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Locul unde timpul este 20000 TONE
DE UTILAJE

bunul cel mai de preț HIDROMECANICE

Convorbire cu Vida Geza despre

Vitalitatea artei
izvorite din

eposul popular

pe

Lucrările maestrului VIDA GEZA, artist înzestrat 
cu o viziune personală, originală, s-au impus de 
multă vreme ca autentice șt expresive valori artisti
ce. O măiestrie sigură, îmbinată cu priceperea și acu
ratețea execuției tehnice, contribuie la pătrunde
rea in lumea miraculoasă a folclorului maramure
șean, la apropierea de sensul interior, esențial, al 
artei românești. Este realizată in lucrările sale o 
deosebită armonie a concepției, îndeminării și ma
terialului folosit.

Sarclnile deosebit de Importante 
puse în fața economiei noastre na
ționale de plenara C.C. al P.C.R. 
din 10—13 decembrie anul trecut vi
sează în egală măsură și activitatea 
unităților Ministerului Construcțiilor 
Industriale. Prin explorarea și 
fructificarea acelorași căi asupra 
cărora tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a insistat pe larg în cuvîn- 
tarea rostită la încheierea lu
crărilor plenarei — folosirea cît 
mai rațională , cu randament sporit 
a potențialului tehnic din dotarea în
treprinderilor, diminuarea consumu
rilor specifice de materii prime și 
materiale, utilizarea judicioasă, cît 
mai productivă a forței de muncă, a- 
daptarea continuă a producției și a 
muncii la cerințele tehnicii și orga
nizării moderne — va trebui să ridi
căm eficiența întregii noastre activi
tăți în domeniul realizării investiți
ilor.

în ce ne privește, îndeplinirea aces
tei sarcini fundamentale a planului 
de stat din noul an nu poate fi des
părțită de necesitatea accelerării rit
mului de execuție a lucrărilor, mai 
precis, de scurtarea duratelor de rea
lizare a noilor obiective și capacități 
productive. Deși mult diminuată în 
raport cu perioadele nu prea îndepăr
tate, durata de execuție a lucrărilor 
continuă să fie încă destul de mare, 
atunci cînd o comparăm cu realizările 
din alte țări. Cauzele acestei stări de 
lucruri nu sînt altele decît cele pe care 
le-a enumerat în cuvântarea sa secre
tarul general al partidului nostru, . 
cînd ne-a atras atenția că,. trebuie 
să luăm măsuri mai hotărîte pen
tru îmbunătățirea organizării muncii 
pe șantiere, pentru extinderea me
canizării lucrărilor, pentru ridicarea 
gradului de folosire a parcului de u- 
tilaje cu care sînt dotate in prezent 
organizațiile de construcții, pentru li- 
' hidarea marilor neajunsuri în folo- 
■>rea forței de muncă, a dezordinii și 
abaterilor grave de Ia disciplina de 
producție ce persistă pe șantiere, din 
care cauză nivelul productivității 
muncii este scăzut

Ne propunem să lichidăm fără întîr- 
ziere aceste neajunsuri, astfel îneît 
anul 1970 să se înscrie în viața tutu
ror. colectivelor de constructori ca un 
important pas înainte în accele
rarea ritmului de execuție pe șantie
re, in ascensiunea rapidă a eficienței

Ing. Matei GHIGIU
ministrul construcțiilor industriale

economice a activității de construc- 
ții-montaj. Sînt obiective pe deplin 
realizabile, dacă avem In vedere și 
contextul organizatoric nou în care 
activează, de cîteva luni, ministerul 
nostru. Preluarea sectorului de con- 
strucții-montaj din cadrul fostului 
Minister al Industriei Construcțiilor 
ne-a permis să trecem la regruparea 
teritorială a unităților de construc
ții-montaj. prin comasarea unui nu
măr de 5 întreprinderi și a mai mul
tor grupuri de șantiere. Un prim re
zultat al acestei acțiuni a fost întări
rea tuturor unităților de execuție, 
prin mai buna dotare a fiecăreia cu 
cadre și utilaje. în altă ordine de 
idei, măsura amintită ne oferă po
sibilitatea să trecem de urgență la 
specializarea pe genuri de lucrări a 
multor întreprinderi, element esen
țial în realizarea sarcinilor de plan 
în acest an.

Sîntem, desigur, convinși că această 
reorganizare nu poate asigura de la 
sine rezolvarea multiplelor probleme 
cu care ne confruntăm la ora actuală 
Ea oferă doar cadrul favorabil pe 
care avem datoria să-1 folosim cît mai 
judicios pentru desfășurarea unor 
acțiuni de esență, menite să.asigure; 
perfecționarea laturilor calitative ale 
activității de construcții-montaj. în
tre acestea, în prim-planul atenției 
noastre trebuie să se situeze măsurile 
de creștere a productivității muncii. 
Locul prioritar acordat acestei pro
bleme rezidă în faptul că. în acest an, 
se impune să atingem unul din cele 
mai înalte ritmuri de creștere a pro
ductivității muncii în sectorul de 
construcții-montaj — 11,7 la sută, ce
ea ce reprezintă, după cum se știe, un 
nivel cu mult superior ritmului me
diu stabilit pe ansamblul economiei. 
Este lesne de înțeles că îndeplinirea 
exemplară a acestei sarcini ■ mobiliza
toare ce ne-am asumat-o necesită va
lorificarea, într-o viziune mult mai 
largă decît pînă acum, a tuturor re
surselor existente în acest domeniu 
în unitățile de construcții-montaj.

Pentru a imprima productivității

muncii un ritm înalt de creștere sîn- 
tem preocupați, îndeosebi, să extin
dem gradul de mecanizare a lucrări
lor de construcții. în acest scop, re
cent a fost înființat un trust de me
canizare, cu statut de centrală in
dustrială. în plus, prin alocarea de 
la buget în acest an a unor impor
tante fonduri bănești, este posibilă 
dotarea masivă cu utilaje și dispoziti
ve de mecanizare a tuturor unităților 
de construcții-montaj. La utilajele a- 
chiziționate din import sau cele fur
nizate de industria noastră construc
toare de mașini se va adăuga un im
portant fond de noi utilaje, scule și 

•dispozitive pe care ne-am propus să 
le fabricăm cu forțele de care 
dispunem, sau prin acțiuni de co
operare. Așa este preconizată, bu
năoară, asigurarea necesarului de sta
ții de betoane tip Elba, a utilajelor

(Continuare în pag. a III-a)

Pe șantierul Siste
mului hidroenergetic 
și de navigație de la 
Porțile de Fier au 
fost înregistrate, în 
aceste zile de început 
de an, o serie de suc
cese ce converg spre 
îndeplinirea unui im
portant obiectiv al ac
tualului cincinal — 
intrarea în funcțiune 
a primelor capacități 
ale centralei hidro
electrice. După ce la 
sfîrșitul anului trecut 
au lansat cu succes 
rotorul primei turbine 
în puțul special, co
lectivul șantierului 
„Energomontaj" a în
cheiat o nouă opera
ție : el a montat. în 
avans față de grafic, 
arborele aceleiași 
turbine. Acest colec
tiv a terminat, de ase
menea. asamblarea.

pe fundație, 
rului 
nr. 1 și 
binarea 
operația de protecție 
anticorozivă și a de
clanșat montarea a- 
paratului director de 
la turbina 
la rotorul 
rului nr. 1 
asamblarea 
polare. în 
în evidența 
rilor acestui colectiv 
a fost înregistrată cea 
de-a 20 000-a tonă de 
utilaje hidromecani
ce montate de la în
ceperea lucrărilor pe 
acest șantier.

Succese de seamă 
au obținut și con
structorii care lucrea
ză pe șantierele cen
tralei, ecluzei și por
turilor.

a stato- 
g'eneratorului 
a început bo- 
sa, a încheiat

nr. 2, iar 
generato- 

a efectuat 
coroanei 

acest fel, 
realiză-

(Agerpres)

— Experiența, lucrul a- 
cumulat de-a lungul mai 
multor ani, te fac să a- 
jungi treptat la măiestrie, 
ne-a spus sculptorul Vida 
Geza. Și aici nu este vor
ba numai de o finisare pur 
tehnică a lucrării, și nici de 
cristalizarea unei anumite 
maniere, ci de o problemă 
de meșteșug. Un meșteșug 
în sensul cel mai elevat 
al termenului, realizat cu 
maximă probitate. Pentru 
că în conștiința oricărui ar
tist sau a oricărui artizan 
<este continuu prezent un 
anumit ideal al desăvîrși- 
rii care trebuie atins fie 
că e vorba de o mare lu
crare de artă, fie de o sim
plă piesă de mobilier. Avem 
de exprimat multe idei 
esențiale asupra vieții, o- 
mului, societății în adînci 
transformări. în funcție de 
aceste valori obiective și 
subiective .se orientează, de 
altfel, și creația noastră. 
Căci, important nu este, 
în sculptură, să constru
iești forme tridimensionale 
fără a aduce cu ajutorul 
lor o . viziune semnifica
tivă. Fiecare lucrare nouă, 
redînd cu mijloace mai noi 
sau mai puțin noi ceea ce 
artistul gîndește, simte, vi
sează ca o personalitate re
prezentativă pentru lumea 
lui. trebuie să conțină in

egală măsură și elemente 
cu o clară apartenență La 
cultura noastră.

— Apropierea de surse
le tradiționale nu înseamnă 
desigur o revenire la for
mele vechi a căror valoare 
este bine cunoscută, ci in
terpretarea lor cu sensi
bilitate contemporană. Care 
este totuși rolul tradiției de 
spiritualitate românească 
pentru creația actuală ?

V. G. — Pe această di
recție a apropierii de con
ținutul profund uman 
artei românești din 
deauna, a înțelegerii 
continuării sensului ei 
terior, esențial, se situea
ză — structurîndu-se — o 
întreagă direcție a , artei 
românești actuale. Este 
vorba de un proces de in
tegrare în profunzime, de 
îmbogățire continuă a ar
tei românești prin apelul 
la sursele unice ale unei 
spiritualități specifice, ma
gistral materializate în cre
ația folclorică românească. 
Trăind în mijlocul țărani
lor maramureșeni le-am 
cunoscut în adînci me viața 
și cred că aici, în Maramu
reș, s-a păstrat vie, aceas
tă creație folclorică eternă. 
Legate de momente im
portante ale vieții oame
nilor — obiceiuri ca acelea 
ale minatului la munte, ale

pre- 
mea 
ma- 

forma

a-
al 

tot-
Și 

ln-

aprinderii focului la stînă, 
ale înturnatului oilor — o- 
biceiurile legate de solsti- 
țiul de primăvară ca și i- 
negalabilele lor realizări 
de ordin artistic, au fost 
elementele care mi-au in
fluențat arta. însăși pre
lucrarea lemnului, odini
oară singurul material de 
construcție, are o tradiție 
a cărei vechime se pierde 
în negura timpurilor 
aceste meleaguri.

Lucrările pe care le 
gătesc pentru viitoarea 
expoziție, folosind în 
rea lor majoritate
verticală a bușteanului, vor 
încerca să exprime bogata 
viață spirituală a acestui 
colț de țară, care se nu
mește Maramureș. Voi în
cerca să recompun fabuloa
sa lume a basmelor țăra
nilor și minerilor din
ceastă regiune a țării prin 
Intermediul, de exemplu, al 
„fetei pădurii" — arțăgoa
să, cu spatele scobit ca o 
covată —, al „omului nop
ții" — bărbatul fetei pădurii 
de care încearcă continuu 
să fugă potrivindu-și în 
acest scop potcoave în
toarse la opinci —, al Văr- 
varei — mama minelor și a 
munților — al Mărțoalei — 
care încurcă fuiorul de 
tors —, al Vîlvei minelor, al 
priculiciului minei, al 
torului minei etc.

— Materialul folosit 
cel care determină o 
mită logică a formelor din
colo de aspectul tematic 
propriu-zis ?

V. G. — Cred că însuși 
materialul impune folosi-

păs-
este 

anu-

(Continuare în pag. a IV-a)
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Noile forme de retribuire a muncii 

în cooperativele agricole

Un stimulent al hărniciei

Noua organizare a practicii în școala generală

îl rÎLNFRE CU VOCAȚIA

al Franței, Valery Giscard d’Estaing
rri-

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
avut sîmbătâ o convorbire cu 
nistrul economiei și finanțelor al
Franței, Valery Giscard d'Estaing, 
președintele delegației franceze la 
lucrările celei de-a II-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale 
româno-franceze de cooperare e- 
conomică, științifică și tehnică.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea și di-

versificarea colaborării șl cooperă
rii economice, științifice și tehnica 
dintre România și Franța.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
participat Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor, Constantin Fli- 
tan, ambasadorul României la Pa
ris, și Pierre Pelen, ajnbasadoruî 
Franței la București.

în aceeași zi, șeful guvernului 
român a invitat pe oaspete la o par
tidă de vînătoare. (Agerpres)

Condiții favorabile
7

pentru o Europă

A trecut relativ puțin timp — nu
mai un trimestru de studii — de 
cînd primele clase a IX-a și-au 
făcut debutul în viața școlară, mar- 
cînd trecerea la învățămîntul ge
neral obligatoriu de 10 ani — preve
dere de importanță deosebită în con
textul dezvoltării și modernizării in
strucțiunii noastre publice. Realită
țile din diferite școli conferă însă 
o bază temeinică unei _ concluzii: 
procesul instructiv-educativ a debu
tat rodnic, în coordonatele prestabi
lite ale acestei noi forme de pregă
tire pentru muncă și viață a tinere
tului. Ne-am convins de aceasta vi- 
zitînd școli generale de 10 ani, parti- 
cipînd la programul curent de lucru 
al claselor a IX-a, stînd de _ vorbă 
cu cadre didactice, cu specialiști din 
producție. Analizînd rezultatele ob
ținute de elevi în primul trimestru 
de activitate din acest an școlar, 
ne-am oprit îndeosebi atenția asupra 
modului cum au fost organizate și 
cum se desfășoară activitățile prac
tice — unul din elementele inedi
te și majore din activitatea didacti
că specifică școlii generale de 10 ani

Surprinzător, și îmbucurător toto
dată, aproape în fiecare școală am 
întîlnit o experiență originală, intere
santă, dezvoltată pe aceeași bază 
principială formulată în recomandări
le judicioase ale Ministerului învață- 
mîntului : organizarea unei activi
tăți specifice profilului și perspecti
velor social-economice ale mediului 
în care se află școala, diferențierea 
lucrărilor pentru fete Și pentru bă
ieți, apropierea elevilor de locuri de 
muncă și de meserii care vor avea

nevoie de aportul lor după absolvi
rea școlii generale de 10 ani, dar care 
în același timp îi atrag, răspund in
teresului lor,, le stimulează aptitudi
nile. La Școala generală nr. 5 din 
București, bunăoară, clasa de băieți 
a fost împărțită în două grupe care, 
prin rotație, își însușesc cunoștințe 
și deprinderi de mecanică auto la 
Stația auto-service „Ciclop" și în a- 
telierul auto al Liceului „Dr. Petru 
Groza". Din cele două grupe ale cla

re a școlii — ne-au fost repartizate 
prin grija consiliului popular al mu
nicipiului, care a dat dispoziții în
treprinderilor în subordine, din in
dustria locală și a solicitat tuturor 
celorlalte întreprinderi din oraș să 
sprijine pregătirea practică a elevilor 
din școala de 10 ani. Activitățile prac
tice le-am încredințat spre îndruma
re profesorilor școlii pentru a le avea 
mai direct în observație și a putea 
dirija permanent studiul și comporta

ancheta pedagogică

sei de fete, una face stenodactilo
grafie, iar alta menaj, într-o n mic 
,.,laborator" culinar amenajat în 
școală și la cantina Casei de copii 
școlari nr. 2 din apropiere (gruparea 
elevelor s-a făcut pe baza unui son
daj preliminar).

— De ce ați organizat tocmai in a- . 
cest mod activitățile practice ale e- 
levilor din clasele a IX-a, după ce 
considerente v-ați ghidat ? — între
barea este adresată prof. Olga Pop. 
directoarea școlii.

— Am socotit că aceste domenii de 
muncă sînt destul de interesante și 
utile pentru elevi, prezintă reale po
sibilități de calificare profesională 
ulterioară a absolvenților care se vor 
încadra în producție. Locurile de 
muncă — aflate în imediata apropie

rea elevilor. Activitățile respective 
le-am plasat cam la mijlocul săptă- 
mînii pentru o dozare mai rațională 
a efortului de studiu (prin interca
larea activității practice are loc o 
reală relaxare), dar și pentru că am 
socotit că la început și la sfîrșit de 
săptămână o asemenea „întrerupere" 
a programului școlar ar crea teren 
pentru absențe nemotivate.

Rezultatul ? I-am. văzut pe elevi 
la lucru. Toți băieți) își însușiseră o 
seamă de cunoștințe despre diversele 
tipuri de motoare. Ie știau, caracte
risticile tehnice, recunoșteau pie
sele și încercau, cu ajutorul mun
citorilor și maiștrilor, să le demonteze 
și monteze. Grupa de fete de la 
menaj pregătea un meniu (responsa
bila cantinei a recunoscut că atunci 
cînd sînt elevele la practică mînCarea

9
e pregătită „ca la carte"), iar grupa 
de stenodactilografie se descurca mul
țumitor în arabescul semnelor steno. 
In general, nici o absență de la ore, 
iar în particular — nici o absență 
nemotivată.

Intr-un alt cartier al Bucureștiului, 
la Școala generală nr. 99, în veci
nătatea Magistralei Nord-Sud, eleve
le din cele două clase a IX-a au fost 
repartizate să-și efectueze orele de 
lucrări practice la unitatea „Pionie
rul" a Combinatului nr. 1 de pielărie 
și încălțăminte și la întreprinderea 
poligrafică „Arta Grafică", iar ele
vii la „Energo-reparații" tndrumarea 
lor a fost încredințată unor ingineri 
și maiștri din producție, remunerați 
cu ora de către școală. Ziua de prac
tică a fost fixată sîmbăta. Și aici sis
temul de organizare este susținut cu 
argumente demne de luat în seamă 
de conducerea școlii. O pledoarie în 
plus pentru a consemna propunerea 
ca inspectoratele școlare să inițieze 
unele schimburi de experiență pe a- 
ceastă temă

Un popas în școlile generale din 
alte părți ale țării cu alte imagini ale 
aceleiași reușite a debutului școlii 
generale de 10 ani. tn județul Har
ghita, de exemplu, la Școala nr. 1 
din Odorheiul Secuiesc, grupa de 
băieți a fost îndrumată spre meseria 
de lăcătuș, iar tetele spre aceea de

Florica DINULESCU 
Lorând DEAKI 
Ion MANEA

(Continuare în pag. a V-a)

PE PLATFORMA 
INDUSTRIALĂ 

A IAȘILOR
lata o imagine de la Țesâ- 

toria de mătase „Victoria" din 
cadrul Combinatului textil din 
Iași. Unitatea se numără prin
tre noile fabrici ce s-au con
struit în cincinal în vederea 
accelerării dezvoltării indus
triei noastre ușoare. întreprin
derea ieșeană realizează anul 
acesta 23 de articole de țesă
turi tip mătase din fire de vis- 
coză și relon, cu destinații 
multiple, în peste 230 desene 
și poziții coloristice.

Foto : Gh. Vințilă
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Dialog 
cetățenesc
• CUM VREA CLIENTUL, DAR... 
DURA CALAPOD • ȘARADA 
PIESELOR DE SCHIMB • 72 DE 
ORE CARE GOLESC ARTIFI
CIAL RAFTUL MAGAZINULUI • 
SĂ NU TE PRINDĂ NOAPTEA 
ÎN GARA ! • AM PRIMIT SCRI
SOAREA DUMNEAVOASTRĂ !

a coexistenței pașnice 
si securității

Interviu acordat ziarului „Scinteia" de OTTO WINZER, 
ministrul de externe al R. D. Germane

Problemele securității și cooperării In Europa preocupă într-o măsură 
crescindă atit factorii de răspundere, cit și păturile largi ale opiniei publice 
din țările continentului. Ministrul afacerilor externe a) R.D. Germane, 
Otto Winzer, răspunzînd solicitării corespondentului la Berlin al ziarului 
nostru, Șt. Deju, i-a acordat interviul de mai jos in legătură cu aceste im
portante probleme.

Cum apreciați eforturile ce se 
depun pentru promovarea coexis
tenței pașnice intre statele cu o- 
rinduiri sociale diferite din Eu
ropa și înfăptuirea securității pe 
continentul nostru ?

Prin eforturile depuse pentru dez
voltarea coexistenței pașnice și 
pentru securitate colectivă în Eu
ropa, statele membre ale Tratatu
lui de la Varșovia răspund aspirații
lor popoarelor continentului nostru 
spre destindere și o pace trainică. în 
toate etapele dezvoltării postbelice 
Uniunea Sovietică, Republica Socia
listă România, Republica Democrată 
Germană și alte state socialiste au 
făcut propuneri constructive pentru a- 
sigurarea securității europene. Amin
tesc de proiectul pentru un tratat ge
neral european privind securitatea 
colectivă propus de Uniunea Sovie
tică în anul 1954 la Conferința de la 
Berlin a miniștrilor de externe ai ce
lor patru puteri. Din păcate, atunci 
in Occident aveau preponderență a- 
cele forțe care mizau pe politica „de 
forță" și de „război rece". O dată cu 
includerea Germaniei occidentale în

blocul agresiv N.A.T.O., ele au reali
zat consfințirea scindării Germaniei 
și scindarea Europei în grupări mi
litare opuse.

în contrast cu N.A.T.O., cu diferi
tele sale doctrine agresive la adresa 
statelor socialiste, organizația Trata
tului de la Varșovia s-a dovedit și 
se dovedește nu numai o alianță 
de apărare a statelor socialis
te. ci și o importantă inițiatoare și 
promotoare a ideilor consolidării pă
cii, securității și destinderii pe con
tinentul nostru.

Dacă în prezent se dezvoltă o miș
care largă pentru securitate europea
nă și există condiții cu mult mai fa
vorabile pentru înfăptuirea de pași 
reali pe calea spre un sistem de 
securitate europeană decît cu 10 sau 
15 ani în urmă, aceasta se datorește 
in primul rind activității neobosite 
depuse de țările socialiste pentru o 
Europă a coexistenței pașnice și secu
rității. De la Declarația de Ia Bucu
rești din anul 1966 și pină la comu
nicatul intilnirii conducătorilor de 
partid și de stat ai țărilor socialiste,

(Continuare in pag. a
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Mă aflam în biroul șefului ser
viciului prețuri de Ia Uniunea 
cooperativelor meșteșugărești a 
Capitalei, Ion Petrescu.

— Păi ce nu facem noi T Diver
sificare sută la sută...

Ai fi zis — după afirmațiile res
pectivului — că la cooperația meș
teșugărească doar avioane nu se 
pot fabrica. în rest... „Vrei orice 
model de pantofi, cizmulițe, ghe- 
tuțe, de oricare culoare sau mări
me, căciulițe, pulovere de un mo
del mai deosebit, te adresezi uni
tăților de comandă ; dorești... Ce să 
mai vorbim ? Cooperația meșteșu
gărească satisface gusturile cele 
mai pretențioase șl rafinate ale 
clienților".

Am luat două bucăți de piele 
veritabilă provenită dintr-o geantă 
și am devenit, ad-hoc, „clienți" cu 
„gusturi pretențioase și rafinate" ai 
cooperației meșteșugărești. In
trăm în prima unitate — atelierul 
de marochinărie de pe bulevardul 
Bălcescu. Abia apucăm să-i spu
nem că dorim să comandăm o 
geantă de damă cu materialul nos
tru și responsabila ridică din umeri 
neputincioasă <

— Nu, așa ceva nu primim. Avem 
noi materiale. Cîte vreți... De ce să 
folosim materiale din afară cînd 
avem noi marfa noastră ?

— Bine, dar ce • legătură are 
marfa dumneavoastră cu... mate
rialul clientului ?

— Insistați degeaba. încercați la 
altă unitate. La noi așa se lucrează, 
cum v-am spus.

...Am pornit mal departe. Ajun
gem la unitatea nr. 12 de pe strada 
Bărăției. O firmă mare ne averti
zează că aici se execută orice 
transformare de genți, orecum și 
alte numeroase lucrări de marochi
nărie.

