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Sarcini complexe în fața unei 
ramuri de importanță vitală 
pentru progresul întregii 
bconomii naționale

Anul care a început este — prin 
firea lucrurilor — o punte de legă
tură între actualul cincinal și cinci
nalul 1971—1975. Pentru constructorii 
de mașini, el urmează unui an îa 
care eforturile s-au concentrat asu
pra atingerii unor ritmuri de vîrf 
în dezvoltarea acestei ramuri de 
importanță vitală pentru progresul 
economic general al țării. In 1969, 
sarcinile de plan la Droducția globală 
și la producția marfă vîndută și în
casată au fost îndeplinite în propor
ție de 100.4 ți, resnectiv, 100,8 la 
sută, ritmul mediu anual de creș
tere a producție! globale între 
1966—1969, de 16,1 la sută, depă- 
șindu-1 pe cel prevăzut în planul 
cincinal, de 14.6 la sută. A fost atins 
nivelul planificat al productivității

muncii, superior cu 7,7 la sută celui 
din anul precedent, au fost realizate 
peste plan beneficii de aproximativ 
23 milioane lei. Atenția deosebită 
acordată sarcinii trasate de partid de 
a spori contribuția construcției de 
mașini la exporturile țării a făcut 
ca volumul mașinilor și utilajelor 
exportate anul trecut să fie cu 18 la 
sută mai mare decît în 1968, repre- 
zentînd aproximativ un sfert din to
talul exporturilor românești. In sfîr-

țit, au fost date în funcțiune 68 noi 
capacități și obiective, au avansat 
simțitor lucrările pe diferite șantiere 
de investiții care urmează să-și în
cheie activitatea anul acesta și în 
anii următori. Realizarea esențială a 
anului trecut a fost, însă, dezvolta
rea accentuată. în ritmurile prevă
zute de conducerea partidului, a sec
toarelor 
a fost
IX-lea 
tehnică a înregistrat 
producție de 19,4 
realizările anului , 
electronică și pentru telecomunicații 
— de 27 la sută, iar subramura 
constructoare de mașini-unelte — de 
15,3 la sută.

Desigur, unele dintre realizările 
amintite puteau fi mai mari dacă 
în toate centralele industriale și uzi
nele constructoare de mașini s-ar fi 
valorificat integral — printr-o orga
nizare superioară a producției și , a 
muncii — potențialul tfehnim șt uman 
existent, dacă s-ar fi pus un mai 
mare accent pe adîncirea speciali
zării uzinelor . și îmbunătățirea 
cooperării interuzinale, dacă rezulta
tele unor cercetări științifice s-ar ff 
valorificat mai operativ în diferite 
procese tehnologice sau în activita
tea de modernizare a unor 
iar ciclurile de asimilare în 
ție a noilor produse s-ar fi redus 
pe măsura cerințelor actuale.

Potrivit prevederilor planului cin
cinal, dezvoltarea industriei 
strucțiilor de mașini va continua în 
1970 într-un ritm și mai susținut de
cît pînă acum După cum s-a arătat 
la plenara C.C. al P.C.R. din 10—13 
decembrie 1969, în acest an urmează 
să acoperim circa 66 Ia sută din ne
cesarul de utilaje al economiei. 
Aceasta înseamnă că, față de 1969, 
sarcinile de producție ce revin uni
tăților economice din cadrul minis
terului nostru sporesc. în medie, cu 
14,6 la sută, creșterea fiind însă sim
țitor mai mare în subramura elec
trotehnică și electronică sau în pro
ducția de mecanică de precizie și 
optică, tractoare și autovehicule. Va 
trebui să înceapă fabricația curentă 
a peste 80 de produse și grupe de 
produse noi mai importante — m 
principal mașini-unelte. utilaje pen
tru industria construcțiilor, produse 
de mecanică de precizie și de electro
nică. în acest an trebuie să pro
ducem, bunăoară, primele calcula
toare electronice moderne, să
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Cu mai mulți ani In urmă 
am cutreierat, pentru prima 
dată, spațiul acestui combi
nat. Pe atunci se numea 
șantier. Asemenea oricărui 
mare șantier, el șe înfățișa 
ca o materie ce-și caută 
forma definitivă, o lume in 
devenire, ca un imens joc 
de cuburi, la care numai 
cel care clădește pricepe, 
pînă la capăt, unde și cum 
se va așeza fiecare piesă și 
cum va arăta totul cînd 
ceea ce a fost imaginat va 
deveni Imagine definitivă.

— Vedeți — îmi spunea 
înflăcărat un tinăr inginer 
arătîndu-mi un spațiu gol 
între doi piloni de beton — 
acolo sus, la 15 metri de la 
sol, va fi un mare panou 
de comandă de unde, prin 
sute de aparate, va fi di
rijat procesul de spălare a 
gazelor...
f In zadar priveam... In 
spațiul pe care ini-l arăta 
nu se afla decit văzduhul. 
El insă vedea acolo sute 
de aparate și butoane, ve
dea culoarea verde a pa
noului, vedea oamenii In 
halate albastre, vedea ce se 
va intîmpla înăuntrul com
plicatelor instalații.

. . Au. mai., tr.egut .cîțiva Uni. 
pînă cînd, venind a doua

. oară, am văzut aevea lu
crurile pe care încercase să 
mi le arate tinărul inginer. 
Vizionarul insă nu mai era. 
Se afla acum pe un alt 
mare șantier. In schimb, 
aici la Combinatul chimic 
din Tg. Mureș, alți oameni, 
sute și sute, se află acum 
la posturile de veghe ale 
complicatului proces de fa
bricație a azotatului de 
amoniu.

Nimic nu mai amintește 
imaginile de odinioară. Așa 
cum e așezat in clmpie, 
combinatul pare o flotă alb- 
argintie pe oceanul nesjîr- 
șit al zăpezilor. Numai abu
rii industriali, numai zum
zetul sugerează aici miș
carea. Din clipa în care ul
tima instalație a fost așe
zată pe soclul ei pare că 
totul a încremenit. Marile 
prefaceri ale materiei se 
petrec aici în interiorul or
ganismului acesta gigant și 
nu se lasă observate decit 
pe panourile de comandă, 
traduse in codul cadranelor

BELGRAD 16 — Trimișii speciali 
Agerpres Nicolae Ionescu și Nico
lae Plopeanu transmit:

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
fost primit, vineri dimineața, de 
către președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
iugoslavia, losip Broz Tito, cu care

a avut o convorbire cordială, prie
tenească.

