii sale. Cînd înce
pem să fugim de întîmplări reale 
pentru că nu reprezintă generalizări, 
confundăm obligativitatea idealului 
general uman, cu dreptul la maxi
mă individualizare a caracterelor. 
Prezența idealului, afirmat în dife
rite chipuri, este singurul suport reni 
și posibil al operei de artă de ca
litate. iar uneori destinul eroilor poa
te însufleți o sublimă „tragedie op
timistă". Peste dificultatea persona
jelor veghează întotdeauna 
asigurat de autor, ca știința 
salva de la înec a înotătorului 
mal, care I-a azvîrlit pe copil 
ca să învețe singur bucuria 
nirii apei, și nu l-a lăsat bălăcin- 
du-se .dramatic", călare pe saltele 
de cauciuc bine umflate. Cum spu
neam. nu sînt deloc partizanul scor- 
monelii periferice pentru descoperi
rea unor așa-zise „cazuri extreme". 
Selecția artistică presupune nu a- 
ceastă .scormoneală" ci cunoaștere* 
aprofundată a vieții si afirmarea a- 
devărului în numele unui ide»! înalt. 
De pe aceste premise, nu trebuie să 
ne temem de comDlexitatea aspecte
lor realității, ci să le atacăm fron
tal. Numai din conștiința și înfrun
tarea dreaptă a dificultății rezultă 
înțelegerea. Eroii noștri de film au 
nevoie de autenticitate, de frămîn- 
tări. de limpezimi .de cîștigat". de 
confruntări dramatice, iar spectato
rii trebuie să recunoască pe ecran 
viața adevărată. în care setea de 
ideal se poate îmnlini plenar. Mai 
presus, poate, de destinul concret al 
personajului.

sensul 
de a 
de pe 
în riu 
stăpî-
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Curajul 
Irinei

Vîlvătaia lua proporții îngri
jorătoare in locuința Norei 
Gnand din Urzicem (Satu Mare) 
Cum camera agenției C.E.C. avea 
perete comun cu locuința incen
diată, funcționara Irina Szolo- 
majer a sesizat primejdia : dacă 
nu intervine prompt, vor fi dis
truse mari valori bănești. Fără 
șovăială, ea pătrunse in clădi
rea cuprinsă de flăcări. La nu
mai citeva minute se declanșea
ză o explozie (focul ajunsese la 
butelia de aragaz din locuință) 
și doi pereți se prăbușesc peste 
tinăra funcționară. Reușise insă 
să salveze de la distrugere toți 
banii — peste 40 000 lei — și do
cumentele. In prezent, Irina, cu 
serioase arsuri pe corp, se află 
la spital, insă in afara oricărui 
pericol. Pentru curajul ei. trecut 
cu succes prin proba de foc, toa
te felicitările. Și grabnică însă
nătoșire !

Discutăm despre probitatea ce 
trebuie Să caracterizeze pe repre
zentantul legii. Pentru că, nimă
nui nu-i este îngăduit să excamo- 
teze adevărul, indiferent cine este 
x sau y. Cu atît mai regretabilă 
și dezonorantă este fapta comisă 
de organele de anchetă ale In
spectoratului județean de miliție 
Dîmbovița. Despre ce este vorba ? 
Cu cîtăva vreme în urmă, Ale
xandru Cazacu, din Tîrgoviște, a 
accidentat grav, cu autoturismul 
proprietate personală, pe Nicolae 
Cruceru. Deși organul de miliție 
cunoștea faptul că inculpatul este 
căpitan chiar în cadrul inspecto
ratului județean de miliție, s-a 
căutat să se ascundă această rea
litate — care, în mod normal, ar 
fi adus dosarul în fața procura
turii militare. Astfel, în declarația 
la dosar se specifică drept profe
siune a inculpatului — funcționar 
— iar în procesul verbal alcătuit 
cu ocazia recoltării probelor bio
logice de sînge se afirmă că ar 
fi muncitor. Ascunderea intențio
nată a adevărului nu se oprește 
aici. Mergînd pe același drum, or
ganul de cercetare propune scoa
terea de sub urmărire a învinui
tului (deși gravitatea accidentului 
comis și vinovăția sa erau evi
dente) — soluție însușită eronat 
(1 ?) și de organele procuraturii 
locale Tîrgoviște. Pînă la urmă 
adevărul a ieșit la suprafață. A- 
supra cazului s-a redeschis an
cheta. Urmează ca făptașul să-și 
primească cuvenita pedeapsă. O 
dată cu el — sîntem siguri — și 
cel vinovațl de această gravă de
naturare a adevărului.

Poftiti
9

„pe tușă44
Profesor de educație- fizică la 

liceul din Găești, Mihai-Sorescu 
face parte și din selecționata de 
volei a orașului. Cu ocazia unei 
recente competiții sportive, dum
nealui, . „educatorul" — obligat 
de profesia și calitatea de pe
dagog să întrețină o atmosferă 
de sportivitate ca membru al 
lotului, ca gazdă (meciul se des
fășura în sala liceului amintit) 
și ca profesor el a avut o com
portare mai mult decit reproba
bilă. Amenințările, jignirile, în
jurăturile lui Sorescu la adresa 
arbitrilor și organizatorilor com
petiției au culminat cu lovirea 
unui arbitru. Gestul contravine 
nu numai eticii sportive, dar și 
îndatoririlor sale profesionale. 
Și dacă fluierul arbitrilor nu l-a 
scos „pe 
buie să 
tode.

tușă“, înseamnă că 
se recurgă la alte

tre- 
me-

deși 
con-

Pe geantă
Clujenii au observat că, 

se înregistrează o creștere
tinuă a parcului de autobuze și 
troleibuze pentru transportul în 
comun, numărul acestora se află, 
de fapt, in scădere. Și iată de 
ce. In prezent, 10 autobuze și 12 
troleibuze au fost Scoase din cir
culație, din lipsa anvelopelor. 
Numărul acestora va crește în 
viitor, pentru că 780 de anve
lope (echivalind cu necesarul a 
130 de autobuze și troleibuze) au 
norma de rulaj cu mult depăși
tă. Și — colac peste pupăză — 
in acest an, întreprinderea nu a 
primit repartiții decit pentru 39 
la sută din necesarul de anvelo
pe O fi avind conducerea între
prinderii lipsurile sale pentru u- 
nele deficiențe în organizarea 
transportului in comun, dar fără 
anvelope cum să repună lucru
rile pe roate ? D-aia au și rămas 
pe geantă !

Reîntoarcere 
din „Ocolul 
lumii44
Ieri, la ora 14, pe aeroportul 

Băneasa a aterizat avionul YR- 
IMK de tip IL 13, aparținind 
TAROM, întorcîndu-se din pri
ma cursă a unui eclvpaj româ
nesc in jurul lumii (plecat la 11 
decembrie 1969), așa cum am re
latat la această rubrică, 
nava a zburat 47 000 km. 
performanțele realizate 
ceastă ocazie, amintim : . 
traversare a Pacificului de că
tre un echipaj românesc; dis
tanța Honolulu—Los Angeles 
(4 250 km) a fost parcursă noap
tea, iar distanța dintre Terra No
va și insulele Canare (traversa
rea Atlanticului), de asemenea în 
condiții de noapte. Zborul, pe 
întreaga durată a călătoriei, a 
decurs în condiții excelente 
respectîndu-se strict planul de 
zbor stabilit inițial la sediul 
companiei noastre aeriene. ~ A- 
mintim că din echipaj au făcut 
parte, printre alții, pilotul șef 
al TAROM, Ioan Alexandru (ca
re totalizează peste 4 000 000 km 
de zbor) și stewardesa Viorica 
Huțan (6 000 000 km). Le adre
săm cuvenita urare „Bine ați 
venit“ I

Aero- 
Dintre 
cu a- 
prima

ați

de

eu 
„Scînteii

Rubricâ redactata
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

Convorbiri între delegația Consiliului Central 
al U.G.S.R. și delegația Consiliului Central 

al Sindicatelor din R. P. Ungară
Miercuri dimineața au continuat 

convorbirile dintre delegația Con
siliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
condusă de tovarășul Florian Dă- 
nălache, președintele Consiliului 
Central, și delegația Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Ungară, condusă de Sandor Gas
par, secretar general al Consiliu
lui Central, care ne vizitează țara.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb reciproc de informații pri
vind activitatea celor două orga
nizații pe plan intern și interna
țional, dezvoltarea continuă a le
găturilor bilaterale între sindicate
le din ceie două țări.

După-amiază, oaspeții au avut o 
întîlnire cu activul Consiliului mu
nicipal al sindicatelor București.

(Agerpres)

Vizitele președintelui Partidului 
Socialist Popular din Danemarca

In cadrul vizitei pe care o fac 
în țara noastră, Omann Sigurd, 
președintele Partidului Socialist 
Popular din Danemarca, și Gert 
Petersen, membru al Comitetului 
Executiv al partidului, redactor- 
șef al ziarului „S. F. Bladet", au 
avut întrevederi, în cursul zilei 
de miercuri, la Marea Adunare 
Națională cu Ilie Murgulescu, vice
președinte al M.A.N., și Tudor

Ionescu, membru al Comisiei de 
politică externă al M.A.N., și la Co
mitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist cu Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tinere
tului. Oaspeții au făcut, de aseme
nea, o vizită la redacția revistei 
„Lumea", unde au avut o convor
bire cu Ion Cîrje, redactor-șef.