— N-ați picat bine — ne spune 
din capul locului responsabilul, 
Ghersu leșeanu. Nu vă putem exe
cuta comanda. Noi lucrăm, în ge
neral. cu materialul nostru, nu al 
clientului.

Și responsabilul ne deschide un

galantar, punîndu-ne în fața unei 
expoziții plină cu genți. Mai’ mari, 
mai mici, de toate dimensiunile.

— Uitați-vă ce mîndrețe I Lu
cesc de-ți iau ochii I

— Totuși am vrea să ne confec
ționați o geantă mică din materia
lul pe care-1 avem noi.

— Gentuță mică ? Păi de ce nti 
spuneți așa ? Pentru genți mici, nu 
avem rame.

Și avea rame, dar n-am mai in-

alții să ia obiectul executat). Un 
tînăr voia să comande un pulover 
cu 4 buzunare (ce om 1) cu o for
mă mai originală de guler etc. Dar 
responsabila, Olga Niculescu, că
reia i se adresase, i-a spus scurt, 
răspicat: „Nu executăm decît mo
delele prevăzute în nomenclatorul 
nostru". După îndelungi insistențe, 
clientul și-a dat seama că nu are 
de ales decît una din cele două: 
sau să se îmbrace după gustul

Cum vrea clientul, 
dar... după calapod
sistat. Ne-ar fi spus poate că nu au 
ață sau capse, sau mai știu eu ce I 

Ne continuăm vizita. La o altă 
unitate de marochinărie, nr. 29 — 
tot din Bărăției — responsabila Ju- 
lieta Florea ne-a răspuns ba că nu 
are timp să execute comanda, ba 
că e păcat să facem o geantă așa 
de mică care, zicea, „se poartă 
doar în anumite ocazii. Mai bine 
cumpărați una de la noi gata fă
cută". Apoi ne-a sugerat, ceea ce 
bănuiam : „Adresați-vă altei uni
tăți. Poate în Dorobanți sau în Am- 
zei După aceste trei vizite eram 
deja în posesia unor concluzii. Dar • 
să nu anticipăm Să continuăm, 
deocamdată investigațiile, adresîn- 
du-ne a'tor unități, de data aceasta 
cu alt profil meșteșugăresc.

Stăteam de aproape o oră în ho
lul unității tricotaje nr. 27 Gara de 
Nord, printre cei cîțiva cetățeni 
care așteptau (unii să comande.

meșteșugarilor de la cooperație, 
sau să renunțe la comandă. Și a 
ales-o pe a doua.

„Cooperativa noastră — „Trico- 
textil" — ne spunea responsabila 
— a stabilit un număr de modele, 
în care trebuie să ne încadrăm. 
Dacă vrem să executăm alte mo
dele, pe care le aduc clienții, nu 
avem tarife după care să stabilim 
costul lucrărilor. Unitatea are plan 
de producție. Un model în plus ar 
însemna pierdere de timp, deci ne- 
realizarea planului. Și atunci re
curgem la o serie de metode. îi 
arătăm clientului cît de mult i se 
potrivește^ un model sau altul și 
nu-l lăsăm pînă nu face co
manda" (?l).

Deci, exact ca într-un magazin 
comercial care-ți oferă o .gamă de 
produse în serie mare, după șa
bloane bine cunoscute.

Ne-am oprit și la unitatea nr. 3 
de cizmărie-Comandă din Calea 
Griviței 133 să comandăm o pereche 
de pantofi negri, cu liră,’ după un 
model pe care-1 aveam- noi. Ion 
Cîrstea, responsabilul unității, s-a 
uitat mirat.

— Ce cauți frate cu... (Și a ară
tat disprețuitor cu vîrful creionu
lui spre modelul nostru). Asta... 
aici ? Ia uite-te...

Ne oprim aici cu exemplele, al 
căror șir ar putea fi continuat, pen
tru că numeroase asemenea as
pecte am. întîlnit și la unitățile de 
tapițerie, mobilă etc, Desprindem 
concluzia că, în ce privește refuzul 
de a executa comenzile după pre
ferința și gustul clientului, nu avem 
de-a face cu niște cazuri, izolate, 
în principiu, toată lumea este de 
acord că unitățile cooperației mește
șugărești trebuie să execute lucrări 
la comanda clientului. In fapt, însă, 
atelierele respective procedează 
exact invers, obligîndu-l pe client 
să accepte calapodul cooperației, 
în acest fel. însăși noțiunea de lu
cru Ia comandă este viciată și prac
tic chiar anulată. Ceea ce îl intrigă 
însă pe client este nu numai re
fuzul ca atare al executării comen
zii sale, ci și insistența, încerca
rea de a-1 convinge să renunțe el 
însuși la comanda sa, Ia modelul 
pe care-1 preferă, pentru a accepta 
ceea ce îi oferă meșteșugarii cu 
care are de-a face. De unde rezultă 
clar că această inadaptabilitate la 
cerințele cetățeni’or izvorăște din- 
tr-o concepție deformată, adîne în
rădăcinată în rețeaua cooperației 
meșteșugărești, în legătură cu însăși 
menirea ei Serviciile cooperației 
meșteșugărești nu au nici un sens 
dacă nu sînt subordonate cerințe
lor cetățenilor. Clientul vine la 
Unitățile cooperației meșteșugărești 
nu să cumpere ceea ce î se oferă 
ci să comande un lucru pe. care îl 
dorește, un unicat, un obiect care 
se potrivește poate numai prefe
rinței și gustului său.

Vasile MIHAI

Numeroși cumpărători »e în
treabă — și pe bună dreptate — 
de ce din rafturile magazinelor lip
sesc adeseori tocmai unele mărfuri 
de sezon, adică fele mai solici
tate. în unele magazine din 
București, Cărei, Sf. Gheorghe, Tg 
Mureș, vizitate de corespondenții 
noștri cu cîtva timp în urmă, erau 
de negăsit sortimente ca : flanele 
plușate, mănuși și căciulițe pentru 
copii, cămăși bărbătești în carouri, 
cizmulițe din p.v.c. pentru femei 
etc.

— Cînd o să găsim cutare pro
dus ? — întrebi vînzătorul.

— Cînd o să primim l... Sint 
„mărfuri deficitare" 
— vine automat răs
punsul.

„Mărfuri deficita
re" 1. O formulă bu
nă în toate împreju
rările si cînd e ca
zul, dar mai ales 
cind nu este ! O for
mulă menită ■ să-1 
tempereze pe clien
tul „sîcîitor" și să-i 
spele de păcatele 
proastei organizări 
pe unii responsabili 
din comerț. „Nu sînt, 
domnule, mărfuri, de 
unde vrei să le 
eu ?"

Și cetățeanul 
are de unde să 
dacă sînt sau nii 
și crede ce i se spu
ne și repetă și el : 
„mărfuri deficitare" I

Există mărfuri re
almente deficitare, 
mărfuri la care, pen
tru moment, cererea 
nu poate fi integral 
acoperită din diferite 
motive. Cetățeanul 
înțelege acest lucru 
și este dispus, în ase
menea cazuri, să fie 
mai Îngăduitor, să 
aștepte. Dar nu des
pre aceste cereri este 
vorba, ci de lipsuri 
care se încearcă ă fi L_ 
puse pe seama cau
zelor obiective. Pen
tru că iată. ce se întîmplă une
ori : la data la care a fost făcută 
această investigație, depozitele 
I.C.R.T.I. București, ca să dăm 
un exemplu , semnificativ, erau 
doldora de produse... „defici
tare" I Așteptau aici circa 100 000 
perechi de cizmulițe din p.v.c. pen
tru femei.. 150 000 cămăși bărbătești 
în carouri, vreo 150 000 jachete și 
bluze dintre ce'e mai variate, 
50 000 perechi de ciorapi bărbătești 
din helanca uni. 20 000 perechi pan
tofi de iuft. Mărfuri, deci, erau 
Dar în loc să umple rafturile ma
gazinelor, ele își făceau „stagiul" în 
depozite.. Ce barieră invizibilă stă 
în calea drumului lor firesc ?

La întrebarea noastră, mai mulți 
responsabili de unități — Alex. 
Tofan, magazinul de încălțăminte 
din Bd. Schitu Măgureanu, Ileana

Roman, magazinul „Macul 
din Capitală, loan Sos, unitatea 
nr. 25 încălțăminte din orașul Sf. 
Gheorghe, ș.a. — ne-au răspuns, în 
rezumat, cam același lucru : co
menzile trimise depozitelor nu se 
onorează in termenul stabilit (72 
de ore), ci cu intîrzieri foarte mari, 
de la 10 zile în sus. Cum justifică 
I.C.R.T.I. București, de pildă, du
rata de două săptămîni a călătoriei 
unor mărfuri din depozit pină la 
magazin, cînd ambele se află în 
același oraș ?

— De vină este transportul, spune 
tovarășul Nico'ae Gănciulescu, di
rector coordonator al acestei între-

vină", intr-adevăr, la 16 decembrie 
— de exemplu — se aflau în in
ventar 72 de unități de textile și 
încălțăminte. Deci, 72 guri de des
facere mai puțin, tocmai în „luna 
cadourilor". Febra inventarelor a 
cuprins și depozitele, ceea ce pune 
și mai multe bețe-n roatele circu
lației mărfurilor. La I.C.R.T.I. 
București am primit asigurări că, pe 
durata inventarelor, secții așa-nu- 
mite de tranzit preiau comenzile. 
Dar nu sută la sută. Tncît aceste 
operații produc în continuare per- 
turbații în 
atît datorită 
ales duratei

care golesc 
artificial

raftul
magazinului

prinderi. Avem cîteva zeci de de
pozite, situate în cele mai diferite 
zone ale orașului, astfel că mijloa
cele de transport au un rol esen
țial în aprovizionarea la timp a uni
tăților. Noi nu dispunem de sufici
ente mașini, astfel că am apelat 
la serviciile I.T.B., cu care am în
cheiat un contract. Numai că felul 
în care înțelege I.T.B.-ul să respec
te acest contract nu este de natură 
să ne ajute în buna aprovizionare 
a unităților. Ne rămîn zilnic sute 
de comenzi neexpediate, care se a- 
cumulează de pe o zi pe alta și duc, 
în final, la întîrzierile de care se 
plîng magazinele.

Dar transportul să fie oare sin
gura cauză a transformării depozi
telor într-un fel de „săli de aș
teptare" pentru mărfuri ? Cineva 
ne-a șoptit : „și inventarele sînt de

Șarada A3ME PRIMIT SCRISOAREA DVJ
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pieselor
DE CE „CĂȚELU"? de Micuță TÂNASE

de schimb
Din cauza unui „nimica toată" 

(ce se poate chema o rezistență, 
un agitator, ori un micropotențio- 
metru, o banană de televizor, un 
transformator de linie, un buton de 
canal etc.) cetățeanul își vede 
scoase din uz televizorul, aparatul 
de radio, mașina de spălat rufe — 
aparate în valoare de mii de lei. 
„Culmea este însă că asemenea 
piese care nu se găsesc în comerț 
— ne scrie Ana Moraru din Vas
lui — lipsesc și din unitățile coo
perației meșteșugărești. Motiv pen
tru care televizoarele sau alte a- 
parate zac cu săptămînile în raf
turi, fără ca respectivii depanatori 
să le ia în seamă".

Am întreprins un raid prin mai 
multe unități comerciale și cîteva 
cooperative meșteșugărești. La uni
tatea nr. 3 metalochimică „Fulge
rul" din Ploiești lipsesc peste 200 
articole de schimbi In special cele 
pentru televizoarele românești „Mi
raj", „Venus", „Dacia", pentru apa
ratele de radio mici, portative, 
mașini de spălat rufe etc.

— De ce vă lipsește o gamă atît 
de largă de produse?

— După părerea mea, din două 
motive — ne spune tov. Georgeta 
Ivan, responsabila unității. Mai 
întîi pentru că merceologii 
I. C. R. M. Ploiești nu-și dau in
teresul să asigure o aprovizionare 
ritmică și complexă. In al doilea 
rînd, deoarece contractările nu au 
lâ bază cunoașterea exactă a cerin
țelor.

Această observație este împărtă
șită și de alți responsabili de uni
tăți specializate. Bunăoară de tov. 
Viorica Boghici, de la „Electrocas- 
nica" din București, bd. 1848 nr. 6, 
unitate din care lipsesc majoritatea 
pieselor pe care ar trebui să le 
pună în vînzare:

— Reprezentanții comerțului în
cheie înțelegeri orientîndu-se după 
numărul de produse primite în a- 
nul anterior ! In acest fel nu numai 
că nu se acoperă necesarul, dar lip
sa de piese de schimb devine și 
mai acută.

— Este foarte greu de determinat 
necesarul de piese de schimb — ne 
spune tov. Laic Victor, director ad
junct al Direcției de aprovizionare 

și desfacere din UCECOM, pentru 
că ’ • ■ ■ J- •-
un 
la 
de .......... ,------- ...... .
garanție se livrează de furnizor 
contra plată imediată Iar în 
cazul cînd nu se consumă, ele 
rămîn stocate în depozitele coope
rativelor Noi deținem la ora ac
tuală, în depozite și în unitățile de
panatoare. stocuri de piese de 
schimb pentru bunurile de folosin
ță îndelungată (radio, televizoare, 
frigidere, aspiratoare, auto, moto 
etc.). în valoare de peste 220 mi
lioane lei Firește, cînd se întoc
mesc necesarele anuale. unitățile 
prezintă liste de stocuri disponibile, 
efectuîndu-se toate redistribuirii» 
posibile. Totuși ne rămîn piese care 
nu se mai cer

— Dacă se fac redistribuiri d» 
ce vă mai rămîn astfel de articole?

și cerințele diferă mult de la 
articol la altul, de la un model 
altul. Pe de altă parte, piesele 
schimb pentru reparațiile în

— La unele repere se prevăd pie
se de care în realitate nu e ne
voie. In schimb, se întîmplă să fie 
foarte solicitate tocmai acelea pre
văzute în cantități mai mici. Cînd 
apar astfel de „goluri", ele sînt 
completate pe baza unor cereri pe 
care unitățile respective le trimit 
direct la uzină. In prealabil însă se 
adresează și uniunii județene., care 
avînd un contract cu fabrica furni
zoare comandă și ea. nominal, 
piesa...

— Nu găsiți că sistemul e greoi ?
— E greoi într-adevăr — re

cunoaște interlocutorul. Dar, ca să 
simplificăm sistemul, ar fi indicat 
să se găsească în comerț piesele ne
cesare atît reparațiilor în garanție, 
cît și celor în postgaranție. Pe de 
altă parte socot necesar ca apro
vizionarea să nu se mai facă pe 
un an, ci semestrial sau trimestrial, 
deoarece e foarte greu de anticipat 
planul pe 365 de zile.

Pentru dezlegarea acestei șarade 
am avut în continuare o discuție 
cu ing. M. Drăghicescu, consilier 
la Direcția comercială metalo-chi- 
mică a M.C.I., și C. Păiș, director 
al I.C.R.M.

— Paralelismul și dificultățile în 
aprovizionarea cu piese de schimb 
apar în momentul în care 
UCECOM, pentru a nu-și crea 
stocuri — ne spunea ing. M. Dră
ghicescu — manifestă rețineri în 
stabilirea unui necesar real, știind 
că în cazul lipsei unor repere, a- 
cestea pot fi găsite în rețeaua cu 
ridicata sau cu amănuntul a co
merțului. Pentru anul 1969. de e- 
xemplu, UCECOM a transmis 
un necesar de 15 milioane lei. în 
timp ce valoarea pieselor pe care 
le-a ridicat de la M.C.I. a totalizat 
circa 40 de milioane Iei.

Revenind și la alte cauze care 
determină lipsurile din magazine și 
din unitățile cooperației meșteșu
gărești, cei doi reprezentanți ai co
merțului au arătat și ei că întoc
mirea și transmiterea necesarelor 
de piese de schimb cu aproape un 
an de zile înaintea anului de olan 
duce implicit la „telegrafier< a" u- 
nor cifre aproximative, neconforme 
cu cerințele reale. De multe 
„golurile" care apar 
datoresc livrării cu 
de către anumiți ______
exemplu U.R.E.M.O.A.S. București, 

. I.R.I.L.-Balș, Feroemail Ploiești și 
alții — a cantităților de piese con
tractate. Se pare însă că unii repre
zentanți ai comerțului iau o atare 
situație drept o justificare,, o „aco
perire" a lor, în loc ca tocmai a-

- • ■ ■ ■ 3§ acționeze
•i obliga pe 

clauzele 
un lucru

Inginerul Ștefan Mindru 
ne scrie : „In urmă cu doi 
ani, comitetul blocului G. 
14 din zona centrală a mo
dernului cartier Titan 
s-a adresat municipiului 
București cu rugămintea 
de a dispune schimbarea 
numelui șoselei Cățelu. 
S-a răspuns la scrisoare 
cu : „Aveți dreptate, se 
vor lua măsurile necesa
re". Cu toate aceste asi
gurări, Cățelu a rămas tot 
Cățelu Ce ne povățuiți să 
facem — ne întreabă co
respondentul nostru — 
pentru a scăpa de Cățelu 
ăsta ?"

Dacă n-aș iubi anima
lele v-aș sfătui să vă a- 
dresați ecarisajului. Așa...

VIZIONARE 
PLĂCUTĂ

vedea nici măcar pe Aș- 
chiuță".

Urîndu-vă în viitor vi- 
cionare plăcută, trimitem 
scrisoarea dumneavoastră 
forurilor competente. Pină 
una-alta, abonați-vă la 
„Programul radiotelevizi- 
unii" ca să fiți la curent 
cu ce... n-ați putut vedea 
pină acum.

VORBIȚI 
LA TELEFON 
CÎND NU PLOUĂ

MERE 
CULTURALIZATE

ori 
în magazine se 
mari intîrzieri 

furnizori — de

ceasta să-i determine să 
cu fermitate pentru a-i 
furnizori să-și respecte 
contractuale. Pentru că 
este cert : aprovizionarea cu piese 
de schimb nu se face cu explicații 
și justificări De aceea este nevoie 
ca atit comerțul, cît și cooperația 
meșteșugărească să elimine parale
lismele amintite mai sus, găsind în 
sfîrșit acele căi care să ducă la 
o concordanță deplină între planu
rile de aprovizionare și cerințele 
populației.

D. MINCULESCU

Mai mulți cetățeni 
Galați (scrisoarea 
poartă vreo 8 semnături) 
s-au intîlnit la coopera
tiva de reparat televi
zoare și ne-au trimis o 
scrisoare colectivă. Unuia 
cică-i funcționează televi
zorul numai cit timp e 
specialistul de față, al
tuia, mai norocos, îi func
ționează cîteva ore și du
pă ce pleacă specialistul. 
Televizorul lui Vasile Do- 
miuc din str. Brăila, bl. 6, 
a bătut însă recordul. A 
funcționat chiar 12 ore... 
„Am dat bani pe televi
zoare și vrem să vedem 
programele. Cu specialiș
tii de aici, cu felul cum 
sint reparate, nu-l putem

Un tovarăș cu nume 
puțin indescifrabil, din 
Gemenea — Dîmbovița, 
ne anunță că in căminul 
lor cultural au fost insi-

Mai mulți abonați la te
lefoanele din Băile Her- 
culane ne scriu : „Cînd 
dă ploaia în orașul nostru, 
aleluia cu telefonul. Cică 
se udă nu știu ce cablu 
și nu mai funcționează. 
De. cinci ani de cînd se 
întîmplă povestea asta am 
făcut sute de intervenții. 
Am scris pină și la mini
ster. Nimic. Cui să mai 
scriem, pentru că de plă
tit abonamentul... îl plă- 

• tim și pe ploaie ?“
Pină cînd, în sfîrșit, se 

vor lua măsuri, noi vă 
sfătuim să vorbiți cit mai 
mult la telefon cînd e vre
me frumoasă. Asta ca să 
nu plătiți 
pomană.

abonamentul de

RID Șl CURCILE

ne scrie tovară-
lozate circa 10 000 kg mere. 
Pe aceeași cale ne întrea
bă : „Dacă merele au fe
ricita ocazie să-și petrea
că timpul lor liber in că
minul cultural, noi, care 
nu sintem mere, 
cern ?“

Zău dacă știm 
povățuim. Dacă 
cămin găsiți un 
tred, azvirliți-l.

ce să fa

vă 
la

ce să 
totuși 
măr pu-

Iată ce 
șui Tănase Fiștoliu de la 
cooperativa de consum 
Luncavița-Tulcea : „In
cooperativa noastră lu
crează 80 de muncitori și 
mai toți lucrează în frig. 
Să nu vă închipuiți că 
n-avem lemne. Avem va
goane de lemne, dar ne
tăiate. Trebuie să știți că 
avem și două motoare de 
tăiat lemne care deservesc 
pe oricine..."

Atunci ? De ce nu tă- 
iați lemnele? Sînteți mi
loși ? Tăiați lemnele și 
faceți focul — am zis noi 
ți am citit mai departe : 
„Conducerea cooperativei 
este împotriva tăierii lor 
pentru că, dacă le taie, se 
consumă. Ce părere a- 
veți ?"

Am citit scrisoarea dv. 
unui cîrd de curci și zău, 
au rîs și curcile. Vă sa
lut cu căldură I

HAINĂ DIN PIELE
DE... CAMELEON■ •••

I. Florescu din Craiova, 
str. Principatele Unite nr. 
12, se vaită că nu are no
roc. Zice că a dat, intr-o

FARMACISTELE
Șl MORARUL

Cum e și firesc, în co
muna Bogați-Argeș există 
și moară, și farmacie. Vă 
veți întreba, poate, care e 
legătura dintre o farmacie 
și o moară. In cazul de 
față, legătura există : și 
într-o parte și în alta, 
gestionarii sint navetiști. 
Morarul vine la moară 
cînd îl taie capul, în 
schimb sătenii vin să ma
cine cu noaptea-n cap. 
îngheață ei, îngheață 
caii... Farmacistele sint 
două : una face naveta de 
la Pitești, alta de la un 
kilometru și ceva. Și ast
fel orarul nu se respectă 
nici într-o parte, nici în- 
tr-alta.

Cei ce ne scriu întrea
bă : „Cum s-ar putea re
glementa orarul, cu res
pectarea orelor de servi
ciu ?“ Le răspundem : 
„Dacă și tovarășii de la 
conducerea comunei sînt 
navetiști n-avem cum vă 
ajuta. Dacă nu sint na
vetiști, vă dorim să vă 
vină... apa la moară.

marți, 1775 de lei pe o hai
nă de piele (fabricată la 
Tg. Mureș) și după ce a 
imbrăcat-o de citeva ori, 
a început să capete alte 
culori și, ceea ce este și 
mai grav, haina își schim
bă culoarea in fiecare zi. 
Dragă tovarășe Florescu, 
ne-am interesat la Tg. 
Mureș și, spre surprinde
rea noastră, am aflat, că 
dumnealor, fabricanții, vă 
caută cu înfrigurare. Din 
greșeală, haina v-a fost 
confecționată din piele 
de... cameleon ! Le-am 
trimis adresa dumneavoa
stră pentru confirmare. 
Mai scrieți-ne.

aprovizionarea rețelei, 
numărului lor, cît mai 
încă foarte mari. Cau

za ? în perspectiva 
introducerii mașini
lor electronice de 
calcul, simpla denu
mire a articolelor in
ventariate a fost în
locuită, în scripte, cu 
anumite simboluri 
cifrice (unele cu 
foarte multe cifre). 
Rezultatul ? Pînă la 
introducerea acelor 
mașini care să ușu
reze operațiunile, vo
lumul de hirtie și 
de lucrări a crescut 
de zece ori I

Pentru impulsiona
rea circulației măr
furilor și îndeosebi 
pentru ca tot ce e- 
xistă în depozite să 
se găsească și în ma
gazine, după părerea 
tovarășului I o s i f 
Campus, director ad
junct la aceeași 
I.C.R.T.I., s-ar putea 
acționa și pe linia 
retribuției lucrători
lor.

— In prezent, ne-a 
«pus dînsul, pe ges
tionar îl interesează 
realizarea planului 
de desfacere, de care 
este legată și retri
buirea lucrătorilor 
din unitatea respecti
vă. Acesta e țelul 
tuturor eforturilor 
sale, Pentru atinge
rea lui se zbate să 

obțină în special mărfurile cu vi
teză foarte mare de vînzare, negli- 
jînd toate celelalte categorii. în 
momentul cînd mărfurile așa-zise 
deficitare ajung să se găsească din 
abundență în depozite, ele nu mai 
prezintă nici un interes pentru ges
tionari. Or, ar fi mai firesc ca ges
tionarii magazinelor să fie cointe
resați nu numai In îndeplinirea va
lorică a planului, ci și într-o apro
vizionare cît mai completă.