La întrevedere, care a avut loc 
la reședința de la Brioni a șefului 
statului iugoslav, au participat, din 
partea română, Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și Vasile Șandru, ambasadorul Ro
mâniei la Belgrad, iar din partea

iugoslavă, Mitia Ribicici, preșe
dintele Vecei Executive Federale, 
Dușan Gligorievici, membru al Ve
cei Executive Federale, Anton Vra- 
tușa, locțiitor al secretarului de stat 
pentru afacerile externe, și Iso 
Niegovan, ambasadorul Iugoslaviei 
la București.

Mihai CARANFIL

(Continuare 
în pag. a Vil-a)

•-.Vineri, după-amiază s-a-înapoiat - 
de la Belgrad președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, care a făcut o vizită în Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia, la invitația președintelui 
Vecei Executive Federale, Mitia 
Ribicici.

în vizita sa, șeful guvernului ro
mân a fost însoțit de Emil Drăgă
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri,- Gheorghe Buzdugan, 
președintele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Vasile Șandru, 
ambasadorul României la Belgrad, 
Grigore Bârgăoanu, vicepreședinte 
al Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică și 
tehnică, Ion Morega, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini, Ion Mineu, adjunct al 
ministrului minelor, de experți.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
se aflau tovarășii Gheorghe Pană. 
Ilie Verdeț, Petre Lupu, Leonte 
Răutu, Iosif Banc, Mihai Marinescu, 
Ion Pățan, membri ai guvernului și 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Milorad Koma- 
tina, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

încheindu-și vizita prietenească 
întreprinsă în R.S.F. Iugoslavia, 
președintele Consiliului de Mi
niștri,. Ion-. Gheorghe, Maurer,. - a. 
plecat vineri la amiază spre pa
trie.

Pe aeroportul din localitatea 
Pola, șeful guvernului român și 
persoanele care îl însoțesc au fost 
conduși de șeful guvernului iugo
slav, Mitia Ribicici, de Dușan Gli
gorievici, membru al Vecei Exe
cutive Federale, Anton Vratușa, 
locțiitor al secretarului de stat pen
tru afacerile externe, și ambasado
rul Iso Niegovan.

•A-
Părăsind teritoriul Iugoslaviei, 

premierul român a adresat, de la

bordul avionului special, următoa
rea telegramă președintelui Vecei 
Executive Federale : „Părăsind te
ritoriul Republicii- -Socialiste Fede
rative Iugoslavia, vă adresez, sti
mate tovarășe președinte, căldu
roasele mele mulțumiri pentru 
ospitalitatea și prietenia cu care 
am - fost- înconjurat în tot timpul 
șederii în frumoasa dv. țară.

îmi exprim ferma convingere că 
relațiile de stimă, colaborare și 
prietenie dintre România și Iugo
slavia se vor dezvolta și întări 
necontenit, în interesul popoare
lor și țărilor noastre, al cauzei so
cialismului și păcii în lume".

W Bi (Continuare in pag. a IlI-a)
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Telegramă
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN BOLIVIA
LA PAZ

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a întemeierii Partidului Co
munist din Bolivia, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă 
adresează dumneavoastră, tuturor comuniștilor bolivieni, un călduros 
salut tovărășesc și vă urează succes în activitatea ce o desfășurați pen
tru binele poporului bolivian, pace, democrație și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a Întemeierii

Zilele trecute, am intrat, 
în postură de cumpărători, 
în cîteva magazine băcăua
ne ce desfac mult discuta
tele „articole mărunte" din 
lemn metal, material plas
tic etc. Am început cu cel 
mai mare magazin de acest 
fel al orașului :
- Un ' 

găm !
— Nu
— ? I
— De 

întreg . 
veți găsi nici măcar un 
gur autosifon pentru 
nu se găsesc capsule.

Nedumeriți, am întrebat 
pe unul din directorii or
ganizației comerciale pen
tru produse industriale 
care este explicația Lu
crurile stau cam așa : ce
tățenii nu găsesc autosifoa- 
ne deoarece comerțul nu le 
aduce pe piața județului, 
iar comerțul nu le aduce 
pentru că industria locală 
nu încarcă banalele capsu
le, iar aceasta nu le în
carcă... ați ghicit i deoare-

ce cumpărătorii n-au auto- 
sifoane. Cercul este, perfect 
și pentru moment impene
trabil. Cine îl va deschide, 
cînd și cum ?

Ne-am continuat raidul și 
prin alte magazine. Zadar
nic însă am căutat o bana-

înainte de a vedea ce 
cauze determină asemenea 
absențe din magazinele ju
dețului Bacău, trebuie să 
menționăm că este vorba 
de sortimente produse de 
către industria locală. îm
preună cu cîțiva directori

autosifon, vă
avem capsule.
ce vă mirați ? 
județul Bacău

ru-

In 
nu 

sin
ea...

însemnări despre industria locală 
și comerțul băcăuan

lă lopată de zăpadă (sln- 
tem doar In inima sezonu
lui !), un
chiuvetă, o putină de mu
rături, galerii metalice pen
tru perdele, solnițe din 
material plastic sau greu
tăți de fontă N-am găsit 
nici unul din aceste mărun
te produse, alese la întîm- 
plara.

desfundător de

I,

și specialiști ai industriei ți 
comerțului băcăuan am în
cercat să definim — cine 
știe, poate că la Bacău nu 
era cunoscut I — rolul in
dustriei locale în economia 
județului A rezultat ur
mătoarea definiție : indus
tria locală are rolul de a 
fabrica — în limita resurse
lor și cerințelor locala —

bunuri de larg consum, de 
uz casnic și gospodăresc pe 
care industria republicană 
nu le produce. Deci, și așa 
cum este bine știut, indus
tria locală trebuie să com- 
plementeze industria repu
blicană pentru a sațisface 
cererea populației cu o 
gamă largă de mărfuri - 
de la suportul pentru chi
brituri și pînă la garnitu
rile de mobilă.

Aceasta, în teorie. în ce 
privește practica, să vedem 
ce spun reprezentanții in
dustriei ' ------- i"’”‘
loca)

— Noi
'ce ne plînge — ne spune 
tov Gh. Bujor, directorul 
întreprinderii comerciale 
cu ridicata pentru produ
sele metalo-casnice. Pro
ducătorii locali satisfac ce
rerile noastre in întregime

și ai comerțului

nu prea avem de

George POPESCU

(Continuare în pag. aLI-a)

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
făcut o vizită prietenească în Iu
goslavia în perioada 12—16 ianu
arie 1970, la invitația președintelui 
Vecei Executive Federale, Mitia 
Ribicici.