(Agerpres)

A APĂRUT vremea
„Revista română

de studii
internaționale"

Revista publică studiile : GHEOR
GHE MATEI — Semnificații și 
ecouri internaționale ale insurec
ției antifasciste din România : MIR
CEA MALIȚA — România în orga
nismele internaționale ; E. GLASER 
și AL. BOLINTINEANU - Politica 
externă a Republicii Socialiste Ro
mânia și marile principii ale drep
tului internațional contemporan ; 
MIHAIL GHELMEGEANU - Ro
mânia socialistă și înțelegerile re
gionale în contextul securității in
ternaționale europene ; IORDACHE 
IONESCU — Colaborarea economi
că și tehnico-științifică a României 
cu țările socialiste ; CORNELIA 
BODEA — Nicolae Bălcescu — mi
litant și diplomat revoluționar; 
DAN BERÎNDEI - Mihail Kogăl- 
niceanu și problemele politicii ex
terne românești.

Notele și comentariile : AL. D 
VASILE — Scrieri consacrate unirii 
Transilvaniei cu România ; COSTIN 
MURGESCU — Orientări în Africa- 
nistica sovietică ; COSTIN KIRI- 
ȚESCU — Umbre peste aniversarea 
unui sfert de secol de la Bretton 
Woods.

Documente : N. TITULESCU — 
Raport referitor Ia aranjamentul 
datoriilor de război în Anglia (28 
octombrie 1925) (Costin Murgescu).

Mai sînt publicate obișnuitele ru
brici de Recenzii, Activitatea 
A.D.I.R.I., Publicații străine primite 
la A.D.I.R.I. și Bibliografie.

Ieri In țară : vremea a fost umedă 
și a continuat să se răcească. Cerul a 
fost mal mult acoperit. Au căzut pre
cipitații sub formă de ploaie și burniță 
în Banat, Crișana, Transilvania și Do- 
brogea și locale, sub formă de burniță 
în rest. Vîntui a suflat slab, pînă la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 1 grad la Dîlga și 
11 grade la Sărmaș. S-a produs ceață, 
iar în regiunea de munte chiciură.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 
10 și 11 Ianuarie. In țară : vreme în 
general umedă. Cerul va fi mai mult 
acoperit, mal ales în sud-estul țării. 
Precipitațiile vor fi mal ales Sub formă 
de lapoviță și ninsoare. Vînt potrivit, 
cu unele intensificări în estul țării, la 
începutul intervalului. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 8 
și plus 2 grade, local mai coborîte în 
nordul țării, iar maximele între minus 
5 șl plus 5 grade. Ceață locală. In 
București : vreme umedă. Cerul va fi 
mai mult acoperit. Ploaie temporară. 
Vînt potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară la început, apoi în scădere.

SPORT CORESPONDENȚĂ DIN R. P. POLONĂ

TINERII VOLEIBALIȘTI ROMANI
ÎNVINGĂTORI LA SOFIA

Au luat sfîrșit întrecerile turneului 
internațional de volei (rezervat echi
pelor de junioare și juniori) de la 
Sofia. Competiția masculină a fost 
cîștigată de echipa României, urmată 
de Bulgaria B, Bulgaria A și Polonia, 
în ultimul joc, tinerii voleibaliști ro
mâni au învins cu scorul de 3—0 
(16—14, 15—5, 15—8) Bulgaria A. 
într-un alt meci, selecționata secundă

a Bulgariei a dispus cu 3—0 (15—12,
15— 5, 15—13) de formația Poloniei.

în turneul feminin s-au înregistrat 
următoarele rezultate tehnice : Bulga
ria A — România 3—2 (5—15, 15—13,
16— 14, 13—15, 15—13) ; Bulgaria B— 
Polonia 3—2 (15—5, 11—15, 15—12, 
12—15, 15—10). Clasament: 1. Bul
garia A ; 2. România ; 3. Bulgaria B ; 
4. Polonia.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
LA BOHINI (IUGOSLAVIA) a în

ceput un concurs internațional de 
schi-fond, la care participă sportivi 
din mai multe țări europene. în 
proba masculină de 15 km, pe primul 
loc s-a clasat schiorul vest-german 
Demel, cronometrat în 48’58”, urmat 
de Akentiev (U.R.S.S.) — 49’06’’2/10 și 
Tarakanov (U.R.S.S.) — 49’33”2/10. 
Proba de 10 km feminin a fost cîști
gată de Engler (R.F. a Germaniei) 
cu timpul de 39T7”6/I0. în proba de 
10 km rezervată juniorilor, victoria 
a revenit italianului Sartori în 
35’33”6/10. Sportivul român Gheor
ghiu a ocupat locul 9 cu timpul de 
37’25”4/10.

PESTE 7 000 DE SPECTATORI 
au urmărit la Garmisch Partenkir- 
chen întîlnirea internațională de 
hochei pe gheață dintre selecționata 
R.F. a Germaniei și echipa cana
diană „Hornets'*. Hocheiștii vest- 
germani au obținut victoria cu sco
rul de 4—1 (2—0, 1—1, 1—0). Pentru 
gazde au marcat Eibel, Later, Lorenz 
și Schlobel.

ATLETUL MEXICAN JUAN MAR
TINEZ, cîștigătorul tradiționalului 
cros desfășurat în noaptea de anul 
nou pe străzile orașului Sao Paolo, 
a terminat învingător în proba de 
10 000 m din cadrul concursului in
ternațional de la Sao Paolo. El a 
fost cronometrat cu timpul de 
30’04”6/10. în proba de 5 000 m, vic
toria a revenit sportivului iugoslav 
Dane Korica, cronometrat în 14’29”.

ULTIMUL CONCURS DIN CA
DRUL TRADIȚIONALEI COMPETI
ȚII INTERNATIONALE DE SĂRI
TURI CU SCHIURILE „TURNEUL 
CELOR PATRU TRAMBULINE** a 
revenit cunoscutului campion ceho
slovac Jiri Raska, cu un total de 
235,4 puncte. Cele mai bune sărituri 
ale sale au măsurat 104 și 97,5 m. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Rainer Schmidt (R.D. Germană) — 
232.9 puncte, Bjoern Wirkola (Nor
vegia) — 232,3 puncte, Horst Queck 
(R.D. Germană) — 232,2 puncte,- G. 
Napalkov (U.R.S.S.) — 226,3 puncte 
etc.

în urma disputării, celor patru 
concursuri (Oberstdorf, Garmisch 
Partenkirchen, Innsbruck și Bischof- 
shofen) clasamentul final al competi
ției este următorul : 1. H. Queck — 
923,4 puncte ; 2. B. Wirkola — 921,6 
puncte ; 3. G. Napalkov (U.R.S.S.) 
— 901.5 puncte ; 4. J. Raska — 895.2 
puncte ; 5. R. Schmidt — 890,3 puncte 
etc.

FEDERAȚIA DE SPECIALITATE 
A U.R.S.S. a stabilit ca la ediția 1970 
a campionatului unional de fotbal să 
participe 17 ECHIPE (primele 16 
formații clasate în campionatul tre
cut, precum și echipa cîștigătoare a 
diviziei secunde).

Prima etapă a campionatului este 
programată pentru 15 martie.

PE PATINOARUL DE LA ALMA 
A'l’A a început un concurs la care 
participă cei mai buni patinatori de 
viteză sovietici. în proba feminină 
de 500 m, Vera Krasnova a realizat 
44”9/10. timp ce reprezintă cea mai 
bună performanță mondială a sezo
nului. Pe locurile următoare s-au 
clasat Tatiana Sidorova — 45”5/10 și 
Vera Ivanova — 45”8/10. Cu rezul
tate bune s-a încheiat și cursa simi
lară masculină, în care victoria a re
venit lui Anatoli Lepeșkin, cronome
trat cu timpul de 39”9/10.

ÎN PROBA DE 1 000 M A CON
CURSULUI INTERNAȚIONAL DE 
PATINAJ VITEZA DE LA INZELL, 
cunoscutul campion vest-german Er
hard Keller a stabilit un nou record 
al țării sale cu performanța de 
l’20”3/10. Keller a cîștigat și proba 
de 500 m realizînd un timp foarte 
bun : 39”5/10. L-au urmat Lind 
(Norvegia) — 40”3/10 și Bjoerang 
(Norvegia) — 40”6/10.