„Sincopele" în aprovizionarea cu 
mărfuri de sezon nu se datoresc.nu
mai organelor comerciale. O situa
ție statistică, pusă la dispoziție de 
direcția de resort din M.C.I., scoate 
la iveală importante restanțe ale 
întreprinderilor industriei ușoare. 
La 15 decembrie se înregistrau 
restanțe în livrări la țesături 
imprimate din lînă, la trico
taje, confecții, încălțăminte. O sin
gură întreprindere — „Clujeana" — 
era datoare, la acea dată, comer
țului : 79 400 perechi de pantofi și 
7 800 perechi de cizme pen
tru femei, 180 000 perechi de 
pantofi, 28 400 perechi de ghete și 
17 700 perechi de cizme pentru băr
bați, 31 300 perechi pantofi pentru 
adolescenți și alte zeci de mii de 
perechi de încălțăminte. Lista ar 
putea fi continuată cu fabricile de 
confecții dih Craiova, Arad. Com
binatul textil Oradea, fabricile 
„Modern“-Timișo'ara. „Libertatea"- 
Arad ș. a. Nu încape nici o îndo
ială că aceste datorii neonorate con
stituie una din cauzele golurilor din 
rafturile magazinelor, care (adăugîn- 
du-se deficiențelor de organizare 
ale comerțului, transportului etc.) 
provoacă perturbații în aprovizio
narea ritmică cu articole de îmbră
căminte si încălțăminte de iarnă. 
Păcatul e atît de vechi. încît nu 
știm ce am mai putea adăuga cu
noscutelor critici Ia adresa lui. Să 
nu se fi găsit, într-adevăr leacul 
împotriva acestor neglijențe, deve
nite cronice, în îndeplinirea 
obligații 
respective 
voie ?

Pornind 
concrete, am încercat să 
cauzele deficiențelor semnalate. Ex
plicațiile ne-au purtat de colo-colo. 
de la magazin la depozit și retur, 
de la colaboratori (I.T.B.) Ia furni
zori (M.I.U.). Dar cercul s-a închis 
în cele din urmă, astfel că încheiem 
cu o întrebare adresată Ministeru
lui Comerțului Interior : cînd se va 
porni cu hotărîre, cu fermitate la 
eliberarea de orice obstacole a le
găturilor dintre diferitele verigi ale 
comerțului, )a înlăturarea reziduu
rilor unui sistem învechit, greoi, 
ineficient, care-I lipsește adesea pe 
cumpărător de mărfuri existente, în 
timp ee acestea „îmbătrînesc" înainte 
de a ajunge în raftul magazinelor?

la care 
s-au angajat

unor
întreprinderile 

de bună

de la unele constatări 
descifrăm

Rodica ȘERBAN
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Să nu te prindă noaptea în gară
Poposim în plină noapte In gara 

Sf. Gheorghe. Este ora 23,30 Ne 
îndreptăm spre sala de așteptare, 
unde va trebui să stăm mai mult 
de două ore. Cîțiva călători zgri
buliți își suflă în pumni, joacă bă
tuta pe podea ca să mai încălzeas
că... atmosfera.

— De ce e atît de frig în sala de 
așteptare ?

— N-avem lemne — ne răspunde 
Impiegatul de mișcare, Adalbert 
Dinei. Direcția Regională C.F.R. 
Brașov ne-a repartizat o cotă foarte 
mică de lemne, care s-a terminat 
de mult!

.—.Si ce veți face în această 
iarnă ?

— După cum vedeți, așteptăm și 
noi. Am cerut să ni se suplimente
ze cota. Deocamdată, însă...

Ne urcăm în primul tren și ne 
oprim la Brașov. Deși a trecut de 
miezul nopții, aici este o animație 
ca ...la gară. Unii pleacă, alții so
sesc, cei mai mulți însă așteaptă. In 
această forfotă continuă, informa
țiile difuzate prin stația de ampli
ficare sînt absolut necesare pentru 
orientarea călătorilor Din cînd în 
cînd. în pîlnia difuzorului răsună 
o voce somnoroasă pe care nimeni 
nu o înțelege. Șefa de tură Lenuța 
Ion ne-a spus că stația de amplifi
care este veche și improvizată în 
biroul de mișcare De aceea siste
mul de transmisie a diverselor in
formații este necorespunzător Ca
bina spicherului cu instalațiile pen-

tru transmiterea informațiilor în 
fiecare sală de așteptare, la restau
rant, pe peroane au rămas simple 
promisiuni ale Direcției regionale.

Gara Brașov este una din cele 
mai importante și mai moderne din 
țară. Și totuși, ea are un aspect ne
îngrijit ; în sălile de așteptare și 
în ho ul central, curățenia lasă de 
dorit Este trecut de miezul nopții 
și în cele trei restaurante, deschise 
anume pentru a sta la dispoziția 
călătorilor, nu se mai vinde nimic 
de mîncare, nu poți găsi citronadă 
sau apă minerală. încerci să ceri 
un ceai fierbinte și ți se oferă rom 
sau mastică

„Situația este cunoscută — ne ex
plică șeful de tranzit. Ion Coman. 
Am sesizat în nenumărate rân
duri, atît organelor noastre tute
lare, cît și celor comerciale ale mu
nicipiului că după orele 21,00 în 
gară nu se mai găsește nimic de 
mîncare, iar restaurantele gării 
s-au transformat în refugiu de 
noapte pentru cheflii și scandala
gii Dar nu am obținut nici un re
zultat"

...Este ora 5.20. Ne aflăm în sta
ția Ploiești Sud. O dimineață obiș
nuită, cînd călătorii s’nt mai toți 
foarte grăbiți La una din casele de 
bilete, vreo 30 de persoane așteaptă 
să se deschidă ghișeul.

De fapt, casiera se află la ghi
șeu, dar nu poate vinde bilete 
pentru acceleratul 521 spre Ciceu —

cu plecarea din Ploiești la 6,45 — 
pentru că diagrama sosește mult 
mai tîrziu. Așteptăm și noi îm
preună cu ceilalți călători. (între 
timp rîndul s-a lungit mult). Lim
bile ceasului se mișcă parcă mai 

. repede ; mai este puțin și vine tre
nul. mulți încep să se gîndească 
la riscul pierderii Iui. 5,45... 6... Ne 
prezentăm la birou] de mișcare. 
De aici, cineva ne îndrumă spre 
biroul șefului de tură, care înlocu
iește șeful stației pe timpul nopții, 
întrebăm de ce se petrece această 
situație. Ni se răspunde că „acest 
lucru se întîmplă în fiecare zi nu 
din vina stației Ploiești-Sud, ci a 
stației București-Nord".

Șeful de tură,, la cererea noastră, 
pune mîna pe telefon și în mai pu
țin de 1 minut primește legătura 
cu Divizia M.C. București. De la 
celălalt capăt al firului aflăm că 
stația Ploiești are repartizate la 
acest tren cîte 16 locuri în fiecare 
zi. (Dar care, nejustificat, nu sînt 
puse în vînzare pînă nu se pri
mesc toate locurile). Ne întoarcem 
împreună cu șeful de tură la casa de 
bilete Este ora 6 și 20 de minute. 
Casiera Maria Moise își notează 
diagrama. E și ea nervoasă, ca și 
toți călătorii care așteaptă în fața 
ghișeului închide telefonul, își 
face socotelile, apoi începe să vîndă 
bilete. în fața ghișeului se produce 
o adevărată busculadă. Mai sînt 20 
de minute pînă la plecarea trenu- 
liji. iar o parte din călătorii aflați

la rînd nu mai au nici o șansă de 
a-1 prinde.

Acceleratul 521 a plecat. Zăbovim 
la casa de bilete. Din nou s-a for
mat un șir, de data aceasta pen
tru trenul 51 către Suceava. Se re
petă aidoma secvențele descrise mai 
sus. „Diagrama, n-a sosit diagra
ma !“, repetă încontinuu casiera...

Pornim cu primul tren spre Rîm- 
nicu-Sărat. Coborîm și, pentru a 
ajunge spre sala de așteptare, fa
cem un adevărat slalom printre 
mormanele de zăpadă și gheață. Pe 
peron — călători mulți. Unii vor 
să cumpere o . gustare, răcoritoare, 
alții ziare, reviste. Dar gara din 
Rîmnicu-Sărat nu le poate oferi 
nimic din toate acestea. Cineva îi 
îndrumă spre o stradă în spatele 
gării, unde, chipurile, ar fi niște 
chioșcuri. Dar cine se încumetă 
să părăsească peronul pentru a 
parcurge o asemenea distanță ? In
trăm în sala de așteptare. Ușa nu 
are clanță, iar înăuntru — o ade
vărată ghețărie, murdară, cu gea
murile parcă neșterse de un veac...

Ne oprim în altă gară — Foc
șani Este ora 15 și 40 de minute 
și în holul caselor de bilete este 
mare aglomerație. Casiera. Elena 
Palăde. nu prididește să dea bilete 
la zecile de călători care asaltează 
singura casă deschisă, din cele trei 
Acceleratul de București a intrat în 
stație, dar mulți dintre cei aflați la 
casa de bilete vor pleca cu... trenul 
următor 1

Ambianța stației de călători tre
buie să constituie pentru organele 
C.F.R. obiectul unei griji deosebite. 
Raidul pe care l-am efectuat ne-a 
permis să tragem concluzia că, în 
multe locuri, gara și serviciile ei, 
atît de importante pentru călători, 
sînt dacă nu complet ignorate, cel 
puțin la periferia preocupărilor or
ganelor C.F.R. și ale consiliilor 
populare. O asemenea situație este 
cu atît mai gravă, cu cît ea se pe
trece în plin anotimp friguros, cînd 
din cauza dereglărilor survenite în 
fluxul circulației se impune ca în 
stațiile C.F.R. călătorii să fie întîm- 
pinați cu un surplus de căldură și 
ospitalitate. In fond, acestea sînt 
obligații elementare ale organelor 
C.F.R. față de călători — obligații 
care trebuie îndeplinite dacă nu 
din respectul ce li se cuvine aces
tora, cel puțin pentru faptul că ser
viciile puse la dispoziția lor sînt 
plătite în mod anticipat.

De prisos să mai spunem că fapte 
de genul celor arătate mai sus re
clamă nu numai măsuri cu caracter 
local, ci și un control riguros exer
citat de organele de specialitate din 
Ministerul Transporturilor, care au 
datoria de a supraveghea buna de
servire a călătorilor și a-i sancționa 
pe contravenienții la regulile ospi
talității.

M. VASILIU
M. DUMITRAȘCU
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Noile forme de retribuire a muncii

în cooperativele agricole

UN STIMULENT
AL HĂRNICIEI

în ansamblul măsurilor stabilite 
de partid pentru dezvoltarea mai 
rapidă a agriculturii o mare însem
nătate are perfecționarea organizării, 
normării și retribuirii muncii în 
cooperativele agricole. în actuala 
etapă de dezvoltare a cooperativelor 
agricole, perfecționarea formelor de 
retribuire a muncii și introducerea 
de noi forme de retribuire, cît și 
măsurile luate pentru întărirea bazei 
tehnico-materiale a acestor unități au 
drept scop să determine îmbunătă
țirea întregii activități în agricultura 
cooperatistă, creșterea producției a- 
gricole vegetale și animale, * conso
lidarea economică a cooperativelor 
agricole, ridicarea bunăstării mem
brilor cooperatori.

Este cunoscut că sistemul de re
tribuire pe bază de zile-muncă care 
a corespuns unei anumite etape de 
după cooperativizarea agriculturii, 
aplicat uniform în întreaga țară, fără 
a se ține seama de varietatea condi
țiilor naturale și sociale, de schim
bările intervenite în economia coo
perativelor, a creat greutăți în orga
nizarea și desfășurarea normală a 
muncii, în obținerea unei producții 
sporite, în cointeresarea țărănimii 
cooperatiste. Pe de altă parte, ziua- 
muncă nu exprimă în mod direct le
gătura dintre activitatea desfășurată, 
rezultatele acesteia și cîștigul coo
peratorilor pe parcursul anului. A- 
ceastă formă de retribuire nu asi
gură un caracter cert al veniturilor, 
o corelare între perioada de execu
tare a lucrărilor și momentul plății, 
între nivelul de retribuire și produc
tivitatea muncii.

Am subliniat cîteva din neajunsu
rile actualuliii sistem pentru ca în 
dezbaterile care vor avea loc în coo
perative să rezulte cu claritate atit 
cauzele unor neajunsuri existente, cît 
și necesitatea și importanța perfec
ționării formelor de retribuire a 
muncii și introducerea de noi forme 
de retribuire care trebuie să aibă 
ca efect sporirea producției agricole, 
creșterea veniturilor cooperativelor 
agricole și ale membrilor acestora.

Esențial este ca toți membrii coo
peratori să înțeleagă că nivelul re
tribuirii lor depinde de sporirea con
tinuă a producției și reducerea chel
tuielilor pe unitatea de produs în 
toate sectoarele de activitate ale 
cooperativei, care este condiționată 
de participarea lor activă la efectua
rea fiecărei lucrări agricole atunci 
cind este nevoie, de gospodărirea 
chibzuită a tuturor mijloacelor mate; 
riale și bănești, de sporirea avuției 
obștești.

Perfecționarea actualelor forme de 
retribuire a muncii și introducerea 
de noi forme avînd la bază princi
piul socialist al repartiției venituri
lor după cantitatea și calitatea mun
cii depuse corespund gradului de 
dezvoltare al cooperativelor agri
cole și diversității condițiilor în care 
acestea își desfășoară activitatea, 
asigură o legătură directă între re
zultatele muncii depuse și nivelul 
retribuirii.

Pentru a înțelege mai clar ceea 
ce este nou în această privință, ceea 
ce asigură cointeresarea membrilor 
cooperatori să participe cu întreaga 
lor putere de muncă, cu hărnicie și 
pricepere la lucru, considerăm ne
cesar să prezentăm mai întîi în ce 
constă perfecționarea sistemului de 
retribuire.

In primul rînd, este vorba de re
nunțarea la ziua-muncă și evaluarea 
cantității și calității muncii direct în 
expresie bănească, pe bâză de tarife. 
De asemenea au fost îmbunătățite 
normele de muncă și încadrarea 
lucrărilor pe categorii în funcție de 
complexitatea lor, de efortul solici
tat pentru o activitate de zece, ore pe 
zi. Cu alte cuvinte, fiecare coope
rator cunoscînd tariful normelor de 
muncă pe categorii de lucrări sta
bilite în planul de producție și fi
nanciar aprobat de adunarea gene
rală la începutul anului va ști zi de 
zi cît cîștigă pentru munca efec
tuată.

In al doilea rînd, pe lingă per
fecționările amintite au fost reco
mandate cooperativelor agricole noi 
forme de retribuire a muncii: forma 
de retribuire numai în bani și forma 
de retribuire procentuală din va
loarea producției obținute.

Totodată se mențin, în continuare, 
formele de retribuire în natură și 
în bani și forma de retribuire pro
centuală din producția obținută la 
unele culturi

Formele de retribuire a muncii 
(în natură și în bani, numai în bani 
sau proporțional din valoarea pro
ducției obținute) se vor putea apli
ca de către, cooperativele agricole pe 
întreaga unitate, pe sectoare de acti
vitate sau pe lucrări. De exemplu, o 
cooperativă poate aplica ca formă 
unică fie retribuirea în bani, fie re
tribuirea în natură si în bani. A- 
ceeași cooperativă poate aplica, în 
același timp, în sectorul creșterii ani
malelor retribuirea în bani, iar în 
celelalte sectoare retribuirea în na
tură și în bani. In cadrul aceluiași 
sector, de exemplu în legumicultura, 
pentru lucrările pînă la recoltare se 
poate face plata muncii în natură și 
în bani, iar pentru recoltare numai 
în bani. Pentru oricare din formele 
de retribuire se pot stabili tarife fie 
pe normă de muncă, fie pe unitatea 
de produs, sau tarife la 1 000 lei 
producție obținută.

După cum se vede, s-a lărgit sub
stanțial gama formelor de retribuire 
și a felurilor de tarife, ceea ce co
respunde diversității condițiilor din 
cooperative, nevoilor și preferințelor 
membrilor cooperatori Fiind primul 
an de aplicare, este însă necesar ca

Titus POPESCU, 
vicepreședinte al Uniunii Naționala 

a Cooperativelor Agricole 
de Producție

uniunile județene și direcțiile agri
cole să sprijine îndeaproape consi
liile de conducere în analizarea si
tuației concrete din fiecare coopera
tivă, să le ajute în alegerea acelor 
forme de retribuire și feluri de ta
rife care corespund cel mai bine 
condițiilor specifice fiecărei unități 
și sector de activitate. Important 
este ca membrii consiliilor de con
ducere, toți cooperatorii să înțeleagă 
clar rolul și importanța fiecărei for
me de retribuire, a efectelor pe care 
aplicarea lor le poate aduce. Adopta
rea uneia sau alteia din formele de 
retribuire trebuie să fie rezultatul 
analizei consiliului de conducere al 
cooperativei, să aibă la bază consul
tarea specialiștilor, a brigadierilor, a 
celor mai buni membri cooperatori. 
Important este ca formele de retri
buire și felurile de tarife aprobate 
de adunarea generală la întocmirea 
planului să fie folosite în tot cursul 
anului.

Desigur, cooperatorii sînt intere
sați să cunoască cum se vor acorda 
avansurile pentru munca depusă, 
în cursul anului, plata muncii pentru 
normele de muncă efectuate se face 
chenzinal sau lunar, sub formă de 
avans de pînă Ia 80 la sută din su
mele prevăzute a fi plătite în bani, 
precum și pină la 80 la sută din pro
dusele cuvenite pentru normele de 
muncă realizate, la încheierea lucră
rilor de recoltare, după predarea 0- 
bligațiilor către stat.
. La sfîrșitul anului. pe .baza realiză
rilor efective, se restabilește fo.ndul 
de. retribuire a muncii, fondul pentru 
retribuirea suplimentară a membrilor 
cooperatori din formațiunile de mun
că care au depășit planul de produc
ție. Din suma retribuției muncii pe 
întregul an se scad avansurile acor
date, iar diferența se plătește mem
brului cooperator, după ce se retine 
impozitul pe venit, se recuperează 
eventualele debite față de coopera
tivă și se asigură contribuția perso
nală pentru pensia suplimentară

Una din formele de cointeresare 
materială este și retribuirea procen
tuală din valoarea producției care se 
poate face în natură și în bani sau 
numai în bani. în acest caz Ia în
ceputul anului, cu prilejul întocmirii 
planului de producție, se stabilește 
mărimea procentului din valoarea 
producției planificate ce se acordă 
cooperatorilor.

în cazul formei de retribuire pe 
bază de tarife pe unitatea de pro
dus, fondul de retribuire planificat 
pentru sectorul de activitate sau 
pentru lucrarea la care urmează să 
se aplice această formă de retribuire 
se împarte la cantitatea planificată, 
obținîndu-se tariful pe unitatea de 
produs. Să luăm un exemplu ; pen

tru executarea tuturor lucrărilor ne
cesare la o suprafață de 500 ha po
rumb, cu o producție totală planifi
cată de 1 500 tone, fondul de retri
buire corespunzător acestor lucrări 
este de 600 mii lei. împărțind aceas
tă sumă la producția planificată de 
1 500 tone, rezultă un tarif pe tonă 
de 400 lei. Deci cooperatorii care au 
participat la lucrări vor primi cîte 
400 lei pentru fiecare tonă de po
rumb, revenind 1 200 lei la ha la 
nivelul producției de 3 000 kg po
rumb.

O altă formă de cointeresare ma
terială directă care va fi menți
nută este retribuirea muncii pro
centual din producția realizată. 
Această formă de retribuție se prac
tică la recoltatul fînețelor naturale, 
fasolei și dovlecilor în cultură inter
calată, tăiatul și adunatul cocenilor, 
coletelor de sfeclă și la culesul fruc
telor.

Pentru depășirea producțiilor pla
nificate, se acordă plata supli
mentară indiferent de formele 
de retribuire și de tarifele care 
se aplică. în producția vegetală 
retribuirea suplimentară se acor
dă în natură și bani sau în bani, 
iar în sectorul creșterii animalelor 
numai în bani. Retribuirea suplimen
tară se acordă pe formațiuni de 
muncă și numai celor care au depășit 
producția planificată, chiar dacă ce
lelalte formațiuni de muncă din coo
perativă nu au realizat planul. Extin
derea retribuirii suplimentare poate 
avea un rol pozitiv în creșterea 
cointeresării membrilor cooperatori, 
în sporirea producției numai dacă 
planurile de producție sînt. întocmite 
pe baze reale. în practică s-a con
statat tendința de a se planifica pro
ducții mici, realizabile fără eforturi 
corespunzătoare. Organele agricole 
județene trebuie să acorde spri
jinul necesar cooperativelor în 
stabilirea unor planuri de producție 
reale, care să reflecte condițiile con
crete din fiecare secțor'.de activitate, 
în acest fel este posibil ca retribui
rea suplimentară să devină o pîrghie 
importantă în creșterea producției 
agricole.

Considerăm necesar să precizăm că 
retribuirea personalului de conducere 
și tehnico-administrativ, în cadrul 
limitelor prevăzute, se va face după 
aceleași forme de retribuire folosite 
pentru întreaga masă de cooperatori, 
ținîndu-se seama de nivelul venitu
rilor membrilor, de mărimea coope
rativei, de aportul fiecăruia la rea
lizarea planului de producție și fi
nanciar al cooperativei.

Eficiența aplicării sistemului de 
cointeresare materială amintit depin
de în mare măsură de însușirea te
meinică și în amănunțime a tuturor 
prevederilor, în strînsă legătură cu 
măsurile luate pe linia orga
nizării producției și a muncii. 
Se impune ca organele agricole 
județene să acorde sprijin cooperati
velor agricole pentru aplicarea celor 
mai indicate forme de retribuire și 
feluri de tarife care să ducă la creș
terea producției și. pe această bază, 
a veniturilor cooperativelor și ale 
membrilor cooperatori.

(Urmare din pag. I)

pentru mecanizarea lucrărilor de hi- 
droizolații și a multor altora.

Concomitent cu lărgirea bazei teh
nice, am reușit să trecem efectiv, de 
pe acum, la folosirea intensivă a utila
jelor existente în dotarea întreprin
derilor, extinzîndu-se lucrul în două 
schimburi la toate utilajele grele și 
la mijloacele de transport. In ansam
blul măsurilor de creștere a gradului 
de mecanizare , a lucrărilor, întreprin
derilor le-au fost stabilite sarcini 
precise în vederea asigurării condiți
ilor optime de lucru pentru mijloacele 
tehnice existente și reducerii duratei 
reparațiilor. Totuși, analizele făcute 
pe șantiere au arătat că resursele ce
le mai importante de creștere a pro
ductivității muncii rămîn, încă, în 
domeniul folosirii forței de muncă. 
Timpul de muncă nu este utilizat cu 
productivitate sporită din cauză că 
conducerile întreprinderilor și șantie
relor nu acordă uneori importanța 
cuvenită acestei probleme, de so
luționarea căreia depinde nemijlocit 
scurtarea termenelor de execuție a 
lucrărilor. In anumite cazuri, indisci
plina în muncă este favorizată de e- 
fectuarea necorespunzătoare a ponta- 
jului muncitorilor și tehnicienilor. A- 
deseori, nici nu se ține o evidență 
zilnică a. prezenței, ceea ce înlesnește 
nerespectarea de către unii a progra
mului de lucru stabilit. In alte ca
zuri, risipa de timp apare și datori
tă modului defectuos în care își exer
cită atributele maiștrii. Nu-i vorba 
aici doar de simpla activitate de su
praveghere și îndrumare tehnică, ci 
de deficiențe mult mai acute, care 
țin de planificarea lucrărilor și de fo
losirea integrală a timpului de lucru.

înalte rațiuni economice ne impun 
să insistăm pentru înlăturarea grab
nică a acestor anomalii care diminu
ează posibilitățile de creștere a pro
ductivității muncii. Este suficient, în 
acest sens, să arăt că la nivelul actu
al al fondului de timp de lucru al 
constructorilor din țara ftoastră, 
numai un procent reprezintă mun
ca a peste 6 000 de salariați. 
Iată cît de important este ca, 
în acest an, conducerile întreprinde
rilor de construcții-montaj să aplice

„Părinții vitregi" 
ai uzinei

CONTRASTE
• 0 mustrare...