Președintele guvernului român a 
fost primit de către președintele 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, losip 
Broz-Tito, cu care a avut o con
vorbire cordială, prietenească.

în cursul șederii sale în Iugo
slavia, președintele Ion Gheorghe 
Maurer s-a întîlnit cu Dragutin 
Haramia, președintele Vecei Exe
cutive a Republicii Socialiste 
Croația, și a vizitat unele obiective 
economice din orașul Rieka.

în timpul vizitei, între președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și președintele 
Vecei Executive Federale, Mitia 
Ribicici, au avut loc convorbiri, la 
care au participat:

— din partea română : Emil Dră
gănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Gheorghe Buzdu
gan, președintele Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, Ni
colae Ecobescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Vasile 
Șandru, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad, Gri
gore Bârgăoanu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de cola
borare și cooperare economică și 
tehnică, Ion Morega, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini, Ion Mineu, adjunct al 
ministrului minelor, Eugen Lu- 
chian, șef de secție la Consiliul de 
Miniștri.

— din partea iugoslavă : Stepan 
Marușici, președintele Vecei Exe
cutive a Provinciei Autonome So
cialiste Voivodina, Dușan Gligo
rievici, membru al Vecei Exe
cutive Federale, dr. Anton Vra
tușa, locțiitor al secretarului de 
stat pentru, afacerile externe, 
dr. Dolfe Vogelnik, președintele

Consiliului Federal pentru Coor
donarea Cercetărilor Științifice, 
Iso Niegovan, ambasadorul Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia la București, Hasan Siliak, 
adjunct al secretarului federal pen
tru economie, Vladimir Loncear, 
director la Institutul federal de 
planificare, Branko Mikașinovici, 
consilier la cabinetul președintelui 
Vecei Executive Federale, Miroslav 
Zotovici, director adjunct la Secre
tariatul de Stat pentru Afacerile 
Externe.

Cu prilejul întîlnirii dintre se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu. 
și președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, Iosip Broz Tito, din 20 septem
brie 1969, de la „Porțile de Fier", 
cînd a fost reafirmată hotărîrea 
comună de a extinde continuu co
laborarea politică, economică, teh- 
nico-științifică și în alte domenii, 
s-a stabilit ca președinții guverne
lor celor două țări să se întîlnească 
în vederea concretizării acestei co
laborări. în spiritul acestei înțe
legeri, președinții Maurer și Rt- 
bicici au examinat multilateral sta
diul relațiilor bilaterale dintre cele 
două țări și posibilitățile promo
vării în continuare a colaborării 
în toate domeniile.

Cei doi președinți au relevat cu 
satisfacție că relațiile de prietenie 
și bună vecinătate dintre cele două 
țări, cu bogate și îndelungate tra
diții, au cunoscut o puternică în
florire în anii socialismului și se 
dezvoltă neîntrerupt, pe baza res
pectării principiilor independenței 
și suveranității, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, în spi
ritul înțelegerii, stimei și încrederii 
reciproce. Reflectînd progresele re
marcabile obținute de cele două 
țări pe tărîm politic, economic și 
social-cultural, colaborarea multi
laterală româno-iugoslavă a cu-

(Continuare in pag. a Vil-a)
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! DIVERS!
Test cu 
taximetriștii |

Recent, serviciul circulației ■ 
din Inspectoratul miliției mu- I 
nicipiului București a inițiat o | 
verificare a cunoștințelor pri
vind regulamentul circulației I 
auto pe drumurile publice prin- I 
tre șoferii de pe taximetrele ga- 1 
rajului I.T.B. Cobălcescu. La ve- I 
rificare, care s-a efectuat pe I 
bază de chestionare, au partici- I 
pat 306 conducători auto. Re- . 
zultatul este surprinzător. Nu- I 
mai 13,7 la sută din cei supuși I 
examinării au corespuns profe
sional pentru munca ce o preș- i 
tează: Or, este vorba de profe- I 
sloniști care fac transporturi de ■ 
persoane. Desigur, acum înțele- l 
gem mai bine de unde provine I 
modul, adeseori iresponsabil. în | 
care circulă mulți taximetriști. 
Dar tot nu Înțelegem două lu
cruri : ce are de gînd să facă j 
conducerea I.T.B. — producă- 1 
toarea „en-gros" de accidente ? | 
Și nu Înțelegem nici seninăta- I 
tea cu care s-au restituit per- | 
misele de conducere șoferilor 
dovediți necorespunzători.

Cum 
ambalați 
alimentele ?

La Alexandru Velișcu din Bir- I 
nova (Iași) au venit in vizită ' 
fiica și ginerele său — Zenovia | 
și Gheorghe Ginscă — cu doi I 

-copii, din Stupcanii Sucevei. In I 
timpul vizitei, au făcut piine din 
făina luată de la bunici. Au I 
mîncat-o .toți cei opt membri ai I 
celor două familii. N-a trecut 1 
multă vreme și toți opt au că- | 
pătat arsuri cumplite la stomac, I 
amețeli etc. A fost chemata Sal- | 
varea. Insă din cauza drumurilor . 
troienite, n-a putut ajunge in I 
sat. Pină la mașină, bolnavii au I 
fost transportați cu o sanie. Pe 
drum, Alexandru Velișcu (63 de 1 
ani), capul familiei gazdă, a de- I 
cedat. La spital au mai decedat I 
încă două persoane : Velișcu E- . 
lena (18 ani) și Ginscă Nicolae | 
(2 ani). Celelalte cinci persoane I 
au fost salvate. Cercetările în
treprinse de lucrătorii miliției | 
din lași și de experți au condus I 
la constatarea că în punga in I 
care s-a adus făina fusese am- > 
balat, mai înainte, „paration" I 
(verde de Paris, praf). Resturile | 
de paration, rămase pe pungă, 
au otrăvit întreaga cantitate de I 
făină, deci și pe victime. V-am I 
relatat acestea, in speranța că • 
veți da mai multă atenție amba- i 
lajelor pentru alimente.