în clasamentul general individual, 
întocmit după disputarea a patru 
probe, primul loc a fost ocupat de 
Erhard Keller cu un total de 161,450 
puncte, urmat de Ole Christian Iver
sen (Norvegia) — 165,050 puncte și 
Arne Herjuaunet (Norvegia) — 165,600 
puncte.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul 

Pronoexpres nr. 2 din 7 ianuarie 1970

EXTRAGEREA I : 45 15 1 19 26 41
Fond de premii : 330 069 lei.
EXTRAGEREA a Il-a i 6 8 T 2 

20 14 33

Fond de premii : 279 528 lei.

a -Urmărirea: PATRIA — 0;
11.30, .14; 16,30; 19, 21,30.
a Bătălia pentru Roma: BUCU
REȘTI — 9; 12,30; 16,30; 20, ME
LODIA — 9,30; 13; 16,30; 20, 
MODERN — 9,30; 13; 16,30; 20. 
a Păcatul dragostei: REPU
BLICA — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15;
18.45. 21,15.
a Roata vieții: CINEMATECA 
(sala Union) — 10; 12; 14.
a Prieteni fără grai: EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, DOINA — 11,30; 13: 14,30; 
16; 18,15; 20,30.
a Program pentru copil: DOI
NA — 9; 10. -
o Reconstituirea: LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.45.
a Intr-o seară, un tren: CA
PITOL — 9,15; 11,30: 14; 16,15;
18.45. 21.
a Taina leului: FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FA
VORIT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30. 
a Valea păpușilor: VICTORIA
— 9; 12; 14,45; 17,30; 20.15, GLO
RIA — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30. 
0 La Est de Eden: CENTRAL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21. 
e Băieții din strada Pal: LU
MINA — 9,15—15,45 în conti
nuare; 18,45; 20,45.
0 Program de filme documen
tare: TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
0 Băieții în haine de piele: 
FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30;

16; 18,30: 21, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30; 16;' 18,15; 20,30.
0 Winnetou în Valea Morții: 
GRIVITA — 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30, VOLGA — 9—16 în 
continuare; 18,15; 20,30, TOMIS 
— 9—15- în continuare; 17,30; 
20,15.
0 Frații Karamazov: ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30, 18.
0 Beru șl comisarul San An-

cinema
tonio: BUZEȘTI - 15,30; 18. 
e Galileo Galilei: BUZEȘTI — 
20,30.
© Femeia îndărătnică: POPU
LAR — 15,30; 18; 20,30, DACIA
— 8—20,30 în continuare.
© Vă place Brahms?: BUCEGI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, 
RAHOVA — 15,30, 18.
• Căldura: RAHOVA — 20,30.
• Lupii albi: UNIREA — 15,30; 
18.
• Anul trecut la Marienbad: 
UNIREA — 20,30.
0 Baladă pentru Măriuca: 
LIRA — 15,30; 18.

© Să trăim pînă luni: LIRA — 
20,15. ------
© La război, ca la război: 
DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 
20, ARTA — 9,30—15,30 în con
tinuare; 18,15; 20,15.
© Comedianții (ambele serii): 
FERENTARI - 15,30; 19.
© Războiul domnițelor: GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30, PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,30.
© în împărăția leului de ar
gint: COTROCENI — 15,30; 18. 
© Ultima lună de toamnă: 
COTROCENI - 20,30.
• Corabia nebunilor: PACEA
— 15,30; 19.
© Mîna cu briliante: CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,30.
• Blow-up : FLOREASCA — 9; 
12; 15; 18; 20,30.
e Fragii sălbatici: VIITORUL
— 15,30; 18; 20,30.
o Iubirea strict oprită: AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
O Mv fair lady: MIORIȚA — 
9; 12,30; 16,15; 19,45.
© Baltagul: MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,30.
© Noaptea generalilor: MUN
CA - 16; 19.
© Noile aventuri ale răzbună
torilor: COSMOS — 15,30; 18; 
20,30.
© Omul, orgoliul, vendetta: 
FLACARA - 15,30; 18; 20,30. 
© Marele șarpe: VITAN — 
15.30; 18: 20,30.

(Urmare din pag. I)

Programul trecerilor 
cu bacurile peste Dunăre

Direcția generală a navigației ci
vile „NAVROM" din Ministerul 
Transporturilor comunică următorul 
program al trecerilor cu bacurile 
peste Dunăre, pentru toate categorii
le de autovehicule :

Trecerea cu autovehicule se face 
numai în punctele Giurgeni—Vadul 
Oii și Brăila—Smîrdanul Nou, între 
orele 6—18. Se menține suspendată 
temporar activitatea punctelor din

zonele Călărași—Ostrov și Galați— 
Comuna „23 August".

Datorită faptului că fluviul este 
acoperit în proporție de 60—70 la 
sută cu sloiuri de gheață, continuă 
să fie anulate cursejț? de călători de 
pe itirierariile Orșova—Moldova Ve
che, Călărași—Ostrov, Brăila—Olti- 
na, Brăila—Mărașu—Vadul Oii, Brăi
la—Piatra Frecăței, precum și cele 
de pe brațele Sulina, Sf. Gheorghe 
și Chilia.

*

Foto ; Gh. Vințilâ

al cincinalului iși afirmă 
prezența.

Discutăm cu sudori, lă
cătuși, electroniști, tîmplari, 
electricieni, craițuitori, 
mulți dintre ei foști nitui- 
tori, marangozi, velari, pro
fesii dispărute definitiv, to
pite de evoluția spectaculoa
să a șantierului în ultimul 
sfert de veac. Discutăm a- 
colo, pe structurile încă ne
încheiate sau pe vasele a- 
proape de clipa întîiului 
marș, pe siluetele ascuțite, 
trainice, de metal, unde pa
șii vibrează și se recompun 
în ecouri înghițite de scoi
ca uriașă, de albia largă a 
fluviului.

— 1970. ne spun sudorii, 
lăcătușii, electroniștii, tîm- 
plarii. electricienii, craițui- 
torii, va avea ore mai den
se pentru noi. 12 nave vor 
primi „botezul" apei. Asa- 

■ dar, exprimîndu-ne mate
matic, în fiecare lună — o 
lansare.

Pe *70 îl simțim vibrînd 
aici, pe cale. în baia de lu
mină a zilei și în fulgerări
le sudurilor electrice. Toate 
navele acestea. cărora li 
s-au bătut în ’69 simbolicul 
nit de aur, vor lua startul 
spre largile orizonturi în 
lunile anului în care am in
trat. Alte simbolice nituri 
de aur se vor bate în locul 
lor, alte întruchipări de me
tal vor poposi aici.

Premierele originale ale 
ultimului an al cincinalului 
le aflăm însă în altă parte 
într-o încăpere caldă, scăl
dată și ea în neon Cu mese 
joase, lungi, ca pentru un 
ospăț de o sută, două sute 
de liliputani. Și nu lingă 
masă, ci chiar pe masă, oa
meni în genunchi, pe salte
le moi. ajptîndu-se de com
pasuri, de rigle de calcul, 
de luni.

Sîntem în locul unde ide- 
ea așternută de proiectant 
caoătă forma definitivă : la 
trasajul optic. Privim între
tăierea de linii subțiri cît 
firul de păr. Țîșnesc neaș

teptat dintr-un punct vital, 
aleargă în paralele perfecte, 
se arcuiesc și iar se adună. 
Avem în față nava viitoare, 
redusă la scară. Aici e bor
dul. în partea asta, cu linii 
lungi, parcă dublate — tri- 
bordul. Salteaua trasatoru
lui acoperă o bună parte 
din puntea de comandă. 
Cînd ultima linie va fi tra
să, va începe munca de e- 
xecuție a clișeelor (fiecare 
părticică din navă — un cli
șeu) după care se va execu
ta automat decuparea table
lor. cu o exactitate fără 
cusur.

Cluburile 
progresului 

tehnic
în ultimul trimestru al anului tre

cut am avut prilejul să vizitez la 
Centru! de progres tehnic din Ka
towice expoziția „Raționalizarea în 
tehnică**. Cele aproape 2 800 de ex
ponate reprezentau doar o mică 
parte, consistentă însă sub aspect 
calitativ, din buchetul de realizări 
obținute în Polonia în cadrul miș
cării largi de masă a raționaliza- 
torilor și inovatorilor. Expoziția a 
avut un dublu scop : de a prezenta 
ceea ce a fost dobîndit pînă în pre
zent în țară în materie de rațio
nalizări și de a stimula totodată 
gîndirea creatoare în vederea unor 

, noi realizări.
Cu citeva zile în urmă am răsfoit 

un exemplar al unei publicații de 
specialitate editată de N.O.T. (Or
ganizația tehnică centrală) din Po
lonia, care face bilanțul activității 
desfășurate în anii puterii populare 
pe tărîmul raționalizărilor și ino
vațiilor. Am reținut din lectura pu
blicației citeva cifre semnificative 
pentru drumul parcurs în acest do
meniu. Se arată, de pildă, că pînă 
în prezent dintr-un număr de circa 
2,5 milioane de propuneri de ra
ționalizare și inovații au fost reali
zate în practică peste 1,6 milioane, 
ceea ce a permis obținerea unor 
importante economii pe scara în
tregii economii naționale. S-a cal
culat de altfel că fiecare zlot in
vestit în aplicarea propunerilor de 
raționalizare aduce anual economii 
în valoare de 8 zloți.