De cîtva timp, Uzina mecanică din Buzău 
face parte din Grupul de uzine pentru con
strucția de vagoane Arad (GUCVA) j noua ei 
apartenență avea să-i modifice, să-i struc
tureze imediat profilul de producție, uzina 
fiind integrată într-un proces complex și 
unitar de fabricație. Colectivul întreprinde
rii, comitetul ei de direcție au înțeles bine 
noile sarcini și au pornit hotărîte la treabă. 
Rezultatele consemnate de Uzina mecanică 
din Buzău în anul trecut — îndeplinirea pia
nului producției globale în proporție de 101,7 
la sută, obținerea unor beneficii suplimen
tare, economii la prețul de cost, cantități în
semnate de produse date în plus — dovedesc 
aceasta. O contribuție deloc neglijabilă la 
realizarea planului a avut-o — după cum 
ne-a spus ing. Petre Hoisan, directorul u- 
zinei — colaborarea cu conducerea grupului, 
receptivă la unele dintre solicitările între
prinderii din Buzău. .Am afirmat unele, în- 
trucît nu și cele mai importante probleme au 
fost rezolvate.'Dacă ne referim la greutățile 
întîmpinate în domeniul aprovizionării și 
desfacerii, realizării integrale și în bune con
diții a planului de investiții, observăm că în 
două din problemele-cheie ale activității 
acestei uzine sprijinul acordat de consiliul 
de administrație al grupului este departe de 
a corespunde cerințelor.

Evident, nu pledăm pentru tutela măruntă, 
pentru pasarea — precum a unei mingi de 
ping-pong — a răspunderilor de la între
prindere la for de resort și înapoi, ci ne 
referim la atribuțiile specifice, inconfunda- 
bile ale grupului de uzine, atribuții de mare 
acuitate legate, după cum spuneam, de a- 
provizionarea tehnico-materială. Tov. Con
stantin Dincă, secretar al Comitetului jude
țean Buzău al P.C.R., ne relata, în acest sens, 
că raporturile existente între grup și uzină 
seamănă mult cu „cele ale unor părinți vi
tregi față de copilul lor, pe care nu-1 iu
besc". Și, din păcate, lucrurile așa stau. Re
partițiile de laminate, ca și ale altor mate
riale (pietre de polizor, șuruburi) au fost 
trimise uzinei de GUCV Arad nu cu 45 de 
zile înainte de începerea trimestrului I 1970, 
ci în cursul lunii decembrie anul trecut. A- 
ceastă întîrziere a perturbat foarte serios 
mecanismul încheierii contractelor econo
mice. La ora cînd acestea trebuiau să fie 
perfectate în întregime, numai un mic pro
cent din repartiții erau certe. Este oare posi
bil să se realizeze ritmic planul, din primele 
zile ale noului an, doar cu laminate în va
loare de 8 milioane lei, cînd uzina are nevoie 
de o cantitate valorînd 48 milioane lei ? Cum 

„se va descurca întreprinderea din Buzău ? 
Iată unul din răspunsuri : „Vom interveni, 
ne vom zbate. Vom mai ciupi cîte ceva îna
inte de termenele, contractate, vom cere 
sprijinul..." Aceasta este părerea directorului 
uzinei.
; Ni. jS-a spus că. la ultima ședință a con
siliului de .administrație al GUCV Arad, s-a 
discutat și stadiul -pregătirii producției pe 
anul 1970. La ce concluzii vor fi ajuns con
ducătorii grupului ? Răspunsul nu l-am pu
tut afla. în schimb, ne-am notat regretul 
directorului întreprinderii : ,,Ce bine era. 
cînd depindeam de București. Puteam să

merg în fiecare zi să rezolv problemele”. 
Dar ce să facă toată ziua bună ziua, un 
director sau inginerii șefi la forul de resort ?

Dacă în privința aprovizionării tehnico- 
materiale mai sînt cîteva portițe deschise in
tervențiilor și improvizațiilor, în. domeniul 
creșterii capacității de fabricație a aparate
lor de cale, cu 50 la sută în anul 1970, aproa
pe că nu mai există nici o șansă. Fabricarea 
a mii de tone de aparate de cale este sub 
semnul întrebării Desele analize și discuții, 
precum și intervențiile făcute la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini n-au dat 
nici un rezultat; utilajele tehnologice care 
trebuiau achiziționate în 1969 și de care de
pindea realizarea investiției respective n-au 
fost procurate. Nu există posibilitatea reală 
ca ele să sosească nici în noul an. Am urmă
rit „istoria" palpitantă a acestei investiții, 
cuprinsă în sutele de pagini de dosar cu adre
se, intervenții și memorii. Din această miș
care a hîrtiilor se desprinde un fapt : dacă 
pînă la crearea grupului de uzine de la Arad, 
la minister se mai făceau eforturi pentru so
luționarea problemelor, se afișau bune in
tenții, după această dată, grupul a lăsat lu
crurile în voia soartei. Se afirmă „nu se 
poate" și, ca atare, toată lumea are sentimen
tul datoriei împlinite și arborează o liniște 
nefirească.

Dar planul pe anul 1970 la aparate de cale 
va trebui să se realizeze 1 Și el se va realiza. 
Măsurile luate de uzină, multe din ele în- 
magazinînd eforturi ieșite din comun, con
duc spre rezultate, dar în. condiții improprii, 
mai puțin rentabile, cu. un consum mai mare 
de forță de muncă decît în cazul realizării 
prompte a investițiilor. Este țimpul ca atît 
ministerul, cît și GUCV Arad să întreprin
dă cel puțin acum ceva, să urgenteze procu
rarea utilajelor tehnologice. Nu de răspun
suri stereotipe, ca- cele prezente în multe din 
adresele trimise uzinei din Buzău, se duce 
lipsă, ci de o preocupare și o reală dorință 
de a rezolva o chestiune, nici pe departe in
solubilă, așa cum tinde să o califice grupul 
de uzine.

Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1969 
a subliniat cu,tărie necesitatea lichidării lip
surilor existente în domeniul aprovizionării 
tehnico-materiale, punerii în funcțiune a noi
lor capacități de producție. Or, pînă acum 
grupul amintit, ministerul de resort nu au 
acționat, energic pentru a sprijini eforturile 
colectivului uzinei în ridicarea nivelului ac
tivității economice. E adevărat, sînt și greu
tăți inerente începutului, care vor dispărea 
pe parcurs De la sine, oricum, nu vor putea 
fi însă înlăturate Dacă vrem ca și această 
întreprindere din cadrul grupului să acțione
ze realmente ca un element component al 
unui angrenaj unitar, atunci relațiile uzi
nei. cu forul ei tutelar trebuie privite ca 
un tot, de egală importanță, i.țp- problemele 
aprovizionării tehnico-materiale) ale realiză
rii planului de investiții trebuie rezolvate te
meinic și operativ.

plăcută
Am primit zilele 

trecute o scrisoare 
semnată de secretarul 
comitetului de partid 
de la Institutul de pro
iectări metalurgice, 
tov. ing. Mihai Nicu- 
lescu, și cîteva... mici 
mustrări verbale pen
tru faptul că n-am 
scris despre succesele 
obținute de IPROMET, 
în întrecerea socialistă 
pe anul 1969. „în de
cembrie 1968, se spune 
în scrisoare, colectivul 
nostru a lansat o che
mare la întrecere tu
turor institutelor de 
proiectări din țară. 
Obiectivele stabilite au 
fost multe și mobili
zatoare. Recent am 
încheiat bilanțul ace-

lui an de intensă e- 
mulație în muncă. Sin
tetic am putea pre
zenta eficiența econo
mică a angajamentu
lui nostru realizat și 
depășit : o economie 
de 152 milioane lei 
la construcții-montaj 
(prin aplicarea unor 
soluții moderne de 
construcții), reducerea 
importului cu 18,3 mi
lioane lei și a consu
mului de metal cu 
4 100 tone". Felicitînd 
harnicii proiectanți de 
Ia IPROMET . 
succesele obținute, 
anunțăm 
gata să 
chiar din aceste 
alte realizări 
nătoare.

® „Alo! Alo!

deranjamente

pentru 
îi că sîntem 

consemnăm, 
zile, 

asemă-

Radu GHEORGHIU

Uzina „Electroputere" Craiova : se montează un nou lot de produse la fabrica de aparatai
Foto : Gh. Vințilă

Progresul telefoniei 
este fără margini. Și, 
în cazul de față, fără... 
limite. Recent, mai 
precis pe data de 4 
decembrie 1969, la 
Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini a fost inaugurat 
un nou tip de legă
tură telefonică Meca
nismul ei e foarte sim
plu : se ridică recep
torul, șe învîrtește 
discul, se rostește o 
formulă — și imediat 
obligații contractuale 
bine stabilite se des
fac și dispar de parcă 
n-ar fi existat. Cum 
s-a născut ideea? Foar
te simplu. După 4 ani, 
Uzina mecanică din 
Gugir, aparținînd de 
ministerul amintit, nu 
și-a onorat „suita" de 
contracte, încheiate an 
de an, pentru livrarea 
unei singure mașini de 
frezat și danturat tip 
FD-320. necesară U- 
zinei metalurgice 
lași. Nici termenul
29 martie 1966 n-a fost 
respectat, și nici cele 
ulterioare : 30 septem
brie 1967 și 15 decem-

din 
din

brie' 1968. Cum tradi
ția a prins rădăcini, 
nici la finele anului 
trecut mașina cu 
pricina n-a sosit la 
Iași. Atunci au plecat 
spre Cugir delegații 
uzinei ieșene care au 
încercat să discute cu 
conducerea întreprin
derii furnizoare. Pe 
toate tonurile, doar- 
doar vor reuși să ob
țină mult așteptata 
mașină. Știți care a 
fost răspunsul ? „De 
livrat, noi v-am livra 
mașina, fraților, știm 
că aveți nevoie de ea, 
'dar nu
p.l'imiț. o, notă telefoni
ca de'lâ minister care 
ne interzice orice li
vrări de mașini-unel- 
te la alți beneficiari, 
decît cei aparținînd 
de M.l.C.M." (ing. șef 
tov. Bunea și directo
rul tehnic tov. Pro
dan). Noua formă de 
legătură telefonică a 
fost inaugurată. Ur
mează, ca orice inven
ție, să fie brevetată 
Sau poate intervine 
„serviciul de deranja
mente" ?

putem. ._ Am

• Cînd doi se ceartă,

neîntirziat măsurile pe care colegiul 
ministerului le-a stabilit în vederea 
utilizării productive, complete, a celor 
10 ore de lucru, printr-un efort con
stant, pe toată durata programului de 
muncă. Pentru a întrona și pe șantie
re acel spirit de disciplină specific u- 
nităților industriale — unde. întreg, e; 
fectivul de salariați începe și termină 
programul la oră fixă — am hotă- 
rît ca din acest an să controlăm per
manent accesul și „mișcarea" perso
nalului și a mijloacelor de producție 
pe șantiere. Socotim că pe a- 
ceastă cale se va pune capăt 
acelor situații, atît de des întîlnite 
pe șantiere, cînd unii salariați își în
cep, dar mai ales își încheie munca cu 
mult timp înainte — adeseori, chiar 
cu ore întregi — de sfîrșitul pro
gramului legal de lucru. Socotim, de 
asemenea,'că, o dată cu generalizarea

largă a proiectelor tip și refoloslbile, 
pe care le vom impune obligatoriu 
acolo unde este cazul.

Vigoarea ritmului de lucru, impli
cit, mărimea duratei de execuție este 
condiționată însă în egală măsură 
și de modul în care sînt pregătite 
investițiile. Exemplele pe care ni le 
oferă cîteva obiective și capacități 
recent intrate în funcțiune — Uzina 
de fibre sintetice de la Iași, dezvol
tarea Uzinei de aluminiu din Sla
tina, unele lucrări de la Uzina de 
mașini grele din București — de
monstrează convingător că acolo 
unde.au fost create din vreme toate 
condițiile s-a reușit terminarea lu
crărilor cu mult timp în avans față 
de termenele planificate.

Din păcate, la alte obiective de 
investiții, execuția lucrărilor tre

Șantierul
9

experimentării noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor, con
ducerile unităților de construcții- 
montaj vor putea folosi tnai bine 
pirghiile de cointeresare a persona
lului în subordine atît în sensul sti
mulării lui pentru o muncă de înaltă 
productivitate, cît și în direcția 
sancționării acelora care întrețin 
dezordinea și indisciplina pe șantiere, 

în vederea accelerării execuției 
lucrărilor intenționăm ca, în a- 
cest an, să așezăm pe baze indus
triale temeinice munca pe șantiere. 
Vom executa o mare parte din con
strucțiile și instalațiile industriale 
din elemente prefabricate, pe cît po
sibil gata finisate. De asemenea, 
vom trece la executarea centrali
zată în ateliere și baze de produc
ție a tuturor operațiilor a căror des
fășurare este posibil să aibă loc în 
astfel de condiții Vom acționa ho- 
tărît în scopul folosirii pe scară

nează într-o bună măsură, vina a 
fost și a noastră. Cauzele se cu
nosc și nu mai insist asupra lor. 
Mă voi referi la cîteva măsuri prin 
care socotim că vom preveni, în 
acest an, asemenea fenomene păgubi
toare Amintesc înainte de orice 
faptul că, începînd cu 1970, lucrările 
la toate obiectivele noi nu vor mai 
fi începute pînă ce nu va fi pus la 
punct graficul rețea-coordonator, 
potrivit căruia vor fi precizate di
nainte toate obligațiile părților con
tractante, ca și perioadele de timp 
în care acestea urmează să fie ono
rate. Am experimentat acest mod 
de lucru la U.F.S. Iași și la dezvol
tarea Uzinei de aluminiu de la Sla
tina și rezultatele ne-au convins că 
trebuie să generalizăm acest sistem 
de lucru. în acest sens în cadrul 
centrului dc- calcul al ministerului 
nostru va fi organizată o grupă 
specială de programare a lucrărilor, 
potrivit rigorilor graficului rețea.

Trebuie să spun că strădaniile 
noastre de a organiza cît mai bine 
execuția lucrărilor pe șantiere riscă 
să se irosească în zadar, dacă titularii 
și beneficiarii de investiții nu se vor 
îngriji la rîndu] lor să soluționeze 
cît mai repede posibil o seamă de 
probleme ale pregătirilor investiții
lor care îi privesc direct. îndeosebi 
se impune limpezită situația celor 
cîteva zeci de lucrări noi la care 
încă nu au fost aprobați indicatorii 
tehnico-economici. Este de asemenea 
necesar să se urgenteze, îndeosebi de 
către Ministerul Industriei Chimice, 
elaborarea documentațiilor de exe
cuție, pentru a se acoperi integral 
pînă cel mai tîrziu la sfîrșitul acestei 
luni documentația de execuție afe
rentă volumului de construcții-mon
taj ce-1 avem de executat în acest 
an. Defectuoasa pregătire a investi
țiilor de către unii titulari de in
vestiții este ilustrată și de felul în 
care s-au programat punerile în func
țiune. Pfentru 1970 sînt nominalizate, 
prin plan, circa 350 de capacități și 
obiective productive noi, pe care le 
execută unitățile ministerului nostru. 
Dintre acestea, 42 la sută sînt prevă
zute să intre în funcțiune în trimes
trul patru, in vreme ce în primele 
trei luni ale anului curent se preco
nizează doar 5 la sută. Oare iar tre
buie să realizăm într-un trimestru un 
volum excesiv de mare de lucrări din 
planul anual ?

Mijloacele materiale și bănești 
destinate realizării programului de 
investiții în noul an sînt foarte 
mari, dar ele nu sînt și nelimitate. 
Ritmul de dezvoltare în viitor a eco
nomiei depinde tocmai de modul în 
care vom ști .să gospodărim aceste 
mijloace, strict dimensionate. Consi
der că noi, constructorii, putem par
ticipa cel mai bine la acest proces 
de cheltuire eficientă a fondurilor 
tocmai prin reducerea cît mai mult 
posibil a termenului de execuție, 
creînd astfel condiții pentru recupe
rarea mai rapidă a fondurilor inves
tite. Aceasta va fi o parte din contri
buția noastră la creșterea eficienței 
întregii activități economice, caracte
ristica principală a planului pe anul 
1970.

întreprinderile 
cadrul Centralei 
dustriale electronică 
șz automatizări au 
chiziționat anul tre
cut, peste prevederile 
inițiale, noi licențe in 
vederea diversificării 
producției. Implicit 
s-au majorat cheltuie
lile cuprinse in planul 
tehnic. Firesc ar fi fost 
ca pentru acoperirea a- 
cestei depășiri a chel
tuielilor să fie supli
mentată sursa de 
nanțare. Dar nu 
intimplat așa.

— După ce s-au 
sil resursele necesare 
— ne relata tov. 
colae Terzioglu, 
cadrul Direcției 
financiar-prețuri 
M.l.C.M. — noi 
propus să se măreas
că cota pentru teh
nica nouă și, in acest 
mod, să suplimentăm 
resursele financiare 
ale planului tehnic. Nu 
am primit insă 
bare din cauza 
neînțelegeri 
C.S.P. șl 
Finanțelor.

• La
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ce C.S.P.-ul ne dădea 
dreptate, Ministerul 
Finanțelor era de pă
rere că aceste chel
tuieli trebuie supor
tate din fondurile de 
investiții.

Nici in luna decem
brie a anului trecut 
disputa intre cele două 
foruri centrale nu lua
se sfirșit. Și, din
cest motiv, întreprin
derile au fost sanc
ționate de Banca Na
țională cu credite res
tante — la data in
vestigațiilor, acestea 
erau de circa 19 mi
lioane lei — i 
care s-au plătit 
stanțiale dobînzi 
nalizatoare.

Se spune că, de 
cei, atunci cînd 
se ceartă, al 
lea cîștigă. De 
ceastă dată, din dis
puta celor două foruri 
centrale au avut de 
suferit, pe nedrept, 
întreprinderile din ca- 
druT centralei aminti
te. Sau, cu alte cu
vinte, cind doi se cear
tă al treilea... pierde.

mai mulți

pentru 
sub- 

i pe-

obi- 
doi 

trei- 
a-

la mai mare!
La Mahîru, una din 

fermele zootehnice ale 
întreprinderii agricole 
de stat Giurgiu, există 
o mare îngrășătorie de 
taurine, vizitată în ul
timul timp de specia- 

. liști din toate județe
le țării. Dar pe lingă 
îngrășarea taurinelor, 
conducerea I.A.S.-ului 
s-a gîndit să... supli
menteze realizările. 
Concret, în cursul a- 
nului trecut au fost în- 
grășați peste 45 000 de 
miei în adăposturi 
construite în mod in
genios și în exclusivi
tate cu mijloace lo-.

cale. Ingeniozitatea a- 
menajărilor a dat pu
tința ca toate lucrări
le de îngrijire a miei
lor să fie efectuate de 
numai cinci muncitori. 
Organizarea îngrășăto- 
ciei s-a soldat cu un 
cîștig de 2 milioane de 
lei. Tehnologul-șef al 
întreprinderii, ing. zoo
tehnist Nicolae Dumi
tru, ne-a relatat că în 
1970 vor fi crescuți mai 
mulți miei, 
beneficiile 
mari. Nu 
decît să le 
mai mulți 
mare" 1

așa îneît 
vor fi mai 
ne rămîne 
urăm : „La 
și 'a mai

unde.au
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EMINESCU: Constituirea Consiliului ION GHEORGHE;

,,iw repertoriu 
național 

care, in primal rind, 
SĂ FOLOSEASCĂ"

Se cuvine să ne amintim mereu 
testamentul profetic al clasicilor, 
nu numai dintr-un legitim sentiment 
de pietate, ci fiindcă lecția pe care 
ne-au lăsat-o clasicii se dovedește, 
pe măsura cernerii timpului, de o 
neistovită actualitate.

Astfel, mi se pare a fi util să a- 
mintesc astăzi cuvintele lui Mihail 
Eminescu, din articolul Reper
toriul nostru teatral. Citez : 
„Sînt bineveniți autorii care și-au 
dat silința onestă de a scrie solid 
și sănătos, fără jignirea moralei și 
a cuviinței; acești autori sînt mai 
de preferat decit aceia care stră
lucesc prin luxul bogat ai fante
ziei, prin verva cea plină și stră
lucită a spiritului, așa precum ade
seori e mai de preferat apa cea 
vie, curată, proaspătă, ce consti
tuie o condițiune neapărată a vie
ții, înaintea chiar 
a parfumatelor vi
nuri ale Orientu
lui". Cuvintele
sale îndeamnă
talentele autentice 
tinere, dar încă 
lipsite de experi
ență, să nu se 
lase seduse de trecătoare mode, de 
înșelătoare și perisabile modele 
străine, uitînd, fără voie, cunoscu
ta pondere și cuviință a spiritului 
poporului nostru, simțul echilibrului 
și al armoniei de care acesta a 
dat întotdeauna dovadă. Era ex
primat astfel un comandament 
moral fundamental.

Teatrul românesc s-a arătat a fi, 
de la primele sale începuturi, o 
școală a caracterelor, o mare, o 
ilustră universitate a sufletelor o- 
menești. In această direcție — a 
menirii sale — tot Mihail Eminescu 
arată drumul pe care se cuvine 
să-l urmeze teatrul nostru. In ace
lași articol, mai înainte citat, ge
nialul poet spune : „Să compunem 
un repertoriu național român care 
nu numai să placă, ci să și FOLO
SEASCĂ, ba înainte de toate SA 
FOLOSEASCĂ". Ținem să arătăm 
că sublinierea nu ne aparține nouă, 
ci lui Mihail Eminescu, care a apă
sat pe cuvîntul SĂ FOLOSEASCĂ, 
pentru a-i pune în valoare toate 
sensurile și obligațiile.

Și, în adevăr, tot ce s-a făurit 
mai trainic în dramaturgia noastră 
și în arta spectacolului românesc 
a pornit de la acest patriotic șl 
profund popular concept al teatru
lui militant, menit să servească. A 
fost crezul artistic și cetățenesc al 
lui Vasile Alecsandri, Caragiale, 
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Dela- 
vrancea, Davila sau Nicolae Iorga 
— ca să-i pomenim, cu un simță- 
mînt de respect ce sporește de-a 
lungul timpului, pe ctitori. A fost, 
în continuare, crezul artistic și ce
tățenesc al marilor scriitori de tea
tru care s-au adăpat de la izvoa
rele înțelepciunii lor : Victor Efti- 
miu, Camil Petrescu, Mihail Sebas
tian, Victor Ion Popa, Alexandru 
Kirițescu, a căror operă a însem
nat o continuare fără întreru
peri a celei începute de iluștrii lor 
înaintași.

Este crezul artistic și cetățenesc 
al strălucitei pleiade de drama

însemnări de 

Sică ALEXANDRESCU

turgi contemporani, dintre care a- 
mintesc pe Aurel Baranga, Mircea 
Ștefănescu, Horia Lovinescu, Paul 
Everac, Al. Voitin, Alexandru Mi- 
rodan, Dumitru Radu Popescu sau 
Teodor Mazilu, care continuă con
ceptul servirii devotate, în condi
țiile noi ale orînduirii socialiste. 
Fără această permanentă grijă, 
fără această întrebare mereu vie 
în conștiință : cui folosesc cu scri
sul meu ? — orice dramaturgie e 
un joc steril, cu cioburi de oglinzi 
amăgitoare.

Spun aceste lucruri, fiindcă am 
văzut, în ultima vreme, irosindu-se 
cîteodată inspirația și bunăvoința 
în istovite arabescuri ale ambigui
tății. Chiar dacă intenția inițială 
este totuși de a servi, această in
tenție s-a pulverizat pe drum. Lu
mina lui cui folosesc a fost întu

necată de petele 
unei goane după 
o „originalitate" 
(căreia i-am adă
ugat intenționat 
ghilimele) și după 
o „noutate" care 
nu se dovedesc a 
fi, de multe ori, 

decît o reluare, în altă tonalitate, 
a unei melodii de mult epuizate.