Incendiul | 
de la ora 13 i

Clnd lipsiți din casă, lăsați ' 
aparatele electrice în priză ? | 
Urmările pot fi dezastruoase. I 
Afirmația se bazează pe fapte. I 
Zilele trecute, în amiaza mare, . 
(ora 13,10) în locuința cetățenei I 
Ecaterina Vișan din str. 13 De- I 
cembrie 1, etaj II, din Capitală, 
a izbucnit un incendiu. Cauza: | 
un scurt-circuit produs în apa- I 
râtul de radio aflat în priză. ' 
Apartamentul a fost degradat > 
și au ars obiecte evaluate la I 
mai multe mii de lei. Numai | 
intervenția promptă a pompie- 
rilor militari a evitat extinde- I 
rea incendiului în întregul bloc. I 
Mai multă prudență 1 ‘

Crima I
de pe strada | 
Neagoe i

O crimă oribilă petrecută re- I 
cent la Brașov. O femeie în I 
vîrstă de 80 de ani, pensionară, . 
Maria Boiada, a fost găsită asa- I 
sinată la locuința ei din strada I 
Neagoe nr. 5. Constatările orga
nelor de anchetă au stabilit că I 
încetarea din viață a victimei I 
s-a datorat strangulării. I După I 
Îndelungi și anevoioase cerce- > 
țări, organele de resort au reu- I 
șit să-l identifice pe făptaș. ] 
Este Gheorghe Pastoc. de profe
sie conducător auto, din comuna | 
Mugeni (Harghita), individ pe- I 
riculos, posedînd bogate antece- I 
dente penale _ i

Arestat de organele de miliție. I 
asasinul și-a recunoscut odioasa | 
crimă precizînd că mobilul care 
l-a determinat a fost jaful.

S-a dovedit din nou că o ase- I 
menea faptă mîrșavă nu rămîne I 
nedescoperită Și nepedepsită.

Nebunia 
de o clipă

Pină unde merge ușurința cu 
care unii privesc relațiile fami
liale 7 Pentru mîndruliță, își o- | 
moară sofia ! S-a petrecut dău- | 
năzi, în comuna Măeruș (Bra- I 
șou). Șoferul Gheorghe Radu . 
circula cu autobasculanta 31— | 
BV—1 141 din direcția Feldioara, | 
către Măeruș. La intrarea în co
mună. a oprit mașina pe dreap- I 
ta, avînd în cabină... o tinără. I 
Observînd însă că îi vine în in- I 
tîmpinare soția, el a pornit ma- i 
șina. Soția s-a apropiat, fă- I 
cîndu-i semn să oprească. Știin- | 
du-se. probabil, vinovat, condu
cătorul auto a trecut mai depar- I 
te, pe lingă ea, însă a lovit-o cu I 
bascula, accidentînd-o grav. In 1 
drum spre spital, victima a în- i 
cetat din viață. Deci : nebunia I 
de o clipă duce... la penitenciar. |

Rubricâ redactată de : I
Ștefan ZIDÂRIȚA 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii"

Anul trecut, constructorii ieșeni de 
rețele electrice au realizat, înainte de 
termen, un volum de investiții supli
mentare în valoare de 9 900 000 lei. 
în acest fel, în județele Iași și Vaslui 
rețelele de înaltă și joasă tensiune s-au 
mărit cu încă 290 km. Din cele 876 
sate existente în aceste două județe, în 
633 arde lumina electrică.

Experiența acestui harnic colectiv 
ne-a fost confirmată și de echipa elec
tricianului Vasile Anghel, pe care am 
vizitat-o la fața locului. I-am găsit pe 
cei 8 electricieni din echipă silind de 
zor să întindă 
conductorii pe 
ultimii stîlpi din 
raza planificată în 
satul Chișcăreni, 
din comuna Șipo- 
te. Pe fețele con
structorilor se ci
tea satisfacția da
toriei împlinite, 
iar pe cele ale co
operatorilor bucu
ria de a avea lu
mină electrică. A- 
colo, la fața locu
lui, am asistat la 
o discuție între 
constructorii de 
rețele purtătoare 
de lumină și di
rectorul întreprin
derii, ing. Vlad 
Vasiliu. A fost 
stabilit un nou 
volum de lucru, 
suplimentar, pen
tru satul de cen
tru Șipote. Con
structorii au răs
puns prompt. In 
numai 19 zile au 
întins și aici apro
ximativ 2 km de rețea electrică.

Constructorii din echipa electricia
nului Vasile Anghel nu sînt însă sin
gurii care au răspuns cu conștiinciozi
tate noilor sarcini. Eforturi susținute 
au depus și constructorii din echipele 
conduse de Nicolae Miu și Valentin 
Todiraș, care au realizat, înainte de 
termen, axul de 20 Kv de la Cotîr- 
gaci-Osoi, de pe raza județului Iași, 
precum și electricienii conduși de Ion 
Pîrîu și Ion Caleap care lucrează pe 
raza județului Vaslui.

Inginerul Vlad Vasiliu ne-a vorbit 
pe larg despre activitatea întreprinde
rii pe care o conduce :

— Colectivul de muncă al între
prinderii noastre — ne-a spus el — 
și-a exprimat întotdeauna, prin fapte, 
hotărîrea de a asigura energia electrică 
necesară producției și cetățenilor. Am 
reușit să îndeplinim înainte de ter
men planul de producție pe anul care 
a trecut, pregătindu-ne, totodată, un 
front de lucru corespunzător pentru 
continuarea lucrărilor în 1970. Conco
mitent cu dezvoltarea sectorului ener
getic urban, atenția noastră a fost în
dreptată permanent și spre electrifică
rile rurale. Au fost extinse noi capa
cități în stațiile de 110 Kv de la fa
brica de antibiotice și din zona in
dustrială, denumită Iași II și s-au efec
tuat o serie de rețele în orașele Vas
lui, Tîrgu Frumos și Hîrlău. S-a îm
bunătățit mult și iluminatul public. în 
domeniul electrificărilor rurale am 
executat și pus în funcțiune, împre
ună cu șantierul din Iași al întreprin
derii Electromontaj din Bacău, noi 
linii electrice aeriene de 20 Kv pe 
traseele Bîrnova-Pictrărie, Cotîrgaci- 
Osoi, Bulbucani-Borosoaia -din județul 
Iași, iar în județul Vaslui liniile de 
înaltă tensiune Vaslui-Chitoc-Lipovăț, 
Vaslui-Ivănești-Bleșa. Acum se mai 
află în lucru și rețelele Negrești-Do- 
brovăț-Slohozia, Solești-Stioboram și 
Solești-Serbești de la care am electri
ficat numai în 1969 aproape 100 de 
sate. în acest an, urmează să fie elec
trificate în județul Iași alte 33 de sate 
și se vor face 50 de extinderi, iar în 
județul Vaslui se vor electrifica 40 de 
sate noi și se vor efectua 50 de extin
deri. Avem toate proiectele asigurate, 
iar pentru circa 30 la sută din va
loarea lucrărilor de electrificări rurale 
finanțarea este deschisă și ne găsim 
cu front de lucru în avans.