Mișcarea de raționalizare și ino
vații cunoaște în prezent o dezvol
tare continuă. în actualul cincinal 
s-a prevăzut realizarea pe această 
cale a unor economii de 20 de mi
liarde zloți. Există însă toate pre
misele — se apreciază aci — ca 
cifra respectivă să ajungă la 30 de 
miliarde și, poate, chiar să o în
treacă. •

Nu întîmplător. prezența într-un 
șir de mari centre industriale, cum 
ar fi Varșovia, Cracovia, Wroclaw, 
Poznan sau Gdansk, a unei bogate 
vieți științifice a făcut ca activi
tatea de raționalizare și inovații să 
se concentreze în cea mai mare mă
sură tocmai aici.

în actuala etapă de dezvoltare a 
industriei poloneze, cînd accentul 
se pune îndeosebi pe calitate și pe 
modernizarea producției, una din 
cele mai importante probleme o 
constituie introducerea unor tehno
logii noi, cu un înalt grad de efi
ciență economică. Un rol de seamă 
pe .ac.est plan revine și activității 
desfășurate în cadrul rețelei de 
„cluburi ale tehnicii și raționali
zării'*. Aflate sub patronajul și în
drumarea Consiliului Central al 
Sindicatelor și al N.O.T., cele peste 
4 600 de astfel de cluburi desfă
șoară o muncă laborioasă, cu re
zultate concrete, palpabile in di
recția îmbunătățirii calității pro
ducției, perfecționării proceselor 
tehnologice, reducerii prețului de 
cost și asigurării unor condiții op
time la locul de muncă. Pe S. Paw
lak, șeful colectivului din cadrul 
Consiliului Central al Sindicatelor 
care coordonează și dirijează miș
carea de raționalizare și inovații pe 
întreaga țară, l-am intilnit la puțin 
timp după o discuție cu președin
tele „clubului tehnicii și raționali
zării" din voievodatul Cracovia. Am 
solicitat interlocutorului nostru să 
ne schițeze un tablou succint al pre
ocupărilor actuale in acest sector.

„în prezent, a spus între altele 
S. Pawlak, ne preocupă două grupe 
mari de probleme și anume : asi
gurarea unui echilibru în ce pri
vește participarea la această miș

care a cadrelor de tehnicieni șl In
gineri, precum și a muncitorilor și 
atragerea, pe de altă parte, a unui 
număr cit mai mare de tineri în 
procesul de valorificare a gîndirii 
creatoare. Trebuie să spun că am
bele probleme sînt la fel de im
portante și ne preocupă în egală 
măsură. Sociologii urmează să dea 
un răspuns științific la întrebarea 
legată de fenomenul de micșorare, 
evident in ultimii cîțiva ani, a par
ticipării muncitorilor la activitatea 
de raționalizare și inovații, paralel 
cu creșterea interesului din partea 
cadrelor de ingineri și tehnicieni.

în ce privește modul și căile de 
stimulare și atragere a tinerilor spre 
valorificarea deplină a posibilități
lor și capacității lor creatoare, a- 
ceasta se află în permanență în 
atenția factorilor răspunzători de 
bunul mers al mișcării de raționa
lizare și inovații din Polonia. „Noi 
vedem tineretul — își continuă și
rul ideilor S. Pawlak — într-o du
blă ipostază : de viitori creatori și 
de purtători ai progresului tehnic. 
Tineretul a început să gîndească 
mai mult și mai profund în proble
mele de tehnică — și aceasta 
e bine. Trebuie să obișnuim tinere
tul să privească dezvoltarea tehnicii 
în mod critic, prin prisma necesită
ților și cerințelor noastre. Cu trei 
ani în urmă a fost organizată, pen
tru prima oară în Polonia, o între
cere a tinerilor maiștri ai tehnicii. 
Experiența acumulată pînă acum în 
acest cadru ne permite să apre
ciem acțiunea ca deosebit de reu
șită, cu un pronunțat caracter edu
cativ și patriotic, menită să acțio
neze continuu ca un catalizator al 
gindirii creatoare a tinerilor. în
trecerea constituie, totodată, o ram
pă de lansare pentru viitorii ino
vatori și raționalizatori**.

Tineretul se simte deosebit de 
atras de unele realizări de seamă 
dobîndite în sfera științei și tehnicii 
poloneze, cum ar fi instalațiile e- 
lectronice în vid înalt ale profeso
rului Groszkowski, noua metodă 
de obținere a aluminiului realizată, 
simultan și independent, de către 
profesorii Grzymek și Brtsznajder, 
realizările foarte cunoscute ale prof. 
Miesowicz — un adevărat pionier 
în domeniul geofizicii nucleare, al 
analizei radiometrice industriale sau 
al neutronografiei în cercetarea 
structurală a metalelor — multe 
dintre ele folosite cu succes la 
combinatul de la Nowa Huța. Și 
astfel de exemple sînt multe. Ele 
au darul să impulsioneze ambiția 
tinerilor spre realizări care să le 
aducă consacrarea și împlinirea unor 
visuri cutezătoare

La șantierele navale din Gdansk, 
la Uzina de fibre sintetice „Anila- 
na“ din Lodz, în cetatea oțelului 
de Ia Nowa Huța și de la Huța 
Warszawa, la Uzinele de autotu
risme FSO din Varșovia, sau în ba
zinul carbonifer Rybnik am avut 
prilejul să constat preocuparea 
permanentă în vederea stimulării 
mișcării de raționalizare și inovații, 
paralel cu folosirea judicioasă a re
zervelor interne și a forței de 
muncă.

Tot mai pregnant în ultimii ani. 
armata sutelor de mii de raționa
lizatori și inovatori polonezi parti
cipă activ la transpunerea în prac
tică a lozincii „mai bun, mai ieftin, 
mai mult". întreaga lor activitate 
a devenit o realitate dictată de ce
rințele crescînde pe care progresul 
tehnic le pune în fața întregii eco
nomii a Poloniei socialiste.

I. DUMITRAȘCU

cești muncitori și ingineri, 
dăruiți total pasionantei 
lor profesii ; pentru toți 
construcția unui nou tip de 
vas înseamnă punctul cul
minant al unei noi bucurii. 
Nava prototip aduce tot
deauna un vînt proaspăt 
în meserie, obligă la recon
siderarea critică a expe
rienței cîștigate, împinge 
cunoașterea spre zone ine
dite — e drept, cu muit 
zbucium, cu nervi chel- 
tuiți, cu izbînzi și eșecuri.

în sfîrșit. a treia pre
mieră va fi carbonierul 
(cargoul destinat transpor-

de 90 la sută — ne spun 
trasatorii. Am putea sări 
peste această cifră, cu o 
singură condiție : lamirioa- 
rele combinatului siderur
gic gâlâțean să ne livrezp 
tablă standardizată. (E un 
S.O.S., care merită aten
ție. mai ales că în acest 
an navaliștii și-au propus 
să gospodărească în așa 
fel metalul incit să reali
zeze o economie de 200 
tone).

Așadar, acestea sînt pre
mierele lui 1970. Construc
torii de nave românești din 
această bătrînă și mereu

la apă cu un „grad înalt 
de saturare". Acest lucru 
va deter.m.ina o scurtare a 
timpului de staționare la 
cheu.

Stăm de vorbă cu Victor 
Zuzan și Gheorghe Ma- 
teescu, trasatori de în,altă 
calificare. (O remarcă: la 
trasajul optic, categoriile 
încep de la a Vll-a. Există 
aici Un punct ridicat de 
pornire și numai virtuoșii 
în profesie pot demara de 
la aceasta altitudine a exi
genței). Obiectul discu
ției ? Navele ce vor trebui 
să treacă in '70 prin încă
perea asta scăldată în vă
paia albă.

— Vom avea trei premie
re. Prima — cargoul de 
mărfuri generale de 6 000— 
7 500 tdw. Proiect româ
nesc.- A și început execu
ția trasa lului. Mai de
parte...

Mai departe, un vas de 
10 000—12 000 tdw. Desti
nația ? Transportul mărfu
rilor containerizate, a ve
hiculelor. Va fi o navă 
modernă, complet automa
tizată. Deci, un adevărat 
examen pentru construc
tori, pentru trasatori, un 
punct de mîndrie în pal
maresul șantierului gălă- 
țean.

îi cunosc de mult pe a-

tului de cărbuni) de 15 000 
tdw. în această primă lună 
a anului 1970 începe tra
sarea planului de forme — 
operație ce constituie, pia
tra de încercare pentru tra
satorii. optici. Piatră de 
încercare, deoarece tra
sajul aici înseamnă nu nu
mai copierea planurilor, ci 
și continuarea.activității de 
concepție a proiectantului, 
ordonarea tehnologiei de 
fabricație și, dacă vreți, un 
damara.j esențial în acțiu
nea de economisire a me
talului. (La Șantierul naval 
din Galați s-a ajuns la o 
folosire a profilelor. de pil
dă, în proporție de 98 la 
sută. Din trasaj se izbutise 
95 la sută. Trasatorii n-au 
fost, mulțumiți numai cu 
atît : s-au „programat" la o 
mașină de calcul electronic 
din Cluj, au trimis acolo 
d'mensiunile și mașina, 
alegind- dintr-o sumă de 
variante pe cea optimă, 
a „stors" încă trei pro
cente printr-o încadrare 
mai judicioasă a debitării 
profilelor).