Dacă marii noștri clasici dăinuie 
și azi cu o strălucire pe care vre
mea n-o întunecă, este fiindcă, nă
zuind să fie de folos, au fost lim
pezi, direcți, accesibili, scriind în- 
tr-o limbă ca un „fagure de mie
re', care ajunge totdeauna la ini
ma omului. Cu privire la fondul de 
idei care trebuie să constituie „te
zaurul intim" al oricărui creator, 
Mihail Eminescu scrie în articolul 
său Revista teatrală. Cităm : „Dra
mele lui Shakespeare și comediile 
Iui Molidre se vor putea reprezen
ta și peste mii de ani, ascultate cu 
același viu interes. In schimb, a 
pune pe scenă împrejurări și oa
meni care azi sînt spre a nu mai ii 
mîine, înseamnă a da unui institut 
de cultură sufletească caracterul 
lrivol al unui cato-chautant“.

Transcriu cuvintele nemuritoru
lui Luceafăr al literelor româ
nești, copleșit în fața viziunii sale 
profetice. In adevăr, așa cum a- 
rată în alt articol intitulat Teatru : 
„Succesul mediocritâțil e ușor". A- 
devărul, în schimb, trebuie căutat 
în „conflicte puternice", exprimate 
prin „caractere bărbătești pline de 
virtute". „Spectatorii — spune mai 
departe Eminescu — vor exemple 
care să însuflețească, pilde de via
ță care să zguduie".

Nu sînt, toate aceste recoman
dări, de o actualitate impresio
nantă ? Și n-ar trebui să dea de 
gîndit celor atinși de mica epide
mie a „demitizării" care bîntuie în 
ultima vreme ? înainte de a „demf- 
tiza", să ne servim cu credință mi
turile, fiindcă din ele s-au născut 
și credințe, și speranțe, și mai ales 
sentimentul de încredere In condi
ția umană, fără de care viața se 
transformă în simplă viețuire și fi
gura omenească în caricatura ei.

Este încă un aomandament mo
ral la care ne conduce marea lec
ție a clasicilor.

Marin Preda despre

geneza operei

‘Z

pentru munca în rîndul elevilor
Sîmbâtă dimineața a avut loc la 

C.C. al U.T.C. constituirea Consiliu
lui pentru munca în rîndul elevilor. 
La ședința de constituire au parti
cipat elevi, cadre didactice, activiști 
ai Uniunii Tineretului Comunist, re
prezentanți ai unor ministere și or
gane centrale. Au fost prezenți to
varășul Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prîm-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, ministru pentru problemele 
tineretului, și prof. Univ. Miron 
Constantinescu, ministrul învățâmîn- 
tului,

Au fost prezentate atribuțiile și 
sarcinile actuale ale consiliului, ca 
organ consultativ al C.C. al U.T.C., 
menit să contribuie la îmbunătățirea 
continuă a activității în rîndul tine-

retului școlar. Consiliul este format 
din membri ai C.C. al U.T.C., elevi 
din școlile generale, licee, școli pro
fesionale și de specializare post- 
liceală, precum și din alte cadre cu 
experiență în munca U.T.C. din 
școli. Cu același prilej s-au con
stituit Biroul Executiv, format din 
15 membri, și comisiile pe do
menii de activitate ale consi
liului, s-a dezbătut și adoptat 
programul de activitate pe anul 1970. 
Președinte al consiliului este tovară
șa Floarea Ispas, secretar al C.C. al 
U.T.C.

în încheiere, participanții au apro
bat, cu puternic entuziasm, textul u- 
nei scrisori adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

(Agerpres)

VITALITATEA 
ARTEI

(Urmare din pag. I)

rea unei anumite categorii de forme 
realizînd în același timp o armonie 
cit mai perfectă a ansamblului com
pozițional. Lucrez acum împreună cu 
arhitectul A. Dîmboianu la un monu
ment închinat unuia din primii vo
ievozi ai Transilvaniei — Gelu —, mo
nument care va fi ridicat la Gherla. 
Pentru că materialul folosit aici este 
piatra — menită să ilustreze cît mai 
expresiv un episod istoric — lu
crarea se va deosebi desigur de 
cele pe care le realizez în lemn. 
In ultima vreme au apărut o 
mulțime de materiale plastice a 
căror folosire în sculptură implică o 
cu totul altă viziune și deci tratare.

— Care este drumul lucrărilor de 
artă spre o optimă comunicare, spre 
o cît mai deplină intilnire afectivă și 
ideatică cu cei cărora le sînt adre
sate ?

V. G. : Cred că fiecare lucrare de 
artă este menită în primul rînd să-1 
exprime pe creatorul ei, să comunice 
publicului gînduri, sentimente. Există 
o foarte largă gamă a modalităților, 
infinit variată, în care ele pot fi ex-

primate. Esențială mi se pare însă an
gajarea in a servi o cauză, o idee — 
ce poate fi exemplificată cu numele 
unor mari artiști. Dar cred în același 
timp că noi, artiștii, sîntem, în primul 
rînd, cei care ar trebui să contribuie 
în mai mare măsură la educarea pu
blicului. Să contribuim la o educare a 
ochiului, a bunului gust, a frumosului, 
a dragostei față de artă. Noi a- 
vem obligația ca prin arta noastră 
să dovedim că problema măiestriei 
artistice trece dincolo de subiectul 
propriu-zis al lucrării, avem da
toria să vorbim despre spiritul epo
cii noastre, să solicităm pe cel ce ne 
privește opera la a medita despre 
epoca ce ne-a inspirat-o, să depu
nem mărturii despre realitățile 
vieții noastre de azi, socialiste, des
pre viața noastră nouă. Trăim o 
viață nouă, care are dreptul să ne 
dicteze marile teme în care patrio
tismul socialist să se constituie în 
principală dimensiune a operei.

Interviu realizat de 
Marina PREUTU

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui): Recital de vioară susținut de 
Cornelia Bronzetti. La pian: Vic
toria Ștefănescu — 20; (la Ateneul 
Român): Concert de muzică popu
lară românească dat de orchestra 
„Barbu Lăutaru". Dirijori: Ionel 
Budișteanu și Nicu" Stăne'scu — 
17; 20.
• Opera Română: Spectacol Ger
shwin — 11; Bal mascat — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia): O scrisoare 
pierdută — 10,30; Idiotul — 19,30; 
(sala Studio): Părinții teribili — 
10,30; Travesti — 15,30; Al patrulea 
anotimp — 19,30.
• Teatrul de comedie: Nlcnlc — 
10,30; Un Hamlet do provincie — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu): D-ale carnavalului — 10; 
Strigoii — 15; Livada cu vișini — 
20; (sala din str. Alex Sahia): Vi
raj periculos — 10; Puricele în 
ureche — 15; Tandrețe șl abjec
ție — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Cînd luna e albastră
— 10; La ciorba de potroace — 
15,30; O casă onorabilă — 19,30; 
(sala Studio): Enigmatica doamnă 
„M“ — 10,30; Ce scurtă e vara — 
16; Anonimul — 20.
• Teatrul Mic: Carlota — 10,30; 
Ofițerul recrutor — 15,30; Ierta
rea — 20.
• Teatrul Gluleștl: Comedie cu 
olteni — 10; Ulisc și coincidențele
— 15; Geamandura — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Năzdră
văniile lui Păcală — 10; Nota zero 
la purtare — 16.
• Teatrul evreiesc de stat: Mazel- 
tov l — 11 ; 19,30

• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei): Elefănțelul cu
rios — 11; (sala din str. Acade
miei): Bandiții din Kardemomme 
— 11.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Varietăți — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174): Nicuță la Tănase — 11; 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu": De la Bach la 
Tom Jones — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a- Sindicatelor: Esop, 
viața, muzica și noi — 20.
• Ansamblul Armatei — formația 
de" estradă și varietăți (sala 
C.C.A.): Cînd se aude o trompetă 
— 19,30.
• Circul de stat: Rapsodia sue
deză — 10; 16: 19,30.

cinema
• Urmărirea: PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30, SALA PALA
TULUI — 17 (seria de bilete — 
3099); 20,15 (seria de bilete — 3100).
• Bătălia pentru Roma: BUCU
REȘTI — 9; 12,30; 16,30; 20, ME
LODIA — 9,30; 13; 16,30; 20, MO
DERN — 9,30; 13; 16,30; 20.
• Păcatul dragostei: REPUBLICA
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• 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.
• Program pentru copii: DOINA
— 9; 10.
& Reconstituirea: LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.45.
• Tntr-o seară, un tren: CAPI
TOL — 9,15: 11,30; 14; 16,15; 18,45; 
21.
O Taina leului: FESTIVAL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FAVORIT
— 10; 13; 15,30; 18; 20,30.

„CAVALERUL
Cu excepția „Zoosofieî", Ion Gheor- 

ghe nu se dovedește a fi în primul 
rînd un poet al invenției lexicale, 
al cuvîntului trăind prin sonoritate, 
ci unul preocupat de idee, de atitu
dine. Temperamentul său este des
chis către orizonturi vaste, către ver
suri prevestitoare, desfășurate. Poe
mele de amplă respirație îl reco
mandă ca poet cu vocația temei so
ciale, a inserției lirice într-un uni
vers uman favorabil opțiunilor fun
damentale. El aspiră, în cea mai mare 
parte a creației de pînă acum, la un 
dialog cu lectorul, la o confesie pe 
care și-o dorește nu numai receptată, 
ci și impunînd reflexii și delimitări. 
In unul dintre cele mai echilibrate 
volume ale sale, „Cariatida" — des
pre care am scris la timpul respec
tiv — își dovedea pregnant aptitudi
nea, deloc neglijabilă, de a reinter- 
preta evenimente spectaculoase ale 
cotidianului, înălțîndu-le în mit. Ță
ranul tînăr ucis la începutul trans
formărilor revoluționare ale țării, 
prototip al baladei „Lazăr de la Rus
ca" a lui Dan Deșliu, constituia pen
tru Ion Gheorghe pretextul unui 
poem prin care își releva darul de a 
aduce către poezie elementele natu
rii, de a le asimila -organic stărilor 
pe care le traversa cu sfîșietoare 
tristețe și adîncă demnitate eroul și 
mai ales mama acestuia, profilîn- 
du-se în zările poemului ca un reflex 
contemporan al „măicuței bătrîne, cu 
brîul de lină", din eterna Mioriță. 
Este evidentă, în volumul care cu
prinde „Balada țăranului tînă.r", as
pirația de a conferi întimplărilor du
rată mitică.

Din această perspectivă, „Cavalerul 
trac" își află o demonstrabilă conti
nuitate. Temerar, autorul își propu
ne să reconstituie, pornind de la 
puținele elemente existente, o mito
logie a înaintașilor, a tracilor. 
Premisele reconstituirii necunos
cutei mitologii (să amintim ver
surile eminesciene de excepțio
nală valoare, care mărturisesc fără 
echivoc intenția realcătuirii mi
tologiei dacice) se reclamă de la ace
le puține documente existente și, 
în egală măsură, de la creația folclo
rică, din care autorul știe să desprin
dă motive esențiale, atmosfera de 
mister și inițiere, taina magică a 
unor cifre, calmul de ritual al pro
ducerii întimplărilor. Am mai adău
ga, între elementele folosite de autor 
în recompunerea unei mitologii au
tohtone : reinterpretarea cu solemni
tate a unor tradiții păstrate pînă la

noi, legate de momente cruciale ale 
existenței umane, cuprinse în dis
tanța de la naștere pînă la moarte. 
Afirmăm astfel prezența unui senti
ment fundamental, acela al conti
nuității spirituale. Poemul propune 
o ipoteză seducătoare și posibilă a- 
supra matricei noastre spirituale, a- 
supra permanențelor noastre în timp.

Ion Gheorghe își aliază, în iniția
tiva de recreere a mitologiei autoh
tone, descifrările în zone adîpci ale 
băștinașilor meleagurilor noastre, nu
mirea a ceea ce este etern uman, 
dintotdeauna pentru totdeauna. De 
aici, înfățișarea omenească, firesc o- 
menească a Cavalerului trao, a lui 
Manimazos, „făcut ca tot omul / din 
mai multe lucruri perechi : el avea

cronica literară

două brațe care creșteau într-o zi / 
cît brațele altora în șapte" (a se ob
serva asemănarea cu formule tip din 
basme, utilizate pentru justificarea 
extraordinarului, a fenomenalului), 
„făcut ca tot omul / și din lu
cruri neperechi, / dar capul său 
cu inima făceau fericită / pe
reche / căci puține lucruri trăiesc 
în singurătate". Poetul redescoperă 
cu o ascunsă uimire omul, propune 
prin „descoperirile" uimirii sale o 
ipostază surprinzătoare a „miracolu
lui uman". Mitul este unul casnic, 
domestic; el nu-și află explicații în 
supranatural și numai preocuparea 
autorului pentru învăluirea întîmplă- 
rilor vîrstelor în atmosferă de ritual 
poate deruta, trimițînd spre atari 
interpretări. însăși nașterea Cava
lerului trao se produce în modul 
cel mai obișnuit: „nici nu-ți vine 
să crezi c-a stat și el / cu fața lui 
nemuritoare la sinul unei femei mu
ritoare". Cel care avea să devină 
idol ori, mai degrabă, simbol, este 
un zeu terestru, ales de viață pentru 
a o semnifica și simboliza, avînd de 
luat de la ea și binele și răul — con
cepte fundamentale ale filozofiei 
populare — sub semnul cărora se va 
întîmpla întreaga lui existență, de la 
ivirea și pînă la trecerea în veșni
cie. tnvățăturile prin care întruchi
parea mitului tracio avea să se veș-

TRAC"

• Valea păpușilor: VICTORIA — 
9; 12, 14,45; 17,30; 20,15, GLORIA
— 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.
• La est de Eden: CENTRAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
@ Băieții din strada Pal: LUMI
NA — 9,15—15,45 în continuare; 
18,$?; 20,45.
® Program de filme documentare: 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
© Băieții în haine de piele: FE
ROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; ,<••• 
16; 18,15; 20,30.
• Frații Karamazov: ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15; 19. 
® Beru și comisarul San Antonio: 
BUZEȘTI — 15,30; 18.
• Galileo Galilei: BUZEȘTI — 
20,30.
• Femela îndărătnică: POPULAR
— 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.
• Lupii albi: UNIREA — 15,30; 18. 
O Anul trecut Ia Marienbad: UNI
REA — 20,30.
• La război, ca la război: DRU
MUL SĂRII — 15; 17,30; 20, ARTA
— 9,30—15,30 în continuare; 18,15; 
20,15.
• Comedianțiî (ambele serii): FE
RENTARI — 15,30; 19.
• Războiul domnițelor: GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30, PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,30.
@ Corabia nebunilor: PACEA — 
15,30; 19.
• Blow-up: FLOREASCA — 9; 
12; 15; 18; 20.30.
• Fragii sălbatici: VIITORUL — 
15,30; 18; 20,30.
• My fair lady: MIORIȚA — 9; 
12,30; 16,15; 19,45.
o Baltagul: MOȘILOR — 15,30;
18; 20,30.
• Noaptea generalilor: MUNCA
— 16; 19.

PROGRAMUL I
8,15 — Deschiderea emisiunii — 

Consultații pentru elevi : Chimie 
(clasele IX—XII). Tema : Ioni în 
soluție (reluare). 8,45 — Matineu 
duminical pentru copii și tinere
tul școlar. 10,15 — Ora satului.
11,15 — Concert simfonic : Orches
tra ,,Academica" a Conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu". Dirijor 
Alexandru Șumski. Solistă Ilinca 
Dumitrescu. în program ; Con
certul nr. 3 pentru pian și orches
tră de Beethoven. 12,00 — De stra
jă patriei. 12,35 — Emisiunea în 
limba maghiară. 13,35 — închide
rea emisiunii de dimineață. 16,30 
— Deschiderea emisiunii — Rea
litatea ilustrat5*. 19,00 — Telejur
nalul de seară. 19,20 — Noutăți 
cinematografice. 19,40 — Cîntă an
samblul folcloric „Pandelașul*4 
din Constanța. 20,00 — Varietăți... 
la gura sobei — Emisiune muzi- 
cal-coregrafică. 21,30 — Film cu 
trei stele : ,,Cine se cațără mai 
sus" — Un film de Clive Donner. 
23,10 — Telejurnalul de noapte. 
23,25 — Telesport. 23,40 închiderea 
emisiunii programului I.
PROGRAMUL II

20,00 — Deschiderea emisiunii : 
— Roman foileton : „Bîlciul 
deșertăciunilor" : Reluarea episo
dului IV. 20,50 — Seară de teatru : 
,,Ceasul de aur" de J. P. Bris- 
ville — Distribuția : Marcel An- 
ghelescu, Ninetta Guști, Mihai 
Fotino, Rodica Tapalagă, Con
stantin Brezjeanu, Horia Hîr- 
jan, Al. Alexandrescu-Vrancea, 
Minei Klepper, George Ulmeni. 
21,55 — Filme documentare româ
nești. 22,20 — închiderea emisiu
nii programului II.

nicească pe sine sînt, după cum sa 
poate lesne observa, rodul experien
ței proprii, al încercărilor pe care le 
are de trecut. „Vămile" complicate 
ale devenirii, în fața cărora Manima
zos aduce tribut țărîna din pămîntul 
natal, se constituie în momente ale 
drumului spre înțelegere și perfec
țiune, sînt o anticipație (prin reconsti
tuire) a vămilor pe care le vor avea 
de trecut, mai tîrziu, personajele bas
melor pentru a-și afirma vocația 
binelui. Menționăm asemenea ele
mente pentru a evidenția că reconsti
tuirea, reclădirea mitologiei ori, mai 
exact, a mitului esențial din mito
logie, este făcută nu numai prin in
tuiție, ci și pornind de la argumen
tele de permanență spirituală păs
trate în literatura orală, în obice
iurile conservate în timp, din gene
rație în generație. Poetul este doar 
un interpret, un spirit coordonator : 
el se retrage înapoia urmelor rămase 
și le citește cu uimire reținută, cău- 
tînd în ele sensurile primare, adunînd 
o imagine din disparate relicve.

Intîmplările, ’ metamorfozele, încer
cările prin care trece Cavalerul trac, 
devin anticipații ale mitului însuși, 
care își edifică dimensiunile abia 
după ce faptele general biografice 
s-au consumat. Preocuparea — 
nemărturisită explicit, dar detec
tabilă— de a se rosti nu oracular, 
ci retrospectiv, face ca poemul să 
devină și o biografie a eroului, cum 
s-a mai spus, în care întîmplările, 
obiceiurile (inițierea în mînuirea ar
cului cu săgeți, celebrarea primăve
rii, a fertilității, a 'nașterii etc.) își 
schimbă, sub harul poetului de a le 
reconsidera, dimensiunile cotidiene.

Versurile, năzuind simplitatea, re
levă o observație poetică marcată 
de aspirația către rigorile realului. 
Desfoliat de platoșa severă a cuvin
telor care se rostogolesc calm în 
versuri, adesea egale ca tensiune li
rică, poemul poate fi consacrat și 
drept un imn al vîrstelor, iar Cava
lerul trac devine doar eroul care 
își trăiește vîrstele, înțelegînd ma
rea spectaculozitate, marele mis
ter al traversării lor pînă în 
clipa de perfecțiune, ce nu poate fi 
atinsă decît la săvîrșirea tuturor 
experiențelor, cînd ai dreptul 
să devii „sfera verde", „lu
crul cel mai frumos / dintre toate 
lucrurile"; „ce zămislește clorofila", 
„sămînța verdelui". Manimazos tră
iește în poem pentru a putea deveni 
nemuritor, pentru a putea deveni 
amintire și experiența ultimă. Risi
pirea lui nu se produce inutil : el 
este cotropit de clorofilă (simbol 
previzibil al vieții). Teama din 
momentul de început al exis
tenței, cînd se produc trecerea 
lui Manimazos în vîrsta matură, des
coperirea de sine, asemănările cu 
natura însăși, se dovedește a fi anti
ciparea unui destin. Iar zeitatea celui 
ce-și vede în „izvorul de apă din 
urmă / de om", „patria și templele 
ei fără zeu" se află în supunerea la 
ritualurile îndătinate ale vieții.

Mitul lui Manimazos se naște ast
fel din trăirea exemplară a încercă
rilor celor mai omenești, învăluita 
într-o atmosferă de mister. și mira
col, fiindcă. în ochii poetului ceea ce 
se întîmplă cu viața omului merită 
această aură. Aici se află puterea și 
consecvența poetului de a zidi omul 
în imn.

încercarea de a propune acest 
punct de vedere asupra „Cavalerului 
trac" — punct de vedere ce se întîl- 
nește în unele părți cu păreri deja 
emise — nu este izvorîtă din cre
dința că ne aflăm în fața unei opere 
desăvîrșite. Sînt multe părți în 
poem care complică de prisos însăsi 
filozofia ce pare a o propune autoruL 
Există locuri prozaice, iar teh
nica alcătuirii Imaginii, repetată cu 
ostentație, pentru a se obține efectul 
de vechime a textului, nu este în
destulătoare pentru intenție. Elabo
rarea prealabilă (necesară desi
gur, căci ar fi de neconceput o ase
menea arhitectură lirică fără un plan 
inițial) este, în unele părți ale poe
mului. mărturisită prea direct, iar 
acojo unde ne-am aștepta să vedem 
strălucirea zidurilor edificiului, lu
minile picturii, descoperim schelele 
care ne-o promit doar. Gestul poe
tului, însă, este semnificativ ; ca și 
consecventa lui preocupare pentru 
constituirea unui univers liric dis
tinct, a unui sistem poetic.

/

Tn „România literară" 
din 1 ianuarie, cu prilejul a- 
pariției ediției definitive a 
„Risipitorilor". scriitorul 
Marin Preda, într-o intere
santă confesiune, își lumi
nează singur laboratorul de 
creație, prezentîndu-și cu 
adîncă sinceritate și forță 
expresivă trăirile și căută
rile creatoare. „Cum am 
scris «Risipitorii»" nu este 
numai o confesiune a unui 
autor ce s-a impus ca o dis
tinctă individualitate crea
toare, ci o mărturie ce ca
pătă semnificații generali
zatoare pentru „aventura 
creației", pentru condiția li
teraturii însăși. Scriitorul 
evocă lupta dramatică 
cuvintele, cu viziunile 
habitudinile din care i-a 
rezultat această carte, con- 
turînd un tablou complex 
al învingerii forțelor iner
țiale, al depășirii „lumii 
Moromeților", care îl do
minase în scrierile 
cedente, al căutării 
nei formule artistice 
care să-1 exprime integral. 
Elaborînd „Risipitorii", 
scriitorul a biruit inerția, 
căpătînd — cum afirmă — 
un „stil al gîndirii sale di
recte", mai bine zis o capa
citate de explorare și 
transfigurare artistică a re
alităților contemporane, o 
lărgire a viziunii ce nu mai 
puteau fi cuprinse de ori
zontul limitat al eroilor din 
romanul ce l-a consacrat. 
Rîndurile lui Marin Preda 
aruncă o lumină edifica
toare asupra procesului său 
de creație. Consemnînd u- 
tila inițiativă a „României 
literare", relevăm totodată

faptul că și alte asemenea 
confesiuni, semnate de 
scriitori reprezentativi ai 
epocii noastre, ar avea da
rul să conducă cititorul spre 
înțelegerea în adîncime a

unor opere importante ale 
literaturii contemporane. 
Mărturii asupra genezei o- 
perei lor făcute de Zaha- 
ria Stancu, Eugen Barbu, 
Fănuș N.eagu, Nicolae Bre- 
ban, D.R. Popescu, Al. Ivâ- 
siuc, Ștefan Bănulescu — 
ca să cităm doar cîteva 
nume de' prozatori — ar fi, 
sîntem încredințați, pri
mite cu interes de cititori 
și utile. în perspectivă, is
toriei literare.