Interlocutorul ne-a pus la dispoziție 
o bogată documentație privind reali
zările și problemele de perspectivă. 
Observăm însă că electrificarea ru
rală a mers mai mult în extindere și

nu în profunzime. Adică, în timp ce, 
în medie, 75 la sută din numărul lo
calităților rurale existente în cele 2 
județe pe raza cărora activează între
prinderea ieșeană apar ca electrificate, 
numărul locuitorilor din aceste sate, 
care și-au tras lumină electrică în case, 
se ridică abia la 17,4 la sută. La a- 
ceastă observație, inginerul Vlad Va
siliu precizează :

— Nici ca furnizori de energie elec
trică și nici în calitate de constructori 
de rețele nu ne convine această situa
ție. Comitetul de direcție a inițiat

de la stat și fondurile adunate de la 
cetățeni. Pe de altă parte, întîrzierea 
continuării lucrărilor duce la recalcu
larea proiectelor după noile normative 
de material, precum și la schimbarea 
stîlpilor de lemn, concepuți inițial, cu 
stîlpi de beton, care sînt mult mai 
costisitori. Așa că, în loc să mergem 
către încheierea electrificării cel mult 
în a doua etapă (normal ar fi în al 
doilea an, după ce satul a fost racor
dat la sistemul energetic' național), 
sîntem nevoiți să acceptăm a treia și 
chiar a patra etapă.

CURENT CONTINUU 
PE CIRCUITELE

ELECTRIFICĂRII «ALE
Din experiența întreprinderii de rețele electrice lași

unele studii în legătură cu dezvoltarea 
în profunzime a electrificărilor rurale, 
ajungînd la concluzia că pentru obți
nerea unor rezultate pozitive se im
pun mutații calitative în metodologia 
continuării sistemului de electrificare a 
satelor. Este vorba, mai întîi, de 
impulsionarea realizării contribuției 
populației la electrificare, pentru a se 
putea merge în a doua etapă nu pe 
extinderi parțiale, ci pe electrificarea 
în întregime a satelor. De asemenea, 
trebuie mai serios analizată de către 
organele în drept situația creată de da
toriile restante din partea unor unități 
agricole de producție și de stat. Ast
fel, cooperativele agricole din județul 
Iași au restanțe care se cifrează la 
14,5 milioane' lei, cele din județul 
Vaslui sînt restante cu 13,5 milioane 
lei, unitățile industriei locale din ju
dețul Iași cu 4 milioane lei, I.M.A. 
din ambele județe cu cîte 3 milioane 
lei, precum și unitățile I.V.C., Vin- 
alcool etc. Neachitarea acestor res
tanțe ține în loc electrificarea din 
lipsă de fonduri și, totodată, nu ne 
permite să folosim cum trebuie cota

Se ridică și alte probleme. In ac
țiunea de extindere a electrificării 
satelor, întreprinderea noastră efec
tuează, conform legislației în vigoa
re, lucrări numai pe stîlpi de 
beton. Aceștia sînt însă mai costisi
tori decît stîlpii de lemn. Firește, pu
tem efectua electrificări și pe stîlpi de 
lemn, dar cu condiția ca aceștia să ne 
fie puși la dispoziție de către consiliile 
populare, conform repartițiilor date în 
baza H.C.M. 299/1958. Dar cum aces
te repartiții sînt mai mult fictive, 
puține consilii populare (mă refer, 
mai ales, la cele din județele lipsite de 
păduri) reușesc să procure cu adevă
rat stîlpi suficienți și corespunzători 
electrificării. Pe deasupra, prețul se 
menține destul de ridicat și la acești 
stîlpi, pentru că se interpune I.T.A., 
ca un intermediar care își ia automat 
5 la sută din valoare, reprezentînd 
cota de aprovizionare. Pentru a se în
lătura astfel de inconveniente propun 
ca în continuare repartițiile pentru 
stîlpii de lemn să fie date în
treprinderilor de electricitate. In 
calitate de constructor de rețea am

putea astfel, în funcție de situația e- 
conomică a unui sat sau a altuia, 
de depărtarea acestora de axul de 
înaltă tensiune etc. să aplicăm mai 
ușor fie sistemul de electrificare pe 
stîlpi de beton, fie pe stîlpi de lemn. 
Mai mult ; dat fiind faptul că în mo
mentul de față au mai rămas de elec
trificat satele cele mai depărtate de 
axele naționale, se impun și unele îm
bunătățiri la legislația în vigoare pen
tru electrificări rurale. Am în vedere, 
îndeosebi, mărirea cotei de fonduri 
bănești pentru satele care sînt la o 

distanță mai mare 
de 1,5 km de axul 
de înaltă ten
siune. De aseme
nea, această cotă 
să se mențină și 
pentru satele care, 
prin împărțirea 
administra tiv-teri- 
torială, s-au unifi
cat. Pierderea 
dreptului Ia cota 
de stat a acestoi 
sate numai pentru 
faptul că au că
pătat o altă denu
mire, nu o gă
sesc îndreptățită. 
In sfîrșit, pentru 
creșterea gradului 
de racordare a 
gospodăriilor ță
rănești la liniile 
de joasă tensiune, 
realizate deja în 
sate, ar fi bine 
ca prevederile 
H.C.M. 94 din 
I960, cu privire 
la procurarea de 
obiecte și la be
neficierea unor 
prestări de servi

cii' cu plata în rate să se extindă cu 
instalații electrice interioare și pentru 
țăranii cooperatori. Creșterea numă
rului de abonați ne-ar ajuta, pe 
lîngă o amortizare a investițiilor mai 
rapidă prin exploatarea consumului, 
să cunoaștem mai bine solici
tările de curent, astfel îneît de la 
început să construim rețele îmbună
tățite. Adică, să asigurăm mai multe 
transformatoare și să folosim conduc
tori de tensiune de dimensiuni mai 
mari etc., pentru că, după aceea, ra
ționalizările în acest sens se fac mult 
mai greu sau, practic, nu se mai 
pot face.

Părerile tov. Ing. Vlad Vasiliu de
monstrează că la întreprinderea de re
țele electrice Iași există preocupări și 
căutări susținute pentru îmbunătățirea 
activității în domeniul asigurării pro
ducției și a cetățenilor cu energie elec
trică. Directorul întreprinderii ne-a 
subliniat, în încheiere, hotărîrea între
gului colectiv de aici de a obține și 
în continuare rezultate cît mai bune.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii*

Iarna pe Ceahlău Foto i Agerpres

(Urmare din pag. I)

Un vițel vrea
să fumeze Kent
Mă urcasem tn ac

celeratul 202 și dormi
tam în locul meu de 
lingă ușă. Celălalt pa
sager, (că eram doar 
doi în tot comparti
mentul) dormea de-a 
binelea în colțul lui și, 
din timp în timp, mai 
scotea și cite o sforăi
turi alegro-manontro- 
po. La un moment dat 
(fiecare om are cite un 
moment dat), colegul 
meu de drum a început 
să rida în hohote. Dor
mea și zidea în hoho
te L-am trezit și dum
nealui chiar trezit fi
ind a continuat să 
rîdă.