— La tablă, procentul de 
Întrebuințare este în jur

tînără schelă a Moldovei 
își regrupează energiile, 
s-au pregătit nu numai 
pentru asaltul decisiv din 
acest an, dar și pentru o- 
fensiva mai amplă din vii
torul cincinal, în răstimpul 
căruia, potrivit sarcinilor 
stabilite la Congresul al 
X-lea. trebuie să producă 
aproximativ 50 de vase 
de tonaj sporit. Din acest 
punct de vedere, cele trei 
premiere se încadrează în 
fluxul firesc de preocu
pări pentru atingerea unor 
parametri superiori. Ele au 
cerut, obligatoriu, o redis
tribuire a forțelor, o mun
că de concepție redinien- 
sionată la noul ritm de 12 
nave pe an, urgentarea fi
nisărilor pentru a garanta 
micșorarea ciclului de sta
ționare pe cală și, îndeo
sebi, la cheul de armare 
Un prim pas în această di
recție a și fost făcut. Nava 
ce poartă numărul de co
mandă 600. de care se va 
sparge în '70 prima sticlă 
de șampanie, a fost lansată

...Pornim de la cala Ba
zin spre cala de la Dună
re. Turmele mărunte de 
sloiuri bat continuu malul 
fluviului la mila 80, trec în 
revistă flota în devenire a- 
flată pe uscat. Alături de 
macaralele înalte, silueta 
celui, de-al treilea minera
lier, „Cugir**. domină pei
sajul acesta industrial cu 
întretăieri neașteptate de 
planuri, de volume. La 
„Cugir" s-a introdus moto
rul principal. Mineralierul 
este acum un adevărat 
stup unde lăcătușii, sudo
rii, tîmplării; electricienii 
compartimentează, insta
lează, pun ordine, logică 
în această arhitectură in
terioară complicată, cu mii 
și mii de amănunte, de ce
rințe. de exigențe. (O pa
ranteză : pentru al patru
lea și al cincilea minera
lier, tabla a fost debitată 
aproape în întregime. Ur
mează. la rînd. mineralie
rul numărul șase). Alte 
cargouri de tonaj mai mic 
sînt în lucru la cheul de 
armare.

Nu știm cine are 
ponsabilitatea ceremonia
lului . de lansare, dar știm 
preciscă pentru '70 numă
rul sticlelor de ș------- :*
prevăzitte 
fierului a 
Mai știm 
echipaje de 
marinari vor

în 
fost 
că

res-

șampanie 
bugetul șan- 
sporit la 12... 
douăsprezece 
constructori- 
trebui să-si

antreneze virtuțile marină
rești în timpul zilelor de 
probă în larg, că trei sim
bolice nituri de aur au fost
pregătite pentru cele trei 
premiere.

Navaliștii gălățeni s-au 
lansat în acest ultim an al 
cincinalului sub augur! 
buni, cu hotă.rîrea unanimă 
de a aduce tot mai aproa
pe clipele de „botez" ale 
viitoarelor nave de con
strucție românească.



1

Opinia publică japoneză continuă să-și manifeste dezaprobarea față de pre
zența bazelor S.U.A. pe teritoriul nipon. In fotografie : Un marș de protest 
lingă baza de la Ațuga, unde s-a construit, cum se poate constata și 
după firmele în englezește ale diferitelor magazine, un veritabil orășel 

american

VIETNAMUL DE SUD

SUSPENDAREA
OPERAȚIUNILOR MILITARE«

cu ocazia Anului Nou vietnamez hotărîtă
de Guvernul Revoluționar Provizoriu

I

SAIGON 7 (Ageipres). — Postul 
de radio „Eliberarea" a anunțat că 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud a ho- 
tărît să suspende orice operațiuni 
militare pe o perioadă de patru zile, 
cu ocazia sărbătorilor TET — Anul 
Nou vietnamez. Operațiunile militare 
vor fi întrerupte începînd cu ziua de 
5 februarie, ora 7 (ora locală), pînă 
în ziua de 9 februarie, ora 7 (ora 
locală).

Agenția V.N.A. precizează că, în 
această perioadă, soldații, ofițerii și 
funcționarii regimului de la Saigon 
vor putea să se deplaseze pentru a-și 
vizita familiile în zonele eliberate și 
aflate sub controlul forțelor patrioti
ce, cu condiția ca ei să nu meargă 
în grupuri și să nu fie înar
mați. De asemenea, soldații trupelor 
americane și satelite vor putea circula 
fără restricții în zonele eliberate, tre
buind, pentru aceasta, să respecte 
aceleași condiții.

WASHINGTON — Comitetul pen
tru un moratoriu în Vietnam a anun
țat că data de 15 a fiecărei din urmă
toarele patru luni va fi o „zi de ac
țiuni pentru pace", care vor culmina 
la 15 aprilie cu demonstrații ale con
tribuabililor în semn de protest îm
potriva folosirii banilor proveniți din 
impozite pentru ducerea războiului din 
Vietnam. Comitetul a anunțat, de a- 
semenea, că, cu prilejul alegerilor 
parțiale pentru Congres ce vor avea 
loc în 1970, va sprijini pe candidații 
care se opun războiului din Vietnam.

SAIGON. — In cursul nopții de 
marți spre miercuri, forțele patrio
tice din Vietnamul de sud au de
clanșat 37 de bombardamente cu ra
chete și mortiere asupra unor baze 
ale trupelor americano-saigoneze. 
Baza de artilerie americană „Ross“, 
instalată la 16 kilometri sud-est de 
An Hoa, s-a aflat printre principalele 
obiective ale atacurilor inițiate de 
patrioți. In ultimele 24 de ore, re
giunea saigoneză a fost scena unor 
lupte grele între detașamentele pa- 
trioților și unități ale trupelor ina
mice.

CHILE

Consultările 
privind desemnarea 
candidatului unic 

al stingi la alegerile 
prezidențiale

SANTIAGO DE CHILE 7 (Ager
pres). — în capitala chiliană conti
nuă consultările între conducătorii 
diferitelor partide și grupări politice 
reunite în mișcarea „Unitatea popu
lară", în vederea desemnării unui 
candidat unic al stingii la alegerile 
prezidențiale din luna septembrie â.c. 
Din cei cinci candidați inițiali, pre
zentați de partidele participante la 
această coaliție, senatorul Salvador 
Alende și-a retras candidatura din 
partea partidului socialist, la fel ca 
și Jacques Chonchol din partea Miș
cării de acțiune populară (M.A.P.U.). 
Au rămas în vigoare candidaturile 
Iui Pablo Neruda (Partidul Comu
nist), Rafael Tarud (independent) și 
Alberto Baltra (Partidul Radical). 
După cum s-a mai anunțat, în cazul 
în care’nu se va ajunge la un acord 
în ce privește desemnarea candida
tului unic din rîndurile celor pro
puși de partidele coaliției, se va ape
la la o altă personalitate, al cărei 
nume nu este încă cunoscut.

★

Guvernul chilian a anulat virtual 
toate interdicțiile de import — se 
anunță într-o declarație comună a 
miniștrilor economiei și finanțelor. 
Declarația califică această măsură 
drept cea mai importantă luată în 
domeniul comerțului exterior chilian. 
Se precizează însă că in privința ar
ticolelor de lux interdicțiile de im
port vor fi menținute.

TUNIS

încheierea unui tratat de prietenie 
și bună vecinătate 

intre Algeria și Tunisia
© APRECIERI ALE UNOR PERSONALITĂȚI POLITICE DIN 

CELE DOUĂ ȚĂRI

TUNIS 7 (Agerpres). — La Tunis 
a avut loc o ceremonie, în cadrul 
căreia au fost semnate un tratat de 
prietenie și bună vecinătate, precum 
și o serie de acorduri bilaterale pri
vind cooperarea în domeniile econo
mic și financiar între Algeria și Tu
nisia. Documentele au fost semnate 
de șeful diplomației algeriene, Ab
delaziz Bouteflika, aflat în vizită o- 
ficială la Tunis, și de omologul său 
tunisian, Habib Bourguiba jr.

încheiat pe o perioadă de 20 de 
ani, tratatul stipulează, printre al
tele, că cele două țări se angajează „să 
nu adere la nici un pact sau gru
pare îndreptată împotriva vreuneia 
dintre părțile semnatare", să se ab
țină „de la toate actele de natură să 
aducă prejudicii intereselor unuia 
dintre parteneri și să rezolve toate 
•disputele pe cale diplomatică, prin 
negocieri directe sau prin alte mij
loace pașnice conform principiilor 
Cartei O.N.U.". Pe baza acestui tra
tat, Algeria și Tunisia au hotăriț, pe 
de altă parte, să stabilească o pro
cedură de consultări regulate asu
pra problemelor de interes comun. 
Documentul subliniază dorința părți
lor semnatare „de a menține intre 
ele o pace permanentă, o prietenie 
sinceră și raporturi frățești" pe baza 
încrederii mutuale și a principiului 
respectului reciproc al suveranității 
naționale.