Delir
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Timpul a așternut vălu-i 
de uitare peste rugurile lui 
Torquemada ; san-benito- 
urile, mizerele pelerine or
nate de diavoli cu limbi 
roșii au dispărut și ele, iar 
autodafe-urile ' s-au stins 
pînă și din amintirea • scri
itorilor. Rari amatori de 
umor macabru mai răsfo
iesc înfiorătoarele și îngăl- 
benitele pagini ale scrierilor 
inchizitoriale medievale, 
cu vrăjitoare, cu femei arse 
de vii pentru coabitare cu 
Necuratul (apărut de cele 
mai multe ori sub chipul u- 
nei pisici negre). Astfel de 
scrieri par azi, firesc, ana
cronice, dar nu pentru toa
tă lumea și, mai ales, nu 
pentru Vintilă Ivănceanu, 
care a început să caute re
sursele unei resurecții scri
itoricești. înviind, pare-se, 
atmosfera acelor cărți. Re
zultatele „căutărilor" sale 
și le publică în „Familia" 
din decembrie 1909. Dintre 
cele trei bucăți, „Bărbatul 
încruntat și plictisit" se 
distinge printr-o notă apar
te de comic macabru ascuns 
sub masca seriozității, de 
ciudate practici erotice în
tr-un triunghi pervers for
mat dintr-o femeie, o pisi
că și... un tablou. Locul ac
țiunii este un castel al că-

rui nume 
sonorități i 
tr-una din 
lanțului palat întîlnim „cul
cată pe spate, goală, în fața 
căminului, o femeie semă- 
nînd cu un pește mort, că
ruia solzii ii intraseră in 
carnea mai albă decît luna". 
Această Albă ca Luna su
portă povara pisicii, care 
miorlăie de plăcere pentru 
a-i acompania geamătul vo- 
luptuos. Bizarul ritual e 
privit cu ochi răzbunători de 
portretul unui bărbat plic
tisit și încruntat, fire male
fică și, desigur, cu multe 
nelegiuiri la activ.

cuprinde aspre 
Hockenbock. In- 
încăperile dezb

In cîteva paragrate din 
povestire rolurile se inver
sează i femeia miorlăie și 
pisica geme: „Femeia mior- 
lăi... Pisica gemu și se lipi 
de tălpile femeii. Femeia 
ridică palma dreaptă și lo
vi. Pisica miorlăi și
fugi". După atîtea ge
mete și miorlăieli, ritualul 
se complică 1 „Pisica nu 
voia și femeia o luă cu două 
degete de gît și ii lipi botul 
de gura patratâ a bărbatu
lui și pisica se zbatea și fe
meia gemea voluptuos și bu
zele uscate și prăfuite ale 
bărbatului se împreunară cu 
botul umed al pisicii și 
femeia miorlăia și jarul lu
mina cu reflexe roșietice 
portretul bărbatului".

Brr, fioroasă treabă 1 
Cum se poate oare ca în 
serioasa revistă orădeană 
să apară acest delir ciudat 
și simulat, amestec de ne- 
crofilie și zoofilie perversă ?

— și vrem să sperăm nu 
pentru multă vreme — la 
o rodnică și îndelungată co
laborare Căci transmiterea 
periodică a concertelor pri
mei noastre orchestre sim
fonice putea oferi, în unele 
cazuri, interpretări etalon 
ca ținută, demne de cunos
cut de către muzicienii 
sau melomanii din întreaga 
țară, acțiunea reprezentind 
în același timp un act de 
cultură eu o îndelungată 
tradiție în viața noastră ar
tistică.

Sesizînd In consecință a-

cest fapt, propunem — cum 
e și firesc — extinderea și 
stabilirea unei colaborări 
periodice cu toate filarmo- 
nicile din țară, televizarea 
sistematică a concertelor de 
stagiune, contribuind în 
acest fel la larga populari
zare a valorilor muzicale, la 
întărirea pe o scară mult 
extinsă a autocontrolului 
atît în alcătuirea programe
lor de concert, cît și în 
realizarea propriu-zisă a a- 
cestora.

Dumitru AVAKIAN

Contra-reclamă

loan ADAM

Renunțări regretabile
Am fost plăcut impresio

nați să constatăm că în ul
tima vreme redacțiile de ac
tualități muzicale ale Radio
difuziunii noastre acordă o 
sporită și binemeritată aten
ție transmiterii în direct sau 
retransmiterii 
simfonice ale diferitelor fi
larmonici din alte orașe ale 
țării. Este o inițiativă va
loroasă care, urmărită cu 
consecvență pe o perioadă 
de timp mai extinsă, va fi

concertelor

in măsură să faciliteze ridi
carea în circuitul perma
nent al valorilor naționale 
a realizărilor interpretati
ve ale diferitelor colective 
artistice din țară.

■Regretabil rămîne 
faptul că, în schimb, 
două mari instituții 
propagandă muzicală
țării, Radiodifuziunea și Fi
larmonica de Stat „George 
Enescu", au renunțat de la 
începutul actualei stagiuni

însă 
cele 

de 
ale

Printre numeroasele spe
cii ale scurt-metrajului ci
nematografic se numără și 
filmul-reclamă, modalitate 
modernă de publicitate. 
Care sînt atu-urile filmu
lui publicitar? Ele decurg 
din posibilitățile largi de 
difuzare și din marea for
ță de sugestie a imaginii 
cinematografice, nemaivor- 
bind de . faptul că genul 
deschide un vast teren de 
desfășurare imaginației în 
prezentarea atractivă a u- 
nui produs, a unui maga
zin, restaurant etc, etc — 
adică a obiectului recla
mei respective. Inventivita
tea și arta sînt direct im
plicate aici. Mergînd des 
la cinema, am văzut cîteva 
filme-reclamă românești 
care mi s-au părut reușite, 
îmi amintesc cu plăcere, 
de pildă, de cel care pre
zenta produsele unei fa
brici de bomboane prin in-

termediul unei istorioare 
cu niște copii și cu un că
țel amator de dulciuri, fil
mată într-un ritm viu; la 
fel, filmul cu Dem Rădu- 
lescu în rolul pescarului 
amator care descoperă a- 
vantajele... conservelor de 
pește. Proiectate înaintea 
filmului artistic, aceste 
scurt-metraje nu constitu
iau un balast al programu
lui, ci, dimpotrivă, își înde
plineau — amuzînd — me
nirea publicitară. Din pă
cate, în producția acestor 
pelicule se fac adeseori se
rioase concesii prostului 
gust. Am fost neplăcut im
presionat. între altele, de 
filmul care făcea o foarte 
neconvingătoare și improvi
zată „reclamă" confortului 
de la „Hotel Nord", ca și de 
acela care înfățișa niște 
„animatoare" încercînd să-J 
corupă — simplist și vul
gar — pe un cîntăreț la

Arhitectură

Nicolae DRAGOȘ

Prof. N. IACOB

și decorație

folo-

figurile
realizînd

Virgil MOCANU

'■<

unor cu- 
moldo- 

pe de

modă, cu farmecele nu mai 
știu cărei băuturi româ
nești. Ambele demonstrau 
o dezarmantă sărăcie de 
inspirație și de idei în ma
terie de publicitate. O ade
vărată culme a platitudinii și 
prostului gust în acest do
meniu o constituie însă un 
film văzut chiar săptămîna 
aceasta și care e consacrat 
magazinului „Victoria". 
Dacă sarcina realizatorilor 
a fost de a ne convinge să 
nu frecventăm acest maga
zin, atunci cred că ei s-au 
întrecut pe ei înșiși! 
In afara firmei magazinu
lui, care revine obsedant pe 
ecran, ceea ce se reține din 
această mostră de pseudo- 
reclamă este imaginea u- 
nui magazin tern, cu stive 
de mărfuri puse claie peste 
grămadă, cu „instantanee" 
de aglomerație deloc atrac-

tivă, surprinse parcă la în- 
tîmplare; totul, evident, pe 
un fond de „muzică și poe
zie", cu „versuri" pe care 
nu le-am reținut exact, dar 
care erau de tipul: „dac-a- 
veți nepoți / luați-le chi- 
loți“... Dacă cei care, chel
tuind bani și peliculă (co
lor!) pentru o reclamă ab
solut formală, sînt indife
renți față de eficiența ei, 
asta nu înseamnă ca noi, 
spectatorii, să fim obligați 
să ne pierdem timpul asis- 
tînd la asemenea proiecții. 
Și în prezentarea acestor 
scurt-metraje cred că ar 
trebui să acționeze anumite 
criterii de selecție. Și n-ar 
fi rău dacă ele ar menționa 
și numele autorilor, al căror 
anonimat favorizează în 
prezent lucrul de mîntuială.

Epoca noastră, epoca e- 
fervescenței arhitectonice 
și a marilor construcții, a 
revalorificat sub aspect 
plastic un element esenți
al: zidul. Căci, dincolo de 
roiul său funcțional, el 
poate fi suport pentru lu
crări de artă monumentală 
și, adeseori, chiar element 
decorativ. Astfel, asistăm 
la crearea unei noi ambi
anțe materiale și spirituale, 
la o interpretare a spațiu
lui motivată și provocată 
de necesitatea reintegrării 
artei în cotidianul social 
într-un mod cît mai direct. 
Tocmai de aceea arta 
noastră monumentală, bo
gată în tradiții, dez- 
voltîndu-se mereu In 
strînsă legătură cu is
toria și cu imperativele ei, 
cunoaște în ultimii ani rea
lizări remarcabile, evidenți
ind sensul nou pe care 
l-au căpătat noțiunile de

artă și educație estetică 
raportate la societatea so
cialistă. Dintre realizările 
ultimului an, se cer menți
onate cîteva lucrări care 
atestă noua concepție des
pre arta monumentală și 
despre noile mijloace ma
teriale cu care operează ea.

Pe linia muralismului cu 
funcție decorativă, dar și 
metaforică, Sabin Bălașa a 
pictat două ample com
poziții în marele hol al U-
niversității ieșene, __
sind uleiul degresat, cu e- 
fecte mate, care dau im
presia de frescă, apelînd 
și la o gamă cromatică me
nită să dea luminozitate și 
să creeze un sentiment 
optimist. Grupînd pe de o 
parte 
noscuți cărturari 
veni, 
altă parte o friză dinamică, 
populată de tineri care su
gerează aspirația către o-

rizontul care le este deschis, 
concepînd totul extrem de 
modern, Bălașa realizează 
în același timp o sinteză a 
epocii noastre ; ca și a va
lorilor sale perene.

O decorație în mozaic, 
destinată fațadei Institutu
lui meteorologic, semnată 
de Monica Moisescu și Con- 
stanțiu Mara, își propune 
rezolvarea altui gen de mu- 
ralism, ale cărui compo
nente necesită o stilizare 
extremă, care să permită 
dialogul cromatic, dar și 
citirea elementelor care 
formează ansamblul. Ni se 
pare fericită rezolvarea 
compoziției centrale, sim
bolul anotimpurilor, ca și 
a elementelor meteorologi
ce, organizate echilibrat pe 
diagonala peretelui, calități 
la care trebuie adăugată 
discreția coloritului.

Pentru a valorifica noi 
materiale, Gheorghe Tofan 
realizează o interesantă de
corație în aluminiu eloxat, 
pe fațada viitorului Combi
nat al Fondului Plastic. 
Remarcînd aspectul ex
trem de citadin al ansam
blului, ne punem justifi
cata întrebare: de ce a fost 
realizat atît de departe de 
oraș, într-un loc unde ris
că să rămînă în anonimat? 
Și tot la întrebări legiti
me adăugăm pe aceea 
legată de sensul a- 
celei lucrări de mozaic de 
pe Institutul de Cercetări 
Matematice, plasată- la ni
velul ultim al unui bloc- 
turn, practic invizibilă 
pentru trecător. Astfel se 
realizează o lucrare lipsită 
de elementul esențial, ac
cesibilitatea, posibilitatea 
dialogului cu publicul, ceea 
ce duce la anularea noțiu
nii de artă monumentală, 
socială prin excelență.
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FAPTUL
DIVERS
Obligații

Intr-una din zilele trecute, la 
miliția municipiului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej s-a prezentat ce
tățeanul Gheorghe Guță, din lo
calitate. Aducea opt obligații 
C.E.C. Așa îi dicta cinstea de 
om : le găsise pe stradă. Ulte
rior a fost identificat și poseso
rul acestora. Se numește Gheor
ghe Scurtu. El a relatat lucră
torilor de miliție toate detaliile 
In urma cărora a fost recunos
cut drept păgubaș — și i s-au 
Înapoiat obligațiile. E de prisos 
să mai spunem că el i-a adre
sat cetățeanului onest mulțumiri 
călduroase. Avea atitea... obli
gații 1

Deîectobaza
Siguranța circulației rutiere pe 

drumurile publice depinde in
tr-o mare măsură și de starea 
tehnică a mașinilor. Recent, 
serviciul circulației din In
spectoratul miliției municipiu
lui București a efectuat un con
trol la Autobaza l.T.B. Feren
tari. Din cele aproximativ 70 de 
autobuze controlate, la 31 li s-a 
reținut talonul tehnic pentru de
fecțiuni deosebite. Situația auto
bazei amintite nu este o excep
ție Constatări asemănătoare 
s-au mai făcut, cu alte ocazii, 
in multe alte garaje. Aducem in 
atenția forurilor competente a- 
-eastă problemă, in speranța a- 
^ăpțării unor măsuri corespun
zătoare.

Asasinul a
fost arestat

Plenara Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor
în zilele de 9 și 10 ianuarie 1970 

a avut loc plenara Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor, 
care a dezbătut probleme ale edu
cației Ideologico-politice în activita
tea pionierească și activitatea educa
tivă și metodică din casele pionie
rilor.

La plenară au participat membrii 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, activiști de partid și de 
stat, reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului învățămîntului, ai unor or
ganizații obștești și instituții cultu
rale, ai inspectoratelor școlare jude
țene, președinți ai consiliilor jude
țene ale organizației pionierilor, co
mandanți de unități și detașamente, 
directori ai caselor pionierilor, cer
cetători din domeniul pedagogiei, so
ciologiei, psihologiei, esteticii etc., 
redactori ai presei centrale, radiou
lui și televiziunii, precum și ai pre
sei pionierești.

Cronica zilei
Sîmbătă seara a plecat la Geneva 

prof. dr. Ioan Moraru, vicepreședinte 
al Academiei de științe medicale, pen
tru a participa la lucrările celei de-a 
45-a sesiuni a Consiliului Executiv al 
Organizației Mondiale a Sănătății.

★
între 8 și 10 ianuarie, dl. Albert 

Hankenne, secretar general al Fede
rației Camerelor de comerț-industrie 
și agricultură din Republica Demo
cratică Congo (Kinshasa), a făcut o 
vizită în țara noastră.

Oaspetele a avut convorbiri la Mi
nisterul Comerțului Exterior, Came
ra de Comerț și la unele întreprin
deri de comerț exterior, privind dez
voltarea relațiilor comerciale dintre 
cele două țări.

Un salut colegial ziarelor 
„Crișana" și „Făklya" 

din Oradea

SPORT
Tragerea la sorți pentru turneul final

al campionatului mondial de fotbal Mexico ’70

La lucrările plenarei au luat parte 
tovarășii : Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ion Iliescu, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv a! C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, Miron Con- 
stantinescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul învățămîntului, Traian 
Pop, adjunct al ministrului învăță
mîntului, Mia Groza, vicepreședintă 
a Consiliului Național al Femeilor.

în cadrul dezbaterilor, în plenară 
și la discuțiile pe secții ale plenarei 
au luat cuvîntul 98 de tovarăși.

Plenara a adoptat planul de mun
că al Consiliului, Național al Orga
nizației Pionierilor pe anul 1970.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul Mihai Gere.

(Agerpres)

în urma unei înțelegeri realizate 
între întreprinderea de Transporturi 
Aeriene Române „TAROM" și Bri
tish European Airlines „B.E.Ă.“,_ cu 
începere de la 1 aprilie 1970, linia 
aeriană Londra—București va fi 
deservită de ambele companii. 
(„TAROM" întreprinde zboruri reșu- 
late pe această distanță de cîțiva 
ani).

Avioanele britanice vor decola și 
ateriza pe aeroporturile internațio
nale ale celor două capitale în fie
care săptămînă, lunea și vinerea. 
Cursele respective vor fi efectuate 
cu turboreactoare de tipul „Strident", 
care au o capacitate de peste 100 de 
locuri și o viteză de croazieră de 
800 km pe oră.

(Agerpres)

VIZITA IN ROMANIA A DELEGAȚIEI
CONSILIULUI CENTRAI O SĂRBĂTOARE

A ALBANIEI
La invitația Consiliului Centrai al 

Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, o delegație a sindicatelor
din Ungaria, condusă de tovarășul 
Sândor Gâspâr, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., secretar 
general al Consiliului Central

. Sindicatelor, a făcut. între 6 și 9 ia
nuarie a.c., o vizită în România.

Delegația sindicatelor ungare

al

Delegația sindicatelor ungare a 
avut convorbiri cu o delegație a 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
condusă de tovarășul Florian Dană- 
lache, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Centra] al U.G.S.R.

în timpul convorbirilor,. părțile 
s-au informat reciproc cu privire Ia 
activitatea internă și internațională 
a celor două organizații sindicale. 
A fost reliefată, cu acest prilej, con
tribuția adusă de sindicate la succe
sele obținute de oamenii muncii din 
cele două țări în toate domeniile 
vieții economice, sociale și cultu
rale, răspunderile sporite ce revin 
sindicatelor în actuala etapă a con
strucției socialismului

Cele două delegații au apreciat că, 
în condițiile profundelor trans
formări sociale, economice și politi
ce ce au loc în prezent, mișcarea 
sindicală internațională constituie o 
forță politică și socială importantă, 
cu mari resurse, capabilă să aducă 
o contribuție sporită la lupta împo
triva monopolurilor, imperialismu
lui, colonialismului și neocolonialis- 
mului, la cauza păcii și prieteniei 
între popoare.

Ambele părți au reafirmat hotărî- 
rea centralelor lor de a acționa și 
în viitor pentru a-și aduce contri
buția la eficiența acțiunilor Federa
ției Sindicale Mondiale, la întărirea 
unității celor ce muncesc de pretu

tindeni, în lupta pentru apărarea in
tereselor vitale ale oamenilor mun
cii, pentru libertăți democratice și 
sindicale.

S-a relevat, totodată, importanța 
dezvoltării continue a relațiilor de 
prietenie dintre sindicatele din țări
le socialiste, a contactelor bilaterale 
și multilaterale cu organizațiile sin
dicale din alte țări, indiferent de 
afiliere, pe baza principiilor inter
naționalismului, neamestecului în 
treburile interne și respectului re
ciproc al părerilor.

Fiind pe deplin interesate în reali
zarea securității europene, cele două 
centrale sindicale și-au exprimat 
hotărîrea de a-și aduce contribuția 
la înfăptuirea acestui deziderat, de 
a depune toate eforturile în vederea 
lărgirii continue a cooperării sindi
cale pe continentul european, în in
teresul oamenilor muncii, al solida
rității internaționale și ai păcii.

Sindicatele din Ungaria și Româ
nia și-au reafirmat și cu această 
ocazie solidaritatea cu lupta eroică 
a poporului vietnamez. Ele au ex
primat sprijinul față de sindica-, 
tele și oamenii muncii din țările în 
curs de dezvoltare din Africa, Asia 
și America Latină, care luptă pentru 
libertăți democratice, independență 
și o viață mai bună.

în cursul convorbirilor a fost 
reliefată unitatea de vederi în pro
blemele discutate și s-a reafirmat 
hotărîrea de a dezvolta permanent 
legăturile și colaborarea multilate
rală între sindicatele din Ungaria 
și România, în interesul consolidă
rii prieteniei dintre oamenii muncii 
din cele două țări, al unității miș
cării sindicale internaționale, al 
socialismului și progresului în lume

(Agerpres)

Se împlinesc astăzi 
24 de ani de la pro
clamarea Republicii 
Populare Albania — 
eveniment de însem
nătate deosebită în is
toria poporului alba
nez. Această aniver
sare găsește pe oame
nii muncii din Albania 
în plină activitate 
constructivă pentru 
înflorirea patriei lor 
pe drumul socialismu
lui.

„Chiar și cea mai 
bună lucrare de geo
grafie economică edi
tată cu cîțiva ani în 
urmă nu va putea fi 
de folos unui călător 
străin care ar voi să 
cunoască realitățile 
Albaniei de azi" — 
scria recent econo
mistul albanez J. Gn- 
lina, sintetizînd astfel 
ritmul înnoirilor în
făptuite în țara sa. 
Devenită în anii pu
terii populare un șan
tier al muncii construc
tive, Albania înfă
țișează tabloul unei 
susținute activități 
creatoare. Pretutindeni 
schelele, macaralele,
excavatoarele constituie 
o parte integrantă a 
peisajului ei actual.

Iată, de pildă, cîm- 
pia Muzeae sau „grî- 
narul Albaniei" — 
cum i se mai spune 
Călătorul care privește 
vara întinsele ei la
nuri de grîu își ima
ginează cu greu că nu

de mult pe aceste 
locuri se întindea
mlaștina Terbuf, cu a-
pele ei stătute, cu 
roiuri nesfîrșite de
țînțari. Desecarea a
constituit doar un în
ceput. Transformările 
înnoitoare au cuprins 
treptat și districtele 
din imediata apropie
re — Lushnje, Berat, 
Vlora : combinate in
dustriale, fabrici, uni
tăți ale industriei pe
troliere, termocentrale, 
drumuri și șosele — 
toate acestea au schim
bat radical aspectul 
economic al regiunii, 
în orașul Fieri au intrat 
în funcțiune recent o 
fabrică de îngrășămin
te chimice cu o ca
pacitate anuală de 
110 000 tone de azotat 
de amoniu, o rafinărie 
de petrol și o termo
centrală. La Berat s-a 
construit un combinat 
textil, la Vlora a 
fost inaugurată o fa
brică de ciment și una 
de sodă calcinată și so
dă caustică. Intrarea 
noilor întreprinderi în 
circuitul economic al 
regiunii a determinat 
profunde transformări 
și în viața locui
torilor. în fiecare 
din aceste orașe te în- 
tîmpină noi blocuri de 
locuințe, magazine, școli 
etc.

Nu de mult, în re
giunea de sud-est a ță
rii, acolo unde geologii 
au depistat un mare

POPULARE
zăcămînt de minereu 
bogat în fier, nichel și 
cobalt, a fost dată 
în folosință o mină 
în care extracția se 
face cu metode moder
ne. Ea va asigura spo
rirea considerabilă a 
producției în aceste ra
muri față de anul pre
cedent.

Zăcămintele de; mine
reu prospectate pînă în 
prezent justifică eco
nomic crearea unei 
industrii siderurgice 
proprii — scriu zia
rele albaneze. Uzi
na de laminate de oțel 
intrată în funcțiune la 
sfîrșitul anului trecut 
la Elbasan este primul 
obiectiv al viitorului 
combinat siderurgic 
prevăzut a se construi 
în acest oraș și care va 
prelucra anual 800 000 
de tone minereu de fier 
și nichel. El va produ
ce, pe lîngă fier, nichel 
și fontă, 250 000 tone 
de oțel, laminate de 
diferite profile, țevi și 
conducte de petrol și 
gaz metan.

Știri ca cele aminti
te, făcînd cunoscute noi 
realizări pe calea dez
voltării economiei Al
baniei, sînt o dovadă 
grăitoare a capacități
lor creatoare ale har
nicului popor albanez, 
constructor al socialis
mului.

Z. MARIN

O echipă formată din căpița- I 
nil Gh. Bădescu, A. Mălnășan și ’ 
maiorul Ion Vișan, din serviciu] I 
judiciar al miliției Capitalei, I 
l-au arestat pe Mihal Necșuțu, I 
asasinul soților Gheorghe și , 
Tudora Olteanu despre care vă I 
relatam ieri. Element descompus I 
moral, fără nici o ocupație (la ’ 
41 de ani), cu 12 condamnări pe- I 
nale, cunoscut în localurile de I 
noapte, trăind din expediente și • 
șantaj, criminalul a comis o- > 
dioasa faptă pentru a se răz- I 
buna pe «fiica victimelor care i-a | 
refuzat prietenia. L-am audiat 
și noi în prima fază a anchetei | 
condusă de procurorul Mihai Ță- I 
răfuică, de la procuratura mu- ' 
nicipiului București Probele e- i 
xistente evidențiază cert (decla- I 
ț-ația aparține organelor de an- | 
bhetă) vinovăția criminalului. 
Sadismul și sîngele rece cu care I 
â comis crima îl definesc ca I 
individ periculos pentru socle- • 
tate. Pedeapsa va fi aspră. O | 
cere legea, o cere opinia publi- I 
că. Menționăm activitatea in- | 
tensă desfășurată de lucrătorii 
de miliție care au finalizat a- I 
ceastă acțiune (condusă de lo- I 
cotenent-colonelul Constantin 
Marin și colonelul Gheorghe O- | 
băgilă). După terminarea cerce- | 
țărilor vom reveni cu amănunte 
din sala tribunalului.