— V-ați visat la un 
spectacol de varie
tăți ?

— Nu... tn viața mea 
n-am să mai plec la 
drum fără să iau la 
mine un pachet de ți
gări Kent.

— Vreți să fumați 7 
Am eu Snagov.

— Eu nu fumez. 
Pentru vițel mi-ar fi 
trebuit o țigară Kent.

— Care vițel 7
— De o bucată de 

vreme mă obsedează 
un vițel. Cum ațipesc 
puțin, cum mi se pre
zintă în vis' și-mi spu
ne : „Șefule, ai o ți
gară ?“. îl tratez cu 
ce am. Dar mă refuză. 
Vrea Kent.
- Vițelul 7
— Da...
— Interesant. Luați 

ceva prafuri ca să vi
sați viței care fumea
ză Kent 7 Aș da nu 
știu cit să visez și eu 
un vițel fumind...

— Eu știu de unde 
mi se trage visul ăsta 
Am vizitat nu deimult 
o stațiune experimen
tală...

— Si dacă vizitezi 
stațiuni experimen
tale visezi viței fumă
tori 7

— Am rămas înmăr
murit cînd am văzut 
nivelul de trai al vi
țeilor și vacilor din 
stațiunea asta. Niște 
investiții... S-au făcut 
niște investiții ului
toare. Un animal mat
că, adică o vacă, are 
așa : spațiu separat 
pentru hrană, boxă me
talică pentru odihnă, 
(ele nu dorm în boxe
le astea separate, dar 
le-au făcut). Știi ce 
viață duc ?

— Teren de. sport 
nu le-au amenajat 2 
Bazin de înot ? Or. 
barem o sală de gim
nastică.

— Nu. Dar dacă 
le-ar da cineva suges
tia. le-ar face.

— In perioada cînd 
rumegă, rumegă așa 
in gol ? Or. acompa-, 
niate de / vreo orches
tră de muzică de ca
meră ?

— Poate in viitor 
Interiorul grajdului, 
maternității și creșei 
de viței e„ Pereții in
teriori sînt din plăci 
de faianță, ori plă
cuțe ceramice glazu
rate ..

— Dacă vițeilor li 
s-au creai asemenea 
condiții e și normal 
să aibă pretenția să

*u fumeze orice fel de 
țigară. Să fumeze Mă- 
rășești un vițel care 
are „dormitorul" căp
tușit cu plăcuțe ce
ramice glazurate 7

— După părerea du- 
mitale cam cît costă o 
garsonieră de burlac 7

— De vițel burlac 7
— Nu. domnule, de 

om.
— tn Iu» Ia... 30 de 

mii
— Cam atît costă și 

„garsoniera" unui ani
mal matcă.

— Unde este dom
nule, „raiul" ăsta 7

— tn județul Hune
doara. Stațiunea expe
rimentală Geoagiu. Nu 
mai plec în viața mea 
fără Kent la mine. 
Dumneavoastră. dacă 
nu sînt indiscret. ce

foileton
de

Nicuță TĂNASE

profesiune aveți 7 Cu 
ce vă ocupați 7

— Fac rugăciuni. Mă 
rog lui dumnezeu să 
ierte greșelile...

— Frumoasă mese
rie v-ați ales. Trebuie 
să aveți mult de lucru. 
Vă rugați mult, pen
tru că greșeli sînt des
tule.

— Mă rog și in tim
pul liber. Cunoașteți 
ceva oameni care au 
greșit și au nevoie de 
rugăciunile mele 7

— Cum să nu. De 
pildă tovarășii din con
ducerea stațiunii ex
perimentale Simnic — 
Dolj.

— Ce păcate au 7
— Li s-au dat fon

duri de investiții pen
tru locuințe. Muhcito- 
rii dorm pe unde 
apucă...

— Ce-au făcut cu 
fondurile 7

— Le-au deturnat. 
Au făcut sediu admi
nistrativ. Două ' săli 
— una pentru club, alta 
pentru ședințe și fes
tivități...

— La deturnări de 
fonduri nu mă ames
tec. Rugăciuni pentru 
astfel de chestii n-am 
P-astea nici dumnezeu 
nu le iartă.

—. Ce vorbești dum-, 
neata 7 Sînt. iertați aici 
pe pâmint, și dacă sini 
iertați aici... ce mai 
contează pedeapsa din 
ceruri 7 Dumneata știi 
unde-i comuna Fră
țești — Ilfov 7

— Am și rude acolo
— Trei milioâne ju

mătate s-au cheltuit 
cu realizarea lucrări
lor de construcție a 
sediului întreprinderii 
agricole de. stat, can
tină baie, centrală ter
mică. cabină pentru 
portar, pichet de in
cendiu. rețele electri
ce, drumuri, alei, ca
nalizări...

— Toate astea sînt 
necesare intr-o între
prindere agricolă de 
stat

— Si eu zic la fel, 
dar cînd clădirea a 
fost gata s-a desființat 
și s-a transformat in
tr-o fermă a l.A.S.-ului 
Uzunu. Construcțiile 
astăzi nu sînt folosite 
la întreaga capacita
te...

— Pentru liniștea 
mea sufletească am să 
fac niște rugăciuni. 
Poate am să dau și niș
te acatiste.

- Roagă-te și pentru 
cei de la l.A.S. Valea 
Călugărească. Și dum
nealor au făcut săli 
de petrecere, terase, 
camere luxoase de oas
peți...

— La plecare să fie 
mulțumiți cei care fac 
inspecție. Dar parcă 
prin *65 s-a dat un 
H.C.M. prin care se 
arată că nu se mai 
aprobă ridicarea unor 
construcții neproduc
tive.

— Are o istorie inte
resantă „palatul" de 
la Valea Călugărească. 
Prima dată s-au cerut 
fonduri pentru spații 
de depozitare a vinu
lui. S-au aprobat 
199 000 lei. Ulterior va
loarea s-a ridicat la 
1 997 000, ca mai apoi 
să urce la 3 600 000 
lei. Cred că acum chel
tuielile s-au ridicat la 
vreo 6—7 milioane lei.

— S-au cheltuit niș
te bani dar...