Luînd cuvîntul cu prilejul semnă
rii documentelor, ministrul algerian 
al afacerilor externe, Abdelaziz 
Bouteflika, a declarat că tratatul și

agențiile de presă transmit:
Conferința miniștrilor 

afacerilor externe din țările 
Africii centrale și de răsărit 
își continuă lucrările în cadrul a două 
comitete, care se ocupă de proble
mele economice și politice. Comitetul 
economic examinează rapoartele a cinci 
comisii interguvernamentale create în 
timpul Conferinței la nivel înalt a 
țărilor membre ale acestei grupări re
gionale, care s-a desfășurat în aprilie 
trecut la Lusaka. Comitetul politic 
examinează situația politică din Africa 
și mai ales problemele legate de teri
toriile care se mai află sub dominație 
colonială.

Un grup de aproximativ 
20 de ciprioți greci, înar
mați și mascați, au atacat în 
cursul nopții de marți spre miercuri 
un post al gărzii naționale din locali
tatea Omodhos, în districtul Limassol. 
Aceștia au sustras o mare cantitate 
de arme automate și muniții. în urma 
cercetărilor întreprinse de poliție, s-a 
constatat că grupul aparține organi
zației clandestine cipriote „Frontul 
Național". Acest atac reprezintă o a 
doua operație de acest fel, efectuată 
de către teroriștii naționaliști în ulti
mele zile. Săptămîna trecută, ei au 
furat, în urma unei acțiuni similare, 
în apropiere de Limassol,. aproxima

0 delegație a Ministerului Comerțului Exterior al 
U.R.S.S. a plecat la Tokio ’în vederea unor convorbiri referitoare la 
schimbul reciproc de mărfuri pe anul 1970. După cum relevă agenția TASS, 
în 1970 expiră acordul pe cinci ani încheiat de cele două țări, potrivit căruia 
volumul schimbului bilateral de mărfuri între U.R.S.S. și Japonia trebuie să 
atingă suma de 2 250 milioane dolari. După părerea experților sovietici, creș
terea rapidă a ritmului de dezvoltare a comerțului dintre cele două țări va face 
ca această cifră să fie depășită.

ÎN 1969 — ÎNCĂ 44 000 
NOI MEMBRI Al P.C.F.

PARIS 7 (Agerpres). — în anul 
1969, rîndurile Partidului Comunist 
Francez au crescut cu încă 44 000 
noi membri, relevă un articol sem
nat de Gaston Plissonnier, membru al 
Biroului Politic și secretar al C.C. 
al P.C.F., apărut în ziarul „L’Huma- 
nite". Articolul subliniază că, din 
1961, se constată o creștere perma
nentă a rîndurilor P.C.F.

Un interviu al maistrului 
ile externe al R. P. Ungare 

acordat televiziunii vest-germane
BUDAPESTA 7 (Agerpres). — Jâ- 

nos Peter, ministrul afacerilor exter
ne al R. P. Ungare, a acordat un in
terviu televiziunii din R. F. a Ger
maniei, în cadrul căruia a relevat in
teresul pe care îl manifestă țâra sa 
pentru reducerea încordării în Euro
pa. Noi,' a spus el, subliniem perma
nent necesitatea intensificării colabo
rării țărilor dunărene în interesul slă
birii încordării în Europa.

Arătînd că Ungaria se pronunță 
pentru un sistem de securitate efi
cient care să ferească țările europene 
independente și suverane de riscu
rile unor atacuri militare, Jănos Pe
ter a spus că un astfel de sistem tre
buie să țină seama atît de interesele 

acordurile încheiate „vor contribui la 
menținerea păcii în Mediterana". Re
feritor la acordul care reglementea
ză litigiul de frontieră dintre cele 
două țări, Bouteflika a relevat că 
„acesta se înscrie pe linia politicii 
generale a O.U.A., care preconizează 
soluționarea litigiilor de frontieră pe 
calea tratativelor". La rîndul său, 
Habib Bourguiba jr. a relevat impor
tanța tratatului semnat pentru viito
rul relațiilor dintre cele două țări. 
El a anunțat că președintele Houari 
Boumediene este așteptat intr-un vii
tor apropiat la Tunis pentru a se 
proceda la schimbul instrumentelor 
de ratificare ale tratatului semnat și 
că președintele Bourguiba va vizita 
Algeria imediat ce starea sănătății 
sale i-o va permite.

Semnarea tratatului de prietenie 
algero-tunisian reprezintă „un eveni
ment de mare importanță pentru re
lațiile dintre cele două țări, inaugu- 
rînd o eră nouă de cooperare fruc
tuoasă, de mobilizare a energiilor și 
eforturilor comune în vederea conso
lidării prieteniei reciproce; a legă
turilor dintre popoarele Maghrebu- 
lui“, a declarat premierul tunisian 
Bahi Ladgham la o întîlnire cu șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Tunis.

„Raporturile noastre de prietenie 
cv. statele mediteraneene, ca și cu 
celelalte țări din Europa, Africa, A- 
sia sau America, devin din ce in ce 
mai strinse", a spus in încheiere Bahi 
Ladgham.

tiv 1 000 de kilograme de dinamită și 
muniții.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, L B. Tito, va face o 
vizită oficială în Zambia, 
la invitația președintelui Kenneth 
Kaunda. Vizita urmează să aibă loc la 
începutul lunii' februarie a.c., anunță 
agenția Taniug.

Greva minerilor din ba
zinele carbonifere ale Hs- 
turiei a cuprins miercuri aproxima
tiv 35 000 de lucrători. Minerilor 
aflați în grevă zilele trecute li s-au 
adăugat cei de la minele „Figaredo", 
„Riosa" și altele. Cele cîteva mine la 
care se mai lucrează încă în Asturia 
sînt de mică importanță și nu reușesc 
nici pe departe să acopere cererea de 
cărbune. Greva desfășurată în prezent 
de minerii din Asturia este conside
rată ca fiind mișcarea revendicativă 
cea mai puternică înregistrată în a- 
ceastă regiune, în ultimii cinci ani.

Ministrul afacerilor ex
terne al Finlandei, Ahti Kar- 
jalainen, a sosit miercuri la 
Bruxelles, unde întreprinde o vi
zită la invitația omologului său bel-

Originea vieții animale 
pe Tetra ar Putea fi datată cu mai 
mult de 2 miliarde de ani în urmă, 
a declarat marți profesorul Kenneth 
Caster de la Universitatea din Cinci- 
natti, la reuniunea geologilor din 16 
țări ce are loc la Liverpool. Această 
teorie, bazată pe recenta descoperire 
a unor fosile ce datează dintr-o epocă 
extrem de îndepărtată, ar situa în
ceputurile vieții animale pe Pămînt 
cu cîteva sute de milioane de ani în 
urmă decît se apreciază în prezent. 

juste ale R. F. a Germaniei, cît și 
de interesele și necesitatea recunoaș
terii internaționale de drept a R. D. 
Germane.

Referindu-se la dezvoltarea relații
lor politice ale Ungariei cu R. F. a 
Germaniei și la perspectivele acesto
ra, Jănos Peter a declarat că din a- 
nul 1963 R. F. a Germaniei și Un
garia au înființat, pe bază de acor
duri, reprezentanțe comerciale. De la 
1 ianuarie 1970, a spus el, am lărgit 
atribuțiile reprezentanțelor noastre co
merciale, ele avînd în prezent drep
tul de a elibera vize. în situația ac
tuală, pe baza noilor posibilități, sîn- 
tem gata să îmbunătățim și să lăr
gim legăturile dintre R. P. Ungară și
R. F. a Germaniei.

în încheierea interviului, ministrul 
de externe al Ungariei a relevat că 
în politica guvernului R. F. a Ger 
maniei se constată acum factori noi. 
Noua orientare reflectă mai bine de- 
cît pînă în prezent actualele reali
tăți internaționale și interesele co
mune pentru întreaga Europă. Totuși, 
a continuat el, înțelegem că a trecut 
prea puțin timp de cînd noul gu
vern al R. F. a Germaniei și-a pre
luat atribuțiile pentru ca el să poa
tă prezenta tot ce consideră că ar fi 
necesar pentru rezolvarea tuturor pro
blemelor organizării securității euro
pene.

___________________________ Z u /

NIGERIA:

CONTRA
OFENSIVĂ 
BIAFREZĂ

OWERRI 7 (Agerpres). — Un 
comunicat biafrez informează că 
trupele generalului Odumegwu O- 
jukwu au reușit să reocupe trei 
sate situate la aproximativ 30 de 
kilometri de orașul Owerri și îna
intează in prezent pe drumul 
principal ce duce spre Port Har
court. In același timp, au fost 
semnalate noi ciocniri între forțe
le federale nigeriene și cele bia- 
freze în sectoarele Ahoada și O- 
hoba. Potrivit comunicatului amin
tit, trupele biafreze au stăvilit 
pentru moment înaintarea forțelor 
federale în sectorul Onitsha, unde 
au avut loc săptămîna trecută 
lupte grele.

Știrile difuzate anterior de au
toritățile biafreze semnalau o in
tensificare a ofensivei federale in 
toate sectoarele și în primul rînd 
în împrejurimile orașului Owerri, 
ultima redută biafreză.

gian, Pierre Harnici. Un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Belgiei a declarat că pe or
dinea de zi a convorbirilor dintre cei 
doi miniștri se află pregătirea confe
rinței pentru securitatea europeană .și 
relațiile Est-Vest, relațiile belgiano- 
finlandeze și poziția Finlandei în con
textul economic vest-european. Mi
nistrul de externe finlandez va fi pri
mit astăzi de premierul belgian, Gaston 
Eyskens.