„Arca“ din
Tîrgu Mureș |

Grădina zoologică situată pe 
Platoul Cornești, din zona_ de 
agrement a municipiului Tîrgu 
Mureș, a primit noi „pensio
nari" : animale din diferite țări 
ale globului. Este vorba de o 
oaie și un berbec cu coamă — 
specie care trăiește numai în 
munții Atlas ; perechi de puma 
canadian și struț nandu ; exem
plare de iak, zebu indian, cerb 
lopătar alb, două lebede mari și 
un căluț alb în prezent, aceas
tă grădină zoologică mai găz
duiește lei, antilope, capre de 
Camerun, cîini Dingo și alte 
specii. în viitor va fi amenajat 
un lac artificial, care va c' 
populat cu specii de păsări 
Delta Dunării.

fi 
din

întrebare
și răspuns

„Mi-am dus autoturismul 
ne scrie Ion Cladoveanu din 
Craiova (strada Ecaterina Teo- 
doroiu 14) — la stația autoser- 
vice-Cernele. Prezenta o defecți
une de fabricație la axa cu came 
și tacheți. După zece zile, să nu-1 
mai recunosc 1 Capota îndoită, 
farurile sparte. Accident — mi 
s-a spus. A fost tamponat _ în 
timpul verificării. Am solicitat 
fie înlocuirea autoturismului, fie 
a pieselor deteriorate. Rezulta
tul o nouă tamponare a auto
turismului și noi avarii. Inutil 
am mai solicitat înlocuirea pie
selor. Meșterii unității mi l-au 
„dres" ca vai de el și acum mă 
invită să-l ridic. în starea în 
care se află, eu nu-1 mai re
cunosc (la drept vorbind, după 
atitea tamponări e și greu !) 
drept... autoturismul meu. în
trebare : cind o să se pună, pe 
roate, buna servire la unitatea 
cu pricina" ?

Răspuns : cînd _vinovații 
fi puși să plătească !...

vor

de :Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 

«v sprijinul corespondenților

Ziarele „Crișana" șl „Fă
klya", organe ale Comitetului 
județean Bihor al P.C.R. și ale 
consiliului popular județean, 
sărbătoresc 25 de ani de la 
apariția primelor numere. Zi 
de zi, de-a lungul acestui 
sfert de secol de activitate, a- 
ceste publicații au militat ac
tiv pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii partidului nos
tru de dezvoltare multilaterală 
a economiei, științei și cul
turii, de formare a conștiinței 
socialiste a maselor, aducîn- 
du-și contribuția la întărirea 
unității și frăției dintre poporul 
român și naționalitățile con
locuitoare.

Antrenînd cotidian oamenii 
muncii români, maghiari și de 
alte naționalități la transpune
rea în viață a programului 
amplu de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol

Lucrările 
Comisiei mixte 
guvernamentale 
româno-franceze

Lucrările celei de-a II-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-franceze de cooperare economi
că, științifică și tehnică au continuat 
vineri și sîmbătă în grupe de lucru 
pe probleme privind : cooperarea e- 
conomică și industrială ; cooperarea 
tehnică și științifică ; schimburile co
merciale

Efectul curativ 
al apelor minerale 

din Bazinul Domelor
Vestitele izvoare de apă mi

nerală din Bazinul Doinelor, 
bogate în săruri și cu deose
bite însușiri reconfortante, sînt 
captate și îmbuteliate la în
treprinderea de industrie loca
lă „Cheile Dornei" din Vatra 
Dornei. Anual se tmbuteliază 
aici circa 20 000 000 litri de a- 
pe minerale cunoscute în co
merț sub denumirea izvoare
lor respective : „Poiana Negri", 
„Poiana Vinului", Poiana Coz- 
mei“ și „Șarui Dornei". De 
menționat că apa minerală 
obținută de la bazinul „Șa
rui Dornei" se recomandă ce
lor suferinzi de astenie, efec
tele sale curative fiind dintre 
cele mai bune.

vremea
Timpul probabil pentru 12, 13 

șl 14 ianuarie. In țară : Vremea 
va continua să se încălzească în 
toate regiunile țării. Cerul va 
prezenta înnorări mai accentuate 
în nordul și vestul țării. Vor că
dea precipitații locale, mai ales 
sub formă de ploaie. Vînt potri
vit, predominînd din sectorul ves
tic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 5 și plus 5 
grade, iar maximele între 2 și 12 
grade. Ceață și pe alocuri polei, 
în București : Vremea va continua 
să se încălzească. Cerul va fi va
riabil. Ploaie slabă la începutul 
intervalului. Vînt slab, pînă la 
potrivit din sectorul sud-vestic. 

tate, preconizat de Congresul 
al X-lea al partidului, ziarele 
„Crișana' și „Făklya" se stră
duiesc să îndeplinească cu 
cinste importantele sarcini tra
sate de partid întregii noastre 
prese. Pătrunzînd mai adînc 
în esența vieții economice și 
social-politice din țara noas
tră, dezvăluind cu consecven
ță neajunsurile ce mai există 
în diferite domenii de activi
tate și popularizînd larg ex
periența pozitivă, perfecțio- 
nîndu-și necontenit mijloacele 
publicistice, Sie își vor reali
za în tot mai mare măsură a- 
tributele de exponente ale 
opiniei publice.

Cu prilejul acestui jubileu, 
transmitem colegilor noștri din 
Oradea un salut călduros și 
le urăm din inimă noi și în
semnate succese în activitatea 
rodnică pe care o desfășoară

ÎNTILNIRE CU VOCAȚIA
(Urmare din pag. I) 

croit-cusut. Practica se face în școală 
sau în atelierele școlii profesionale 
din localitate. Tot astfel, la Școala 
generală nr 1 din Miercurea-Ciuc, 
băieții au fost repartizați pentru 
practică la Întreprinderea de meca
nizare transport forestier, unde înva
ță elemente de lăcâtușerie, electro
tehnică. mecanică auto, sub îndruma
rea specialiștilor de acolo Fetele au 
fost repartizate, pe grupe. în atelie
rele cooperativei meșteșugărești din 
localitate, la meserii liber alese Ele
vii școlii generale din Lăzarea fac 
cunoștință cu lăcăt.iișeria și strungăria 
la întreprinderea de mecanizare a a- 
gricultiirii din comună

Un fapt semnificativ Bilanțul pri
mului trimestru consemnează numă
rul extrem de redus al absențelor de 
la orele de lucrări practice, progrese 
reale în însușirea noțiunilor tehnice 
de bază și a unor procedee de lucru 
specifice meseriei alese pentru stu
diu, disciplină la locul de muncă, 
conștiinciozitate și dorința de a face 
o muncă utilă. în cataloage, notele 
cele mai mari sînt la activitățile 
practice Pe alocuri între elevii care 
se relevă la lucru — ca disciplină 
și aplicație practică - sînt tocmai a- 
cei care în clasă. în școală., dau de 
furcă profesorilor De altfel, ca o 
observație cu caracter ceva mai ge
neral. confirmată - fără nici o ex
cepție - de cadrele didactice cu care 
am stat de vorbă : „temerile" pro
fesorilor că elevii noilor clase le vor 
crea probleme de ordin eaucativ — 
fie și numai din cauza lipsei de omo
genitate a colectivelor sau a nivelului 
de cunoștințe ceva mai scăzut - s-au 
dovedit neîntemeiate înconjurați cu 
tact și grijă de corpul profesoral. în
cadrați într-o muncă interesantă și 
utilă, elevii au o comportare cores
punzătoare „Sîntem cei mai mari 
din școală — ne spuneau cîțiva ti
neri — este firesc să fim exemplu 
pentru cei „mici", să-i ajutăm pe pro
fesorii noștri în menținerea discipli
nei"

Dincolo de aceste rezultate Inițiale 
pozitive, am încercat să descifrăm, cu 
concursul interlocutorilor noștri din 
producție, o problemă cu scadență 
ceva mai îndepărtată, vizînd însă e- 
ficiența și finalitatea acestor activi
tăți practice ale elevilor din actualele 
clase a IX-a. Iată, exprimate succint, 
opiniile cîtorva specialiști

- Tn doi ani -ie școală generală 
elevii pe care-i îndrum acum la prac
tică își vor însuși suficiente cunoștin
țe și deprinderi pentru a putea deve
ni - după un curs ulterior de califi
care de circa 6 luni - muncitori ca
lificați Dacă în momentul absolvirii 
se va întîmpla să avem unele goluri 
în rîndu) personalului calificat. îi 
vom putea angaja imediat (vor fi 
chiar preferați) și califica la locul

ROMÂNIA IN GRUPA A III-A 
cu Anglia, Cehoslovacia, Brazilia

în sala de festivități a 
hotelului -.„Maria Isabel" din 
Ciudad de Mexico a avut 
loc sîmbătă tragerea la sorți 
pentru stabilirea celor 4 gru
pe ale turneului final al 
campionatului mondial de fot
bal. Echipa României a fost 
repartizată să joace în grupa 
a III-a de la Guadalajara, ală
turi de echipele Angliei, cam
pioană mondială, Braziliei și 
Cehoslovaciei. în primul joc, 
la 3 iunie, fotbaliștii români

de muncă — Ing Dorin Mihăilescu, 
șeful secției încălțăminte mecanică 
la unitatea „Pionierul",

— Calificarea în domeniul meta
lurgic e ceva mai dificilă. Cred însă 
că elevii mei de acum, "lupă ce vor 
absolvi cursurile școlii generale de 
10 ani, vor putea deveni muncitori 
calificați numai după un an de școală 
profesională — ing Ilie Ciucu de la 
întreprinderea „Energo-reparații"

Cu alte cuvinte, se conturează cu 
claritate de pe acum posibilitatea 
pregătirii viitorilor muncitori califi
cați prin scurtarea substanțială a du
ratei învățămîntului profesional, po
sibilitatea încadrării rapide a absol
venților școlii generale de tO ani în 
diferite sectoare de activitate pro
ductivă

Ne-am oprit ceva mai pe larg la 
relatarea experienței pozitive in 
organizarea și desfășurarea ac
tivității practice a elevilor din 
clasele a IX-a ale școlii gene
rale. Este adevărat, ele au un ca
racter preponderent în viața apestor 
clase. Tot atît de adevărat este însă 
și faptul că, pe alocuri, situația nu 
este tot atît de mulțumitoare In 
județul Suceava, de exemplu, abia 
la mijlocul trimestrului inspectoratul 
școlar a format un colectiv care să 
„stabilească" unele probleme mai 
precise în legătură cu practica ele
vilor Așa se face că în unele școli 
rezolvările în această direcție sînt 
formale La școlile generale nr 1 
2 și 3 din Suceava, de exemplu, elevii 
au mers la practică însoțiți nu de pro
fesori, ci de un „reprezentant al cla
sei" In satele județului. lipsite de 
sprijinul întreprinderilor locale — 

LUNI DIMINEAȚA, LA PRIMA ORĂ,

puteți procura

„SCÎNTEIA“
IN TOATE ORAȘELE ȚĂRII

ÎNCEP1ND DIN 12 IANUARIE. ÎN FIECARE LUNI, 0 
EDIȚIE SPECIALĂ A ZIARULUI NOSTRU, CARE CU
PRINDE Șl 0 PAGINĂ DE SPORT, VA FI DIFUZATĂ, LA 
PRIMELE ORE ALE DIMINEȚII, ÎN CELE MAI ÎNDE

PĂRTATE LOCALITĂȚI

vor întîlni echipa Cehoslova
ciei. La 7 iunie, echipa Româ
niei va juca cu cea a Angliei, 
iar trei zile mai tîrziu va tn- 
tîlni formația Braziliei.

Iată componenta celorlalte 
grupe : I: Mexic, U.R.S.S., Bel
gia, Salvador (la Ciudad de 
Mexico) ; a II-a : Uruguay, Ita
lia, Suedia, Israel (la Puebla 
și Toluca) ; a IV-a : Peru, Bul
garia, R. F. a Germaniei, Ma
roc (la Leon).

de mecanizare a agriculturii, îndeo
sebi - școlile au încercat să-și orga
nizeze ateliere proprii, dar numai de 
croitorie și tîmplărie, neavînd alte 
posibilități de dotare cu utilaje Nu 
e de mirare că. în asemenea condi
ții elevii nu au fost atrași spre aceste 
ore, au absentat nemotivat în propor
ții îngrijorătoare Chiar și în Bucu
rești sau în județul Harghita, unde, 
după cum arătam mai înainte, lucru
rile merg în general bine, se întîl- 
nesc cazuri cînd în orele afectate 
practicii, muncii efective se Inițiază... 
vizite în întreprinderi, la muzee și 
expoziții (fie ele și tehnice), sau cînd 
la secțiile practice se face., teorie, 
din lipsa dotărilor necesare (este si
tuația orelor de dactilografie, ini
țiate în numeroase școli generale bu- 
cureștene, unde din lipsa mașinilor 
de scris se învață scrierea pe., plan
șe)

Asemenea deficiențe trebuie, desi
gur, cît mai grabnic remediate. Inte
resul profesional și responsabilitatea 
politică, socială manifestate de 
marea majoritate a corpului profe
soral, interesul mare al părin
ților și elevilor pentru noile cla
se a IX-a. pentru perspectivele 
reale ce le oferă tinerilor ca pregă
tire generală și elemente de pre-pro- 
fesionalizarc. constituie o garanție 
că se pot depăși cu succes dificultățile 
inerente începutului de drum Cu 
condiția însă ca forurile de învâță- 
mînt, cu sprijinul activ al organelor 
locale de partid și de stat, să acorde 
o atenție sporită creării condițiilor 
necesare bunei desfășurări a proce
sului instructiv-educativ în toate șco
lile generale de 10 ani.

CONDIȚII FAVORABILE»

PENTRU 0 EUROPĂ

A COEXISTENTEI PAȘNICE
» 5

(Urinare din pag. I)

care a avut loc la începutul lunii de
cembrie 1969 la Moscova, s-a desfă
șurat o ofensivă a politicii socialiste 
de pace și securitate, care dă avint 
eforturilor multiple ale popoarelor 
europene pentru destindere și secu
ritate, le oferă țel și orientare. în
deosebi propunerile statelor socialiste, 
elaborate in colectiv pentru pregăti
rea și tinerea unei conferințe gene- 
ral-europene. au avut' o rezonanță 
deosebit de puternică in Europa de 
vest și de nord. Popoarele Europei 
își dau seama că punctele recoman
date de statele membre ale Tratatu
lui de la Varșovia pentru a fi în
scrise pe ordinea de zi a unei con
ferințe consacrate securității europe
ne și realizarea de acorduri în aceas
tă privință ar constitui o bază reală 
pentru a se ajunge de la confruntările 
de pînă acum între statele europene 
cu sisteme sociale diferite, la o po
litică de bună vecinătate și o colabo
rare pașnică, bazată pe drepturi egale.

Ce ar trebui făcut, după păre
rea dv., pentru promovarea des
tinderii 7

In comunicatul întilnirii de la 
Moscova din 3—4 decembrie 1969 
a conducătorilor de partid și de 
stat ai unor țări socialiste europene 
se arată că țările respective se pro
nunță pentru lărgirea și dezvoltarea 
relațiilor dintre toate statele pe baza 
principiilor egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile interne, 
respectării suveranității, integrității 
teritoriale și intangibi li tații frontiere
lor existente. Fără îndoială, s-ar a- 
junge la o destindere considerabilă 
dacă toate statele europene s-ar con
duce necondiționat și fără excepție 
după aceste principii S-ar deschide 
cale liberă spre o conferință gene- 
ral-europeană consacrată securității, 
ceea ce poate să ducă la o cotitură is
torică în Europa.

In ceea ce privește cele două state 
germane, ele ar putea aduce o con
tribuție esențială la destindere în 
Europa prin încheierea unui tratat cu 
privire la stabilirea de relații egale 
in drepturi între ele. Președintele 
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, Walter Ulbricht, a 
transmis președintelui Republicii Fe
derale a Germaniei, dr. Gustav Hei
nemann, proiectul unui astfel de tra
tat Acest proiect de tratat este o a- 
devărată piatră de încercare pentru 
politica răsăriteană a noului gu
vern al Republicii Federale vest- 
germane Chiar și tratativele pri
vind încheierea unui astfel de 
tratat, pe care Republica Democrată 
Germană le-a propus pentru ianuarie 
1970, ar putea avea efecte pozitive 
pentru întreaga Europă și ar putea 
să favorizeze soluționarea problemei 
securității europene. Bineînțeles, cu 
condiția ca și guvernul Republicii Fe
derale vest-germane să fie dispus la o 
înțelegere pe baza principiilor coexis
tenței pașnice și egalității suverane 
cu celălalt stat german.

Care sint, după părerea dv., 
perspectivele de realizare a con
ferinței consacrate securității eu
ropene ?

După cum se știe, guvernul Re
publicii Finlanda »-a declarat de 

acord să fie gazda unei confe
rințe europene pentru securitate și a 
adresat un memorandum către 30 de 
state europene. După ultimele comu
nicări ale guvernului finlandez, 24 de 
state europene au răspuns afirma
tiv, respectiv fără obiecții, la această 
inițiativă salutară. Pornind de la 
aceasta, se poate spune că în 
prezent perspectivele pentru o 
conferință europeană consacrată secu
rității continentului sînt mai favora
bile decit oricînd in perioada post
belică.

Renunțarea la folosirea for
ței și la amenințarea cu 
forța, precum și extinderea re
lațiilor economice, a colaborării 
tehnico-științifice, in vederea 
dezvoltării relațiilor pe plan 
politic intre statele europene 
sini punctele propuse să fie în
scrise pe ordinea de zi a con
ferinței europene. Susținind a- 
ceste propuneri, România s-a 
pronunțat pentru extinderea con
tactelor, pentru pași concreți 
care să asigure reușita conferin
ței. Cum apreciați această po
ziție ?

Propunerile consfătuirii de la 
Praga a miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor membre ale Tra
tatului de la Varșovia pentru ordi
nea de zi a unei conferințe în proble
mele securității europene sînt opor
tune și constructive. Adversarii din 
cadrui N.A.T.O. ai unei asemenea 
conferințe nu-și pot permite s-o res
pingă deschis. Dar nu poate fi trecut 
cu vederea faptul că N.A.T.O. 
și state ca Germania occidentală în
cearcă, pe de o parte, să tărăgăneze 
convocarea unei conferințe generale 
a statelor europene și să condițione
ze realizarea ei de îndeplinirea unor 
premise nerealiste : pe de altă parte, 
cercurile imperialiste vest-germane au 
încercat și încearcă justificarea politi
cii lor revanșarde. Față de aceasta, o 
importanță deosebită revine activită
ții de politică externă a statelor so
cialiste pentru convocarea unei con
ferințe general-europene și pentru a- 
sigurarea bunei ei desfășurări. De 
aceea, R. D. Germană salută și spri
jină activitatea statelor socialiste în
dreptată spre transpunerea în fapt a 
principiilor și țelurilor hotărîrilor a- 
doptate de ele în comun la Praga și 
Moscova în octombrie și decembrie 
1969. în deplină concordanță cu sta
tele socialiste frățești. Republica De
mocrată Germană a propus guvernu
lui vest-german stabilirea de relații 
egale în drepturi, corespunzător prin
cipiilor dreptului internațional. Spri
jinirea acestei inițiative a Republicii 
Democrate Germane de către state
le socialiste este de mare valoare. De 
aceea, apreciem mult că președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a declarat 
la plenara din decembrie a C.C. al 
Partidului Comunist Român că Ro
mânia consideră necesar să se rea
lizeze recunoașterea de către toate 
statele a R. D. Germane și să se a- 
jungă la relații între cele două state 
germane pe baza dreptului interna
țional.

Permiteți-mi, în încheiere, să urez 
cititorilor ziarului dv. și tuturor ce
tățenilor români fericire și prosperi
tate în anul 1970.



DUPĂ SESIUNEA DE LA BRUXELLES ORIENTUL APROPIAT
Distanța dintre Paris 
și U. E. 0. se menține

CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

® Bombardament al aviației egiptene în zona orientală 
a Canalului de Suez ® Azi se întrunesc miniștrii de 
externe ai R.A.U., Libiei și Sudanului ® Exerciții de 

apărare pasivă la Cairo

In ambianța sobră a 
unui vechi castel de la 
marginea Bruxelles-u- 
lui, au avut loc, timp 
de două zile, lucrările 
Consiliului ministerial 
al U.E.O. (Uniunea 
Europei Occidentale), 
din care fac parte cele 
șase țări membre ale 
Pieței Comune și An
glia. Pe ordinea de zi 
au figurat o serie de 
probleme referitoare la 
relațiile Est-Vest, si
tuația din Orientul A- 
propiat și la unele as
pecte ale colaborării 
economice. Franța a 
fost din nou absentă. 
Partenerii Franței — 
apreciază observatorii 
politici — nu și-au vă
zut astfel împlinită spe
ranța ca ea să-și reia 
locul în sinul acestui 
organism, cu toate că, 
începînd de la 1 ia
nuarie, timp de 3 luni, 
președinția Consiliului 
ministerial al U.E.O. 
revine în mod formal 
reprezentantului guver
nului francez.

De altfel, preparati
vele pentru această se
siune au avut ca prin
cipal obiectiv restabili
rea punților rupte cu 
Franța de la criza 
U.E.O. din februarie 
1968, dată de la care 
Parisul nu mai parti
cipă la ședințele con
siliului ministerial și 
nici la cele ale consiliu
lui permanent, trimițîn- 
du-și reprezentanții săi 
numai la adunarea par
lamentară a U.E.O., 
organism cu funcții

exclusiv consultative. 
Criza U.E.O. a fost 
generată de nerespec- 
tarea de către parte
nerii Franței a regulei 
unanimității în ce pri
vește stabilirea ordinii 
de zi. Franța a respins 
de asemenea tendința 
de a transforma Uniu
nea Europei Occiden
tală într-un organism 
supranational, în ca
drul căruia să se stabi
lească consultări obli
gatorii într-o problemă 
sau alta și mai ales în 
mult controversata pro
blemă a candidaturii 
britanice la Piața co
mună. Firește, dife
rendul și-a pierdut 
semnificația după a- 
cordul de la Haga, prin 
care Franța s-a decla
rat în favoarea începe
rii unor negocieri în a- 
cest sens în cursul a- 
nului 1970, dar aceas
ta nu a dus automat 
la reglementarea im
pasului U.E.O.

Ministerul de exter
ne belgian și-a oferit, 
după cum se știe, bu
nele oficii pentru solu
ționarea diferendului 
dintre Franța și 
U.E.O., făcînd în luna 
decembrie o serie de 
propuneri în acest sens. 
Ea Paris se apreciază 
că, deși aceste propu
neri ar putea facilita 
o soluție, unele puncte 
se impun a fi studiate 
„mai aprofundat''. 
Franța nu pare, deci, 
grăbită să-și reia locul.

Dezbaterile de la 
Bruxelles par a fi ofe

rit argumente în plus 
părții franceze pentru 
rezervele descinse ex
primate la adresa 
U.E.O. Ministrul bri
tanic de externe, Mi
chael Stewart, a insis
tat la Bruxelles asupra 
necesității de a se dez
volta în cadrul U.E.O. 
o politică (vest) euro
peană comună. Insis
tențele lui Stewart a- 
supra „concentrării po
litice" au fost apre
ciate la Paris ca fiind 
opuse concepțiilor 
Franței asupra U.E.O.

De aceea, după cum 
scriu ziarele franceze, 
distanța care separă 
Parisul de U.E.O. nu 
pare a se fi micșorat 
în urma sesiunii de la 
Bruxelles.

CAIRO 10 (Agerpres). — Aviația 
egipteană a distrus sîmbătă o bază 
israeliană pentru lansarea de rache
te de tip „Hawk“ și a bombardat ba
teriile antiaeriene și concentrările 
de trupe israeliene amplasate pe ma
lul oriental al Canalului de Suez, a 
declarat un purtător de cuvînt al 
armatei R.A.U., citat de agenția 
MEN. El a precizat că, după îndepli
nirea misiunii, toate aparatele egip
tene s-au reîntors la bazele lor.

★
TEL AVIV 10 (Agerpres). — Potri

vit relatărilor agenției UPI, un pur
tător de cuvînt al armatei israeliene 
a declarat că două avioane egiptene 
au fost doborîte sîmbătă în timp ce 
formații de avioane ale R.A.U. în
cercau să atace p.ozițiile israeliene 
din regiunea Ras Al-Sudar dispusă 
pe litoralul oriental al Canalului de 
Suez. Avioanele egiptene au fost lo
vite cu rachete de tip „Hawk“, a a- 
firmat purtătorul de cuvînt, care a 
precizat totodată că pozițiile israelie
ne nu au suferit nici un fel de pier
deri.