— Dar ce 7
— Cînd face cineva 

o vizită, are ce vedea. 
Poate fi primit ca lu
mea. Nu sînt clădirile 
astea productive, dar 
au „față". Uite, chiar 
îmi notez tn carnet să 
fac niște rugăciuni re
troactive pentru cei 
ce-au păcătuit cu chel
tuielile neproductive. 
Și-o să mai fac și al
tele .pentru cei care au 
de gînd în viitor să 
cadă in aceleași pă
cate... Nu vă supărați 
dumneavoastră, chiar 
visați un vițel care 
susține să-l serviți cu 
Kent 7

— Sînt om serios. 
Uite-aici legitimația. 
Mă numesc Florea Cio- 
chir și sînt revizor 
principal în Direcția de 
revizie a Băncii agri
cole. dumneata crezi 
că eu vorbesc „vor
be".. .

Și '.omul s-a dus la 
vagonul restaurant, a 
cumpărat un pachet de 
Kent, s-a culcat in 
colțul lui și... Am a- 
dormit și eu. La un 
moment și mai dat 
im simțit că mă zgil- 
țîie cineva. Era cole
gul meu de comparti
ment

— Te-at molipsit de 
la mine1 7 Ți-a cerut 
și dumitale vreun vi
țel țigări Kent 7 Că 
ai "îs în somn.

— Nu. Eu am visat 
altceva !
- Ce 7
— Nu spun că s-aude 

la minister și...

(subl. ns.), atît cantitativ cît 
și calitativ

— Noi satisfacem cereri
le comerțului local in în
tregime (subl. ns.) — ne 
relatează și directorul Di
recției industriei locale a 
județului, tovarășul ing 
Corneliu Croitoru. Livrăm 
în cantitățile și structura 
cerută de piață.

Ne aflăm în fața a două 
răspunsuri aidoma, atît de 
pline de solicitudine și 
complezență, de parcă ar 
fi existat o anumită re
ținere a fiecărei „părți1' de 
a nu o „supăra" pe cealal
tă. Realitatea se desprinde 
din datele prezentate de 
specialiștii I.C.R.M.-ului :

— La unele sortimente 
industria locală are serioa
se restanțe : lopeți de ză
padă — contractat 300. li
vrat zero ; diferite sorti
mente din lemn pentru bu
cătărie — contractat 3 500, 
livrat 700 : cozi pentru u- 
nelte — contractat 440. li
vrat zero, etc Din docu
mentele puse la dispoziție 
de I.C.R.M aflăm că zeci 
de tipuri de produse (șu
rubelnițe. cîrlige pentru 
rufe, cremă de ghete, lin
guri de lemn, var și alte 
materiale de construcție 
etc. etc.) se aduc din alte 
județe (Mediaș, Oradea. 
Timișoara), pentru că in
dustria locală nu le poate 
oferi.

Ne-am închipuit că In
dustria locală din județul 
Bacău, cunoscînd aceste ne
cesități, chiar dacă n-a pro
dus astfel de sortimente 
pînă acum, le-a asimilat 
(cel puțin o parte din ele) 
și le va introduce în fabri
cație anul acesta. Consul
tăm planul tehnic pe anul 
1970. Nici unul din produ
sele în discuție nu se află 
în plan. Atunci ce fabrică 
întreprinderile industriei 
locale 9

- Anul acesta, producția 
globală va fi mai mare de
cît cea a anului trecut cu 
13,3 la sută, vom produce 
278 de articole de uz cas

nic și gospodăresc față de 
numai 197 în anul trecut ; 
aceste cifre demonstrează 
elocvent saltul calitativ în
registrat în activitatea 
noastră — ne spune tova
rășul Mihăescu, șeful ser
viciului planificării din di
recția industriei locale a 
județului Tn acest an, sor
timentele asimilate vor fi 
în număr de 290

în realitate, din lista de 
200 de sortimente, ce ni 
se flutură prin lața ochilor 

Use fabrică doar... 86 și, 
chiar dintre acestea, multe 
nu sînt decît tipuri ale a- 
celuiași produs (scafe tip 
A 1, 2.. 5 : 5—6 tiptțri de 
oglinzi etc.). Tn al doilea

li H B ®
ceea ce privește producția 
bunurilor de consum, a 
cărei pondere In producția 
globală este de peste 60 la 
sută Cu toate acestea, mai 
avem multe de făcut. Noi 
ne propunem să realizăm o 
diversificare reală, dar in- 
tîmpinăm serioase greutăți 
în această privință

— Le puteți preciza ?
— Desigur Activitatea 

multora din întreprinderile 
noastre depinde în mare 
măsură de dotarea cu uti
lajele strict necesare. pe 
care le obținem cu mare 
greutate. Unele sortimente 
nu pot fi asimilate din lip
sa cadrelor de ingineri și 
tehnicieni care să le studi-

E3 B ® @ Fi
Ancheta noastră în jude

țul Bacău ar fi incomple
tă dacă n-am aminti și gre
utățile reale întîmpinate de 
industria locală Este vorba 
în primul rînd de dificultă
țile întîmpinate în aprovi
zionarea cu unele materii 
prime Populația solicită o 
serie de bunuri specifice 
industriei locale : produse 
din lemn, articole de taptâ, 
tucerie etc Pentru a fi 
realizate, de pildă, produ-, 
sele de tucerie planificate 
pentru acest an, necesarul 
de fontă este 1 800 de tone, 
din care repartiția n-a a- 
coperit 553 de tone ; in
dustria locală este singurul

B B ® ® B

Din complimente reciproce
ies mărfuri de consum

rînd, lista oferită cuprinde 
tot felul de articole Vechi 
(socotite noi pentru indus
tria locală băcăuană 1) : dar 
nu poți găsi pe listă aproa
pe mai nimic din articolele 
menite să ușureze munca 
gospodinelor sau din pro
dusele prezentate industriei 
cu prilejul diferitelor ex
poziții Am cerut explicații 
coordonatorilor industriei 
locale băcăuane

— S-a reproșat de multe 
ori industriei locale că nu 
răspunde cu promptitudine 
solicitărilor cumpărătorilor 
de a produce o serie de bu 
nuri de consum ne spun 
ing Corneliu Croitoru Tre
buie să vă spun că juri țul 
nostru se afiă printre, pri
mele județe din țară în

eze și apoi să le proiecteze 
In alte cazuri, după asimi
larea și introducerea în 
producție, nu avem sufi
ciente cantități de materii 
prime, pentru realizarea 
lor