Epidemia de gripă, care 3 
bîntuit aproape în întreaga Europă, 
înregistrează de cîteva zile un sen
sibil regres. Numărul victimelor se 
menține, totuși, ridicat datorită rezis
tenței pe care o denotă virusul „A-2" 
în unele regiuni ale continentului, în 
special în Franța.

WASHINGTON 1. - Cores
pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droai.e, transmite : „Institutul 
Smithsonian" din Washington, 
cel mai mare complex de muzee 
din Statele Unite ale America, 
găzduiește în aceste zile expozi
ția de fotografii „Vestigiile 
daco-romane pe teritoriul Ro
mâniei".

In cuvîntul rostit la vernisajul 
expoziției, asistentul secretaru
lui pentru relații publice ăl In
stitutului Smithsonian, dl. War
ren, a subliniat bogăția și va
rietatea vestigiilor arheologice 
descoperite pe teritoriul Româ
niei și marea lor însemnătate is
torică. Vorbitorul a arătat că ex
poziția va călători prin mai mul
te orașe și universități din Sta
tele Unite, ea constituind un im
portant factor pentru cunoaște
rea unei părți a trecutului isto
ric al poporului României de as
tăzi.

Răspunzind, ambasadorul ro
mân la Washington, Corneiiu 
Bogdan, a subliniat, printre, al
tele, contribuția pe care o pot a- 
duce astfel de mesaje ale ariei 
și culturii popoarelor la cauza 
unei mai bune cunoașteri a va
lorilor lor spirituale, la apropie
rea lor. La vernisajul expoziției 
au participat șefi de misiuni di
plomatice membri ai corpului 
diplomatic, oameni de artă și 
cultură, profesori universitari, 
ziariști și un numeros public.

EVENIMENTELE DIN ORIENTUL APROPIAT PLENARA C.C.

• TRATATIVELE FRANCO-LIBIENE : GUVERNUL FRANCEZ ÎȘI 
PRECIZEAZĂ POZIȚIA IN PROBLEMA EMBARGOULUI • RE

ACȚIILE DE LA WASHINGTON • COMENTARIILE PRESEI 
PARIZIENE

PARIS 7 (Agerpres). — Consiliul 
de Miniștri al Franței, întrunit 
miercuri in ședință ordinară sub pre
ședinția șefului statului, a dezbătut 
diverse aspecte ale politicii franceze 
în Orientul Mijlociu. Relatind despre 
desfășurarea ședinței, Leo Hamon, 
purtătorul de cuvînt al guvernului, a 
relevat că embargoul impus de Franța 
asupra livrărilor de arme către țările 
Orientului Mijlociu .„variază potrivit 
calității ofensive a armelor, poziției 
geografice a țărilor cumpărătoare, 
participării lor directe sau nu la lup
tă, și, în fine, evoluției conflictului. 
El a confirmat că, intre Franța și Li
bia se desfășoară tratative „în ca
drul unei cooperări lărgite în toate 
domeniile" și a remarcat că „de alt
fel Franța nu este singura țară cu 
care Libia poartă negocieri. Acest 
stat — a spus Leo Hamon — se află 
in tratative cu diverse alte puteri oc
cidentale". Răspunzind unei între
bări cu privire la divergențele care 
ar fi apărut între Paris și Washing
ton referitor la tratativele franco-li- 
biene purtătorul de cuvint s-a mul
țumit să declare că întrevederea care 
a avut loc marți între ministrul de 
externe francez și ambasadorul
S.U.A. s-a desfășurat „într-o atmos
feră excelentă".

WASHINGTON 7 (Agerpres) — Gu
vernul american nu este în nici un fel 
„preocupat" de intenția atribuită gu
vernului francez de a acorda un aju
tor militar Libiei, a declarat marți 
purtătorul de cuvînt al Departamen
tului de Stat al S.U.A., Robert 
McCloskey. Totuși, a adăugat, el, „noi 
sîntem interesați de orice informare 
pe care guvernul francez este dispus 
să ne-o furnizeze în legătură cu a- 
ceastă afacere".

McCloskey a precizat că printre 
înaltele oficialități americane care au 
discutat cu ambasadorul Franței pro
blema ajutorului militar francez că
tre Libia s-au aflat secretarul de 
stat, William Rogers, și adjunctul său, 
Alexis Johnson. „Interesul pe care 
îl acordăm acestei probleme, a decla
rat purtătorul de cuvint, rezidă din 
felul asistenței militare pe care Fran
ța ar putea-o furniza Libiei" Agenția 
France Presse, referindu-se la cercuri 
bine informate de la Paris, relevă că 
„negocierile franco-libiene s-ar referi

LIBAN:

Dezbateri furtunoase
. jțsiw. -''••• > t >. •* ft* 3

în Camera deputaților
BEIRUT 7 (Agerpres). — Reuniu

nea- prelungită a Camerei deputaților 
din Liban, care a avut loc marți 
noaptea, în legătură cu evenimentele 
survenite în ultima săptămînă în re
giunile de sud ale țării, s-a caracte
rizat printr-o atmosferă furtunoasă, 
relatează din Beirut corespondentul 
agenției France Presse. Aceste dez
bateri au readus la suprafață cele 
două tendințe existente în sinul 
Adunării libaneze referitoare la pre
zența în țară a refugiaților palesti- 
neni : pe de o parte, cei ce se pro
nunță pentru recunoașterea dreptu
lui fedainilor de a se stabili în Li
ban, conform acordurilor încheiate 
la Cairo în toamna anului trecut, iar 
pe de alta, cei care consideră că ac
țiunile forțelor palestinene dăunează 
intereselor și securității Libanului, 
trebuind, în consecință, să fie îngră
dite. Partizanii sprijinului total acor
dat fedainilor se grupează în jurul 
ministrului de interne al țării, Kamal 
Jumblatt. Libanul, a declarat acesta, 
trebuie să contribuie la lupta arabă, 
iar această contribuție rezidă în a per
mite fedainilor să organizeze diverse 
operațiuni avînd ca bază de plecare te
ritoriul libanez Totodată însă, mi
nistrul de interne a menționat că este 
necesară o „coordonare a activității 
forțelor de comando care comit, 
uneori, acțiuni dăunătoare Libanului, 
cum este cea de la Metoullah, care a 
provocat serioase represalii israe
liene".

Liderul celei de-a doua grupări, 
care respinge orice cooperare cu fe- 
dainii este, potrivit aceleiași agenții, 
Raymond Edde, reprezentant al 
partidului de opoziție Blocul Națio
nal. Acesta a declarat că „este impo

notă „zw wr 
DIN FAȚA buldozerelor

Locui acțiunii este 
îndepărtata insulă 
Bougainville din arhi
pelagul Solomon, teri
toriu din Oceanul Pa
cific aflat sub tutelă 
australiană. Mase com
pacte de polițiști lan
sează un atac frontal 
împotriva indigenilor 
din localitatea Roro- 
vana, capitala insulei- 
Bastoanele de cauciuc 
lovesc pe înfundate în 
mulțimea celor care 
protestează împotriva 
acaparării pămînturi- 
lor lor moștenite din 
moși-strămoși.

Aceste pămînturi, 
pîriă mai ieri socotite 
fără valoare, au căpă
tat brusc o importanță 
deosebită în urma des
coperirii unor zăcă
minte de cupru. Admi
nistrația arhipelagului 

a hoțărît, ca atare, să 
confiște, fără nici un 
fel de despăgubiri, pă- 
mîntul pentru constru
irea de mine de unde 
să fie extras minereul 
de cupru.

Locuitorii băștinași 
nu au fost de acord 
cu această decizie. Au
toritățile au organizat 
atunci un convoi de 
buldozere care, aseme
nea unor tancuri, au 
pot nit să ia cu asalt 
pămînturile băștinași
lor Aceștia au făcut 
însă un zid viu, din 
trupurile lor, împotri
va monștrilor de fier 
înaintarea lentă a bul
dozerelor a fost oprită.

în această situație, 
împuternicitul condu
cerii districtului a 
ordonat,, numeroșilor 
polițiști, special mobi

la livrarea unui număr de 10—15 avi
oane Mirage"

PARIS — Precizările din sursă ofi
cială franceză cu privire la tratati
vele în curs între Franța și Libia 
privind lărgirea relațiilor dintre ele 
și eventuala încheiere a unui con
tract important pentru furnizarea de 
armament francez forțelor libiene se 
află în. atenția presei pariziene de 
miercuri. Ziarele relevă în special 
două aspecte: incidența evoluției ra
porturilor franco-libiene asupra po
liticii franceze în Orientul Apropiat 

\. și substratul disputei dintre Paris și 
Washington în legătură cu aceasta.