CAIRO. — Miniștrii afacerilor ex
terne ai Republicii Arabe Unite, Li
biei, și Sudanului se reunesc dumi-

Aspect de Ia reuniunea ministerială a U.E.O., care s-a des
fășurat la Bruxelles. Fotoliile goale care se văd în stînga 
fotografiei au fost rezervate delegației Franței, dar, după 

cum se știe, și de data aceasta au rămas neocupate

nică la Cairo pentru a examina mo
dalitățile de concretizare a acordului 
încheiat la Tripoli între conducătorii 
celor trei țări, relatează agenția 
M.E.N.

BEIRUT — Guvernul libanez a ce
rut reprezentantului său permanent 
la O.N.U., Edouard Ghora, să infor
meze Consiliul de Securitate asupra 
atacurilor israeliene lansate în zilele 
de 8 și 9 ianuarie împotriva regiuni
lor de sud ale țării — au anunțat 
surse oficiale din Beirut.

CAIRO. — La Cairo și în subur
biile capitalei R.A.U. s-au desfășu
rat sîmbătă exerciții de apărare pa
sivă, relatează agenția France 
Presse. Ministerul de Interne- a fă
cut cunoscut că dispozițiile referi
toare la apărarea pasivă și securitate 
vor rămîne în vigoare timp de două 
săptămîni. începînd de La 10 ianua
rie.

CAIRO. — Autoritățile egiptene 
anchetează în prezent circumstanțe
le defectării trenului de aterizare al 
avionului în care se afla președin
tele Gamal Abdel Nasser în drum 
spre Rabat, pentru a participa la 
conferința arabă la nivel înalt — in
formează în numărul său de sîmbă
tă cotidianul egiptean „Al-Ahram“. 
Același ziar semnala cu o zi înain
te că pe aeroportul Benghazi din Li
bia avionul prezidențial era pe punc
tul de a ateriza fără a folosi trenul 
de aterizare, ca urmare a defectă
rii acestuia. Un accident similar, re
levă „Al-Ahram“, s-a produs la so
sirea avionului prezidențial la Al
ger. Autoritățile egiptene, relevă 
ziarul, procedează în prezent la an
chetarea piloților și tehnicienilor a- 
paratului și a întregului personal care 
s-a ocupat de întreținerea avionului 
înaintea decolării sale de pe aeropor
tul de la Cairo.

CAIRO. — Președintele Gamal Ab- 
de' Nasser a primit pe Horace King, 
președintele Camerei Comunelor din 
Marea Britanie, care face o vizită o- 
ficială în R.A.U. la invitația Adu
nării Naționale. Comunicatul oficial 
dat publicității la Cairo nu mențio
nează problemele examinate cu a- 
cest prilej.

Convorbiri între delegații 
ale P. C. Italian 

și P. C. din Spania
ROMA 10. Corespondentul Agerpres. 

N. Puicea, transmite : La Roma au 
avut loc convorbiri între o delegație 
a Partidului Comunist Italian, condu
să de Luigi Longo, secretar general al 
P.C.I., și o delegație a Partidului Co
munist din Spania, condusă de San
tiago Carrillo, secretar general al 
partidului. Ziarul „L’Unită", organul 
P.C.I., relatează că în cadrul discu
țiilor cele două delegații au procedat 
la o informare reciprocă privind si
tuația din Italia și Spania și au anali
zat o serie de probleme internaționale 
actuale.

COMUNICAT
POLONO CEHOSLOVAC

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei în R. P. Polonă a 
președintelui guvernului federal al 
R. S. Cehoslovace, Oldrich Cernik, 
a fost dat publicității un comunicat 
în care se relevă că în cursul con
vorbirilor cu premierul Jozef Cyran- 
kiewicz au fost analizate relațiile 
polono-cehoslovace și s-a subliniat 
necesitatea dezvoltării lor multilate
rale. O atenție deosebită a fost acor
dată problemelor colaborării econo
mice și tehnico-științifice reciproce.

A avut loc, de asemenea, un larg 
schimb de păreri asupra problemelor 
internaționale actuale și în special 
asupra securității europene și colabo
rării pe acest continent. Cele două 
țări au hotărît să sprijine activ ini
țiativa convocării unei conferințe eu
ropene în problemele securității și 
colaborării în Europa. S-a subliniat, 
totodată, că în momentul de față au 
apărut premise reale pentru micșora
rea încordării și crearea unor con
diții de securitate, pentru dezvoltarea 
relațiilor de bună vecinătate și co
laborare pașnică în Europa. Cele 
două părți au discutat, de asemenea, 
o serie de alte probleme internațio
nale care interesează cele două țări, 
între care problemele dezarmării, si
tuația din Vietnam și cea din Orien
tul Apropiat.

VIETNAMUL DE SUD

PUTERNICE ATACURI ALE FORȚELOR
PATRIOTICE ASUPRA UNOR BAZE

AMERICANO-SÂIGONEZE
SAIGON 10 (Agerpres). — în 

cursul nopții de vineri spre sîmbă
tă, forțele Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud au declanșat 10 bombarda
mente cu rachete și mortiere asu
pra unor. baze ale trupelor ameri- 
cano-saigoneze — relatează corespon
dentul agenției France Presse. Cele 
mai puternice atacuri au fost lan
sate asupra importantei baze aeriene 
americano-sa-igoneze de la Cam Ranh 
și asupra cartierului general al bri
găzii 173 de parașutiști americani, si
tuat în apropierea localității An 
Khe.

In zorii zilei de sîmbătă, la 11 ki
lometri nord-est de orașul Tay Ninh, 
au avut loc lupte violente între u- 
nități ale trupelor americano-saigo- 
neze și detașamente ale forțelor pa
triotice. Acest sector a fost timp de 
4 zile scena unor lupte intense în
tre forțele patriotice și trupele ina
mice.

în cursul nopții de vineri spre sîm
bătă, raidurile „fortărețelor zbură
toare" americane „B—52“ au fost 
concentrate în provincia Binh-Long.

Ziarul „New York Times" a pu
blicat sîmbătă o corespondență din 
Washington, în care subliniază că au 
fost prezentate dovezi ce atestă că 
trupele sud-coreene dislocate în 
Vietnamul de sud au asasinat sute 
de civili sud-vietnamezi. Potrivit 
ziarului, aceste dovezi au fost remi
se Ministerului Apărării al S.U.A. de 
Terry Rambo, fost director al u-

nui proiect de cercetări privind re- 
fugiații din Vietnamul de sud, care 
a fost finanțat de Pentagon. Rambo 
a precizat că a avut posibilitatea să 
afle de la refugiații sud-vietnamezi 
despre atrocitățile comise de trupele 
sud-coreene care, în 1966, au ucis a- 
proximativ 200 civili sud-vietnamezi 
în regiunea de centru a Vietnamului 
de sud. El a adăugat că un ofițer a- 
merican i-a ordonat „să înceteze să 
mai facă asemenea anchete" și l-a 
sfătuit să nu menționeze cele aflate 
în raportul la care lucra. După cum 
scrie „New York Times", Rambo a 
afirmat că „pentru sud-coreeni uci
derea refugiaților sud-vietnamezi este 
o politică deliberată, sistematică". 
Toate dovezile precise obținute în 
legătură cu aceste crime au fost pre
zentate de cercetătorul american în
tr-un raport secret, adresat Minis
terului Apărării al S.U.A.

In această lună se împlinesc 
șapte ani de la crearea în Viet
namul de sud a editurii „Giai 
Phong" („Eliberarea"). Bilanțul 
activității în această perioadă a 
editurii, dat publicității de a- 
genția de presă cu același nume, 
relevă însemnătatea acestui or
gan al Frontului Național de E- 
liberare în lupta pentru afirma
rea aspirațiilor de libertate, in
dependență și suveranitate ale 
poporului sud-vietnamez. In ciu
da dificultăților intîmpinate, e- 
ditura a reușit să difuzeze în 
mod regulat diverse publicații 
privind politica F.N.E., succe-' 
sete luptei de eliberare ct"

„Febră" la bursa 
din Tokio

TOKIO 10 — Corespondentul A- 
gerpres, FI. Țuiu, transmite : Baro
metrul cel mai sensibil al pieței va
lorilor din Japonia, bursa din Kabu- 
to-Cho (Tokio), a înregistrat la sfâr
șitul acestei săptămîni cea mai pu
ternică „febră" din ultimii 20 de ani. 
Indicele Dow Jcnes a scăzut aproape 
fulgerător de Ia 2 400 la 2 283,68, de- 
clanșind în holul principal de nego
ciere a acțiunilor o panică puternică. 
Furtuna de pe culoarele bursei ja
poneze a fost stîrnită de zvonurile 
potrivit cărora guvernul american ar 
fi hotărît să ia sub control investi
țiile S.U.A. la bursa japoneză cu sco
pul restrîngerii activității firmelor 
americane în străinătate.

O altă cauză a agitației de la Ka- 
buto-Cho este determinată de faptul 
că în ultimul timp prețul valorilor 
negociate a crescut prea repede. Au 
existat, de asemenea, unele specula
ții în sensul că guvernul japonez ar 
majora rata dobînzilor pentru îm
prumuturi pe termen lung.

Sîmbătă, negocierile au fost relua
te și indicele Dow Jones a crescut cu 
numai 27 de puncte, ceea ce a liniș
tit într-o oarecare măsură spiritele. 
Investitorii continuă -însă să fie 
alarmați de faptul că viitorul ar pu
tea aduce pierderi și mai mari în 
acest joc al hazardului.

Se așteaptă eliberarea 
lui Regis Debray

LA PAZ 10 (Agerpres) — Cu
noscutul scriitor italian Alberto 
Moravia a declarat că generalul 
Alfredo Ovando, președintele Re
publicii Bolivia, i-a făcut cunos
cut, cu prilejul unei recente con
vorbiri, că intelectualul francez 
Regis Debray va fi într-un viitor 
apropiat eliberat, ca urmare a unei 
amnistii politice generale. Pre
ședintele bolivian a precizat, po
trivit spuselor Iui Alberto Moravia, 
că „este necesară depășirea anu
mitor dificultăți politice înainte 
ca Debray să fie eliberat".

agențiile de presă transmit:
Trupele salvadoriene au 

atacat cu mortiere mica localitate Sa
lubre de pe teritoriul Hondurasului, 
relatează agenția A.F.P. Guvernul din 
Honduras a adus la cunoștința Orga
nizației Statelor Americane acest inci
dent pe care l-a calificat drept „o 
nouă provocare salvadoriană împotri
va Hondurasului".

Reprezentanță a Institu
tului national pentru co
merț exterior al Italiei în 
R.D. Germană. Institutul național 
pentru comerț exterior al Italiei 
a hotărît să deschidă o reprezentanță 
în capitala Republicii Democrate Ger
mane, anunță ziarul „l’Unitâ". în anul 
1970, precizează ziarul, schimburile 
comerciale dintre cele două țări ur
mează să se extindă considerabil. Noul 
acord comercial pe cinci ani, încheiat 
între Italia și R.D.G. în decembrie 
1969, prevede pentru anul 1970 o spo
rire a schimburilor de mărfuri dintre 
cele două țări cu 40 la sută.

Au fost expropriate trei 
mari latifundiidin Sieria de Tru- 
jillo (Peru), avînd o suprafață totală de 
60 000 hectare. Alte trei moșii fuseseră 
expropriate înainte, administrația lor 
fiind preluată de funcționari guverna
mentali.

Politia din Irlanda de 
Hold va IjreIua săptămîna viitoare 
sarcinile menținerii ordinii în Ulster, 
asumate din august anul trecut de ar
mata britanică, datorită gravelor inci
dente care au avut loc aici între pro
testanți și catolici. Trupele britanice 
vor continua să staționeze în Irlanda 
de nord, pregătite să intervină, dacă 
situația o va cere.

Curtea supremă militară 
din Sudan se va *ntrun* ia si ia_ 
nuarie pentru a judeca procesele in
tentate unui grup de 62 de persoane

deferite justiției sub acuzația de rebe
liune și conspirație în scopul răstur
nării actualului regim, anunță agenția 
France Presse.

S-ou împlinit zece ani de 
la inaugurarea lucrărilor de construire 
a barajului de la Assuan, care vor lua 
sfîrșit în vara acestui an. Liniile elec
trice deja instalate au o lungime de 
1700 kilometri și formează o rețea 
care unește Assuanul de capitala 
R.A.U., Cairo.

Populația țărilor europe
ne cuprinse de epidemia de 
gripă din iarna aceasta poate fi asi
gurată pentru următorii ■ zece ani că 
virusul bolii nu-și va mai face apariția. 
Specialiștii Organizației Mondiale a 
Sănătății (O.M.S.), care au urmărit 
maladia încă de la începutul evoluției 
sale, au informat că virusul acestui 
tip de gripă are proprietatea de a se 
„transforma" din zece în zece ani.

Remanierea cabinetului 
zambian. Președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, a anunțat o rema
niere a cabinetului de miniștri. Anun
țând schimbările efectuate, președinte
le Kenneth Kaunda- a declarat că in
tenționează ca în anul 1970 să-și con
sacre toate eforturile problemelor 
dezvoltării economice a țării și de a- 
ceea a hotărît să opereze schimbări 
sensibile pe plan administrativ.

Problema Saharei spa
niole, principalul dosar contencios 
hispano-marocan, face în prezent o- 
biectul unor contacte oficiale între 
Madrid și Rabat, relatează agenția 
France Presse. în acest context se în
cadrează și scurta vizită a ministrului 
marocan de externe, Abdelhadi Bouta- 
leh, în capitala spaniolă. Potrivit unui 
comunicat al Ministerului de Externe 
al Spaniei, cei doi miniștri au exami
nat „situația din Africa de nord" și 
„diverse probleme în suspensie pri
vind cooperarea economică viitoare".

Interesul Spaniei față de acest terito
riu revendicat de Maroc rezidă în spe
cial în descoperirea, în urmă cu cinci 
ani, a unor importante minereuri de 
fosfați, a căror exploatare ar urma să 
înceapă în 1971.

A fost lansat Ia apă re
morcherul gigant „Ozea- 
nik" la șantierul naval din Ham
burg. El urmează să fie folosit pentru 
remorcarea vaselor naufragiate sau pe
trolierelor cu deplasament de 500 000 
t. Acest remorcher poate acoperi dis
tanța de 36 000 km fără escală de a- 
provizionare cu combustibil.

Greva minerilor din ba
zinul carbonifer al Asturiei 
Continuă* Serviciul oficial de in
formații al sindicatului minerilor a 
făcut cunoscut sîmbătă că în total se 
află în grevă 12 526 mineri aparținînd, 
în cea mai mare parte, întreprinderii 
„Hunosa". Continuă, de asemenea, 
greva celor 843 de salariați de la în
treprinderea metalurgică „Maquinaria 
Terrestre y Maritima".

S-a scufundat în Golful 
Guayaquil un feribot care 
transporta 85 de pasageri. La început 
s-a crezut că toți pasagerii au pierit, 
dar știri ulterioare au menționat că 
unu dintre ei au putut fi salvați. 
Pînă în prezent, cinci cadavre au fost 
pescuite din apă.

încetarea din viață 
a cosmonautului 
Pavel Beleaev

MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 10 
ianuarie a încetat din viață, în vîrstă 
de 44 de ani, cosmonautul sovietic 
Pavel Beleaev — anunță TASS.

In luna decembrie 1969, în urma 
unei maladii ulceroase a apărut o 
hemoragie digestivă superioară, care 
a necesitat o intervenție chirurgicală. 
Decesul cosmonautului a survenit ca 
urmare a unei infecții generalizate, 
edemului pulmonar și stopului car
diac.

în necrologul semnat de L. Brej- 
nev, A. Kosîghin, N. Podgornîi și alți 
conducători de partid, de stat, mili
tari și cosmonauți se relevă meritele 
lui Pavel Beleaev în explorarea spa
țiului cosmic.

în anul 1965 a fost comandantul 
navei cosmice „Voshod-2“, de la bor
dul căreia cosmonautul Alexei Leonov 
a realizat prima ieșire în spațiul cos
mic. în ultimii ani, Pavel Beleaev a 
participat la pregătirea cosmonauților 
în vederea unor viitoare zboruri.

încheierea
P.C. din

VIENA 10 — Corespondentul Ager
pres, P. Stăncescu, transmite : La 
Viena a luat sfîrșit sîmbătă Confe
rința Partidului Comunist din Austria 
consacrată alegerilor parlamentare de 
la 1 martie. La lucrările conferinței 
au participat peste 500 de delegați din 
partea organizațiilor locale ale par
tidului. Raportul cu privire la sarci
nile comuniștilor în cadrul campa
niei electorale a fost prezentat de

cipru MASURI
DE PREÎNTlMPINARf 

A ACTIUNIIOR 
GRUPĂRILOR TERORISTE
NICOSIA 10 (Agerpres). — Poliția 

cipriotă, care de două zile se află în 
stare de alertă a preluat controlul a- 
supra tuturor instituțiilor și edificii
lor din Cipru, în vederea preîntîmpi- 
nării eventualelor atacuri ale forțelor 
teroriste, membre ale organizației 
clandestine' „Frontul național". In a- 
celași timp, pe toate autostrăzile prin
cipale ale insulei au fost ridicate ba
raje. Toate autovehiculele sînt su
puse unui control sever.

Capriciile iernii

de zăpa-

trenurile 
serioase 

parte din 
închise.

Aerodromuri închise, 
străzi impracticabile, 
perturbări în transpor
turile publice și în 
distribuirea presei și 
corespondenței, tampo- 
nări de automobile, 
numeroase victime în 
urma accidentelor — 
acesta este bilanțul e- 
fectelor poleiului care 
de 48 de ore a pus în 
stare de alertă servi
ciile însărcinate cu 
menținerea ordinii și 
curățeniei străzilor din 
orașele elvețiene Ge
neva, Basel, Zurich, 
Berna, Fribourg și 
Lausanne. Pentru a 
limita pagubele pro
vocate de polei au 
fost împrăștiate de-a 
lungul marilor artere 
de circulație zeci de 
tone de sare și sute de 
metri cubi de nisip.

Capriciile vremii nu 
ocolesc nici Dane
marca, unde întreaga 
activitate este serios 
afectată din cauza tro- 
ienelor de zăpadă. 
Căile rutiere și fero-

viare au fost blocate, 
iar sute • de automo
bile au fost îngropate 
pur și simplu sub ză
padă. Toate 
înregistrează 
întîrzieri. O 
școli au fost

Noi căderi 
dă și vînturi puterni
ce au fost înregistra
te vineri pe întreg cu
prinsul Republicii Fe
derale a Germaniei. 
Circulația a fost se
rios perturbată pe 
majoritatea șoselelor, 
în regiunea Rinului, 
din cauza zăpezii vis
colite, circulația a fost 
întreruptă. Datorită 
poleiului s-au produs 
numeroase accidente 
de circulație.

dată în acest an, stra
tul de zăpadă din 
Munții Harz (1 143 me
tri) a depășit un me
tru. în localitatea 
Rhoen din regiunea 
Suhl, mai multe străzi 
au devenit inaccesibi
le circulației.

Prin utilizarea tutu
ror vaselor spărgă
toare de gheață afla
te la dispoziție, cîte- 
va porțiuni ale 
rîuri au fost 
traficului.

unor 
redate

vineri

Puternice căderi de 
zăpadă au perturbat 
din nou vineri circu
lația în regiunile su
dice ale Republicii 
Democrate Germane, 
relatează agenția
A.D.N. Pentru prima

în noaptea de 
spre sîmbătă. furtuna 
puternică și gerul de 
minus 20 grade au 
creat o situație difici
lă în unele regiuni din 
R. P. Polonă, în spe
cial în partea de sud- 
est. Numeroase șosele 
sînt blocate de zăpa
dă. Agenția P.A.P. in
formează că se între
prind măsuri hotărîte 
pentru mobilizarea oa
menilor și a mijloace
lor tehnice la acțiunea 
de deszăpezire a căilor 
de circulație.

Un vehicul blindat 
al trupelor ameri
cane distrus de 
forțele patriotice 
în zona locali
tății sud-vietname- 

ze Quang Tri

Sesiunea Consiliului Științific 
al Institutului unificat 

de cercetări nucleare de la Dubna
MOSCOVA 10 (Agerpres) — La 

Dubna a avut loc sesiunea Consiliu
lui Științific al Institutului unificat 
de cercetări nucleare, la care au par-

Conferinței
9

Austria
președintele P.C. din Austria, Franz 
Muhri. El a subliniat că P.C. din 
Austria se pronunță pentru democra
ție, neutralitate și independență și 
împotriva transferării către monopo
luri a pozițiilor-cheie din sectorul 
etatizat al economiei austriece.

Conferința a adoptat un apel către 
toți comuniștii și simpatizanții parti
dului, chemîndu-i să contribuie la 
cîștigarea a cît mai multe voturi, 
astfel ca rezultatele alegerilor parla
mentare să devină o bază de plecare 
spre noi eforturi hotărîte ale P.C. din 
Austria pentru a duce înainte cauza 
clasei muncitoare, a democrației, pă
cii și socialismului.

Conferința a aprobat, de aseme
nea. listele de candidați ai P.C. din 
Austria pentru alegerile parlamen
tare de la 1 martie.

ticipat oameni de știință din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, 
R.D. Germană, Mongolia, Polonia, Ro
mânia, Ungaria, U.R.S.S. și R.D. Viet
nam. Au fost dezbătute rapoarte cu 
privire la rezultatele principale ale 
activității științifice efectuate în șase 
laboratoare. în cursul anului 1969.

Consiliul științific a relevat că fi
zicienii din țările socialiste, care lu
crează împreună Ia Dubna, au reali
zat o serie de cercetări ce au adus 
date noi și importante cu privire la 
structura și legile lumii particulelor 
elementare și nucleului atomic. Au 
fost subliniate în mod deosebit expe
riențele realizate cu ajutorul accele
ratorului de particule încărcate de la 
Serpuhovo, cel mai mare din lume.

Consiliul științific a constatat că le
găturile internaționale ale institutului 
s-au dezvoltat. Numeroase lucrări se 
realizează pe baza cooperării între 
laboratoarele de la Dubna și institu
tele din diferite țări socialiste. Se 
dezvoltă cu succes și legăturile cu 
centre științifice din alte state.

POSIBILITATEA RECONSTITUIRII 
qNUI GUVERN DE ,.CENTRU-STÎNGA“ 

ÎN DEZBATEREA DIRECȚIUNII P. S. I.
ROMA 10. Corespondentul Agerpres, 

N. Puicea, transmite : Direcțiunea 
Partidului Socialist Italian, întrunită 
pentru a examina situația politică și 
posibilitățile de reconstituire a unui 
guvern de coaliție de „centru-stînga", 
a aprobat raportul prezentat de se
cretarul general, Francesco de Marti
no, autorizînd secretariatul P.S.I. să 
continue consultările cu celelalte trei 
partide „pentru a aprofunda temele 
aflate în discuție". Dezbaterile ce au 
avut loc în cadrul Direcțiunii au re
levat atît adeziunea la teza susținută 
de secretarul de Martino, de a se 
continua discuțiile cvadripartite în 
vederea reconstituirii unui guvern 
de coaliție, cît și opoziția netă a gru
pării de stînga față de crearea unui 
nou cabinet .de „centru-stînga". Unii 
membri ai Direcțiunii — deși s-au

pronunțat pentru continuarea trata
tivelor între partidele fostei coaliții 
— și-au exprimat scepticismul pri
vind posibilitatea constituirii unui 
guvern de „centru-stînga" în actua
lele condiții. Din cei 23 de,membri 
ai_ Direcțiunii P.S.I,. 3 (gruparea de 
stînga, condusă de Lombardi) au vo
tat împotriva continuării tratative
lor.

Unanimitatea Direcțiunii P.S.I. s-a 
manifestat însă în momentul votării 
unui document în care se exprimă 
o profundă îngrijorare față de „va
lul de denunțări împotriva muncito
rilor pentru activitatea legată de ac
țiunile sindicale din toamna anului 
trecut". Direcțiunea Partidului Socia
list consideră aceste acte contrare ce
rințelor fundamentale ale ordinii de
mocratice și destinderii în țară.
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