Pentru oficiosul „La Nation", „e- 
xistența unui comerț cu arme în O- 
rientul Apropiat este un fapt care 
nu conține nimic nou". Făcînd aluzie 
la reproșurile făcute Franței la 
Washington și Londra în legătură cu 
eventuala furnizare a unor cantități 
de arme franceze Libiei, ziarul re
plică : „Franța, care și-a interzis să 
vîndă arme țărilor direct an
gajate în conflictul din Orientul A- 
propiat, nu are de primit lecții de 
morală de la nimeni, mai ales atunci 
cînd aceste lecții ascund ciuda unor 
concurenți comerciali înlăturați...".

Abordînd problema dintr-un alt 
unghi de vedere, ziarul „Les Echos" 
se întreabă dacă livrarea unor arme 
Libiei nu ar putea semnifica „modi
ficarea politicii oficiale a guvernu
lui francez de neutralitate în Orien
tul Apropiat". La rîndul său, „Com
bat" pune întrebarea dacă astfel de 
livrări n-ar putea constitui „prelu
diul unei răsturnări a politicii fran
ceze de embargou".

Intr-o ordine de idei diferită, zia
rul „L’Aurore" vorbește despre „po
sibilitatea pe care o capătă Franța 
de a lua locul altei puteri în Libia". 
Iar „Le Figaro" scrie : „Unii ex- 
perți din Washington apreciază că 
o eventuală livrare de arme franceze 
nu ar fi decît un fel de cadou desti
nat să asigure bunăvoința guvernu
lui libian. Ei suspectează Franța că 
pregătește în secret un nou contract 
petrolier cu Libia... Acest aspect al 
problemei preocupă, pare-se, mai 
mult Statele Unite decît cel al unei 
livrări de material de război către 
Libia".

sibilă cooperarea între forțele de 
gueri'ă și autoritățile libaneze, din 
pricina neîncrederii reciproce" și 
și-a reînnoit propunerea de a se a- 
pela la forțele Națiunilor Unite pen
tru asigurarea stabilității și calmului 
în regiunile de sud ale țării. Reuniu
nea parlamentului libanez a luat 
sfîrșit fără a se adopta o hotărîre în 
această privință. Singura propunere 
care a întrunit majoritatea deputa
ților a fost cea a priorității absolute 
care trebuie acordată regiunilor sud- 
li'oaneze în ceea ce ■ privește luarea 
unor măsuri de apărare.

CAIRO 7 (Agerpres). — Avioane 
israeliene au încercat să violeze 
miercuri spațiul aerian al Republicii 
Arabe Unite in regiunile Suez, 
Dahshour, Inshas și Teii El Kebir, 
pentru a bombarda instalațiile mili
tare egiptene din aceste sectoare — 
anunță un comunicat militar difuzat 
de postul de radio Cairo. Comunica
tul menționează că artileria antiae
riană a R.A.U. a intrat imediat în 
acțiune, obligînd avioanele israelie
ne să se retragă.

TEL AVIV 7 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al armatei Israe
lului a anunțat că avioane israeliene 
au efectuat miercuri raiduri asupra 
unor poziții militare egiptene, si
tuate în zona C-analului de Suez, 
precum și în sectoarele Tell El Ke
bir, Dahshour și Inshas, situate în 
delta Nilului. Unul din obiective — 
a menționat purtătorul de cuvînt is- 
raelian citat de agenția Associated 
Press — este situat la numai 28 de 
kilometri de Cairo. Se precizează că 
toate aparatele de zbor israeliene 
s-au înapoiat la bazele lor.

lizați, să arunce gre
nade cu gaz lacrimo
gen în mulțime. S-a 
dat apoi ordinul unui 
atac general. Bastoa
nele de cauciuc, mî- 
nuite cu sălbăticie, au 
reușit să facă breșe 
largi. Mulți băștinași 
au fost grav răniți.

Deposedați de pâ- 
mînturile lor, locuitorii 
din Bougainville nu au 
renunțat însă la luptă 
Noul an îi găsește ho- 
tăriți, așa cum au a- 
nunțat prin glasul re
prezentanților lor, să 
își continue acțiunile 
în vederea dobîndirii 
autonomiei, pentru 
dreptul de a dispune 
liber de propriile bo
gății.

T. PRELIPCEANU

AL P.C. DIN
FINLANDA

HELSINKI 7 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc Plenara C.C. al 
Partidului Comunist din Finlanda, 
care a dezbătut raportul prezentat 
de președintele Aarne Saarinen, 
privind problemele restabilirii u- 
nitățil partidului. Plenara a for
mulat o serie de principii politice 
ale restabilirii unității și a hotărît. 
ca acestea să fie supuse dezbaterii 
și aprobării organizațiilor de bază 
ale partidului.

Spre o reluare 
a formulei
de „centru- 

stingă"?
(Urmare din pag. I)

zent, după cum se știe, polemic," 
dintre cele două grupări amintite ,a; 
cunoscut registre dintre cele mai 
ascuțite.

In lipsa unor informații oficiale — 
cei patru participant s-au limitat la 
declarații laconice privind discuțiile 
cvadripartite — interpretărilor amin
tite li se poate acorda credit doar 
„sub beneficiu de inventar". Rămîn 
însă clare luările de poziții ale 
unor reprezentanți autorizați ai par
tidelor de centru-stînga, manifestate 
chiar în .aceste zile și care — în 
esență — situează partidul socialist 
pe poziția neîncrederii față de reu
șita reeditării formulei guvernamen
tale de centru-stînga, în timp ce so
cialiștii unitari și republicanii solici
tă cu stăruință revenirea la coaiiția 
cvadripartită considerată „singura 
formulă viabilă de guvernare 
pentru Italia in condițiile ac
tuale". Partidul democrat-crești'n, 
cu evidente, tendințe de mediere 
între aceste două poziții opuse, acțio
nează cu precauție spre o soluție - 
care să pună din nou pe picioare. ‘ 
guvern în patru" cu un program d i 
compromis. In această situație com
plexă se poate afirma că, în realita
te, fiecare partener la discuții rămi- 
na mai mult sau mai puțin ferm oe 
pozițiile sale cunoscute și că insis
tențele pentru relansarea unui nou 
guvern cvadripartit alternează cu re
zervele celor mai puținv convinși de 
posibilitatea reușitei unui nou gu
vern de coaliție. Dificultăți obiecti
ve fac ca negocierile să fie anevoioa
se și cu soluții al căror contur este 
încă nebulos.

în aceste condiții, ar fi hazardat să 
se dea prea mult credit iminenței rea
lizării unui acord. Cu toate acestea, a- 
jungerea la o formulă de compromis 
— valabilă cel puțin pînă la alegerile 
regionale din primăvară și care să 
dea un răgaz pentru reglementarea 
și a unor probleme rămase în sus
pensie — nu poate fi exclusă. Pers
pectivele se vor cunoaște însă mai 
precis in zilele următoare, după În
trunirile organelor de conducere ale 
partidelor interesate. Azi se întru
nește Direcțiunea P.S.I., pentru a ho
tărî, după toate probabilitățile, con
vocarea Comitetului Central al aces
tui partid, pentru jumătatea lunii 
curente. Ieri s-a întrunit Secretaria
tul P.S.U. ; va urma o ședință a Di
recțiunii republicanilor. Democrat- 
creștinii au anunțat că nu consideră 
necesară convocarea propriei direc
țiuni, întrucit secretarul general, For
lani. are mandat larg de a acționa 
pentru „reconstituirea coaliției gu
vernamentale de centru-stînga".

Intre t.imp, concomitent cu diferi
tele combinații politice și acțiuni da 
culise ale partidelor menționate, via
ța socială italiană cunoaște o efer
vescență marcată, exprimată prin in
tensificarea mișcărilor greviste, prin 
viguroase acțiuni ale clasei muncitoa
re și maselor largi ale oamenilor 
muncii — al căror purtător de cuvint 
se dovedește a fi Partidul Comunist 
Italian, forța politică militantă cea 
mai consecventă, pentru o înnoire 
democratică. Este tocmai premisa pe 
care mulți observatori politici de aici 
o apreciază ea esențială pentru o so
luție de stabilitate și perspectivă.

ROMA. — O dată cu începerea 
noului an, în Italia au fost reluate 
acțiunile greviste. Cei 90 000 de lu
crători din transporturile publice, 
ale căror greve au fost declanșate 
la sfîrșitul anului trecut, ca urmare 
a refuzului conducerii întreprinde
rilor de a semna noul contract co
lectiv de muncă, au oprit miercuri 
toate mijloacele de transport în co
mun. Timp de cinci ore, în cursul 
dimineții, traficul urban a fost pa
ralizat la Roma și în alte orașe. 
După-amiază au continuat grevele 
turnante.

Tot miercuri au declarat grevă și 
lucrătorii din sectorul de distribuire, 
a gazelor. In același timp, a conti
nuat și greva funcționarilor din mi
nisterele de finanțe și trezoreriei, 
ceea ce a dus la întîrzierea efec
tuării unor plăți ca și a încasării im
pozitelor.

Ministrul muncii și al prevederilor 
sociale, Carlo Donat-Cattin. a con
vocat pe liderii celor trei mari cen
trale sindicale pentru a discuta o 
serie de probleme referitoare la în
cheierea noilor contracte colective 
de muncă.
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