Dar ce împiedică for
marea. la nivelul direc
ției generale sau al în
treprinderilor. a unor nu
clee de cercetare și proiec
tare. încadrate cu oameni 
pricepuți care să inițieze 
fabricarea unor articole 
dintre cele mai diverse la 
nivelul cerințelor actuale? 
Ce împiedică pe producă
tori să încheie contracte cu 
institutele de proiectare și 
cercetare de pe lîngă mi
nistere ’ La aceste între
bări n-am căpătat răspuns.

producător de mobilă pe 
piața județului deși nece
sarul de lemn ' rotund de 
fag este de 900 m c, nu s-a 
repartizat nimic. Lista ma
terialelor ce n-au tost a- 
coperite prin repartiții este 
lungă și nu o vom publica 
în întregime Ea este cu
noscută de cei în drept ; 
de aceea sugerăm C S.P și 
C.S.E.A L să analizeze po
sibilitățile de asigurare a 
unei aprovizionări cores
punzătoare a întreprinde
rilor industriei locale, fără 
de care este evident că dez
voltarea producției și di
versificarea sortimentelor 
este îngreunată Ar fi. to
tuși. de dorit să fie folosite 
mai intens și resursele lo
cale.

Alte produse nu se pot 
fabrica de către industria 
locală pentru că... repre
zentanții unor ministere 
nu aprobă I Pentru a ilus
tra această afirmație, ing. 
C. Croitoru ne dă un e- 
xemplu „Nu putem pro
duce unele articole mărunte 
din cauciuc (desfundătoare 
de chiuvete, de pildă) pen
tru că Ministerul Industriei 
Ușoare nu ne-a avizat înfi
ințarea secției pentru a- 
ceste produse De ce? Pe 
motiv că se va construi o 
întreprindere mare, care 
va produce o gamă largă 
de sortimente din cauciuc".

Constatăm că, în unele 
ministere dăinuie încă 
ideea centralizării excesive 
a producției Prin ne,aviza
rea cererii s-au negat, de 
fapt, principalele sarcini 
ale industriei locale. ro
lul ei în complementarea 
producției republicane și 
adaptabilitatea la solicitări 
temporare Va putea, oare, 
uzina proiectară să acope
re integral cerințele Die- 

f ței ? Ne îndoim Și chiar 
dacă va reuși o asemenea 
performanță. întrebarea 
este ct se poate face pînă 
atunci ?

Ancheta noastră a scos 
in evidență unele aspecte 
esențiale pentru' îmbunătă
țirea activității în sectorul 
vizat Considerăm că „sal
tul calitativ" preconizat de 
conducătorii industriei lo
cale băcăuane e mai mult 
scriptic decît real Unități
le a căror activitate o co
ordonează nu-și îndeplinesc 
în suficientă măsură meni
rea de a extinde gama de 
produse, de a completa li
vrările industriei ușoare, 
spre a satisface mai prompt 
cerințek locale Neîndoiel
nic industria locală băcă
uană are posibilitatea de a 
recupera, râminerea ir ur
mă in acțiunea de diversifi
care a producției Dar pen
tru realizarea acestui de
ziderat este necesar un 
sprijin m‘ai(substanțial lin 
partea consiliului popular 
județean, a forului central 
de resorb

î
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„Mobila"
întreprinderea de industrie lo

cală „Mobila" din Galați a luat 
ființă acum cîțiva ani prin re
unirea unor ateliere ale coope
rației meșteșugărești. Cele patru 
unități ale sale, situate în raga 
municipiului Galați și la Berești 
sînt profilate pe producția de 
mobilă. De asemenea, întreprin
derea oferă servicii specializate 
în amenajarea interioarelor unor 
instituții și școli.

Utilizînd judicios spațiile pro
ductive, perfecționînd continuu 
organizarea producției și a mun
cii au fost create condiții de a- 
firmare a inițiativei colectivului 
său. Anul trecut, bunăoară, a 
marcat o nouă creștere a numă
rului de sortimente, o dublare 
față de ce) din 1968. S-au pro
dus peste 550 camere studio 
„Modern '69“, 5000 canapele pat 
stil II, precum și alte mii de 
biblioteci, divane. dulapuri, 
mese „Țiglina" și mese pentru 
televizor, sofale pentru una sau 
două persoane Multipla func
ționalitate a garniturii tip „Mo
dern ’69", compusă din șase pie
se — dulap cu trei uși, studio 
cu ladă și spătar tapisat, masă 
ovală alonjabilă. bibliotecă cu 
două corpuri și un bufet — la 
care puteți adăuga o canapea 
stil II, permite mobilarea con
fortabilă atît a dormitorului cît 
și a sufrageriei Sau o altă va
riantă : un dulap cu două 
uși, tip „Viorel", o canapea pal 
stil, o bibliotecă tip III și o 
masă tip „Țiglina”, pot mo
bila, după gust. o garsonieră ; 
masa de radio și televizor tip 
„Sighct"'. cu bar și discotecă, 
este adaptabilă în orice locuin
ță Divanele tip „Galați" se pol 
cupla, după necesitate, cu un 
dulap „Viorel". în cea de a treia

de Galați
cameră. Toate aceste piese de 
mobilier au panourile din P.A.L. 
furniruit în interior cu fag, iar 
în exterior cu nuc și mahon. 
Lustrul dat cu nitrolac și tapițe
ria confortabilă conferă acestor 
piese- de mobilier un aspect plă
cut, atrăgător.

Calitatea mobilei fabricate la 
I.I.L. Galați este apreciată de 
către beneficiari. Pentru anul 
acesta de exemplu s-a contractat 
întreaga producție planificată. 
Confecționerii de mobilă din Ga
lați cooperează cu Șantierul na
val clin aceeași localitate, punîn- 
du-i la dispoziție 15 seturi de 
mobilier adecvat. De menționat 
și faptul că în 1970 vor spori și 
livrările la export. Pînă în pre
zent au fost comandate diferite 
seturi de produse în vederea 
desfacerii lor în Canada, U.R.S.S 
și Suedia.

O preocupare constantă a în
treprinderii amintite o constituie 
lărgirea gamei de produse și 
servicii pentru populație. Pentru 
construcțiile de locuințe, unitatea 
de binale din Berești va realiza 
mai multe uși și ferestre de di
mensiuni diferite, în comparație 
cu anul trecut. în curînd va fi 
dată în folosință o nouă secție 
de , împletituri de răchită la 
Liești și se va mai înființa alta 
de dogărie, tapițerie și mobilă 
în Berești. Tot în acest an, avînd 
în vedere volumul sporit de mo
bilier naval, se va crea o secție 
specializată în această direcție

Pentru asigurarea unei perma
nente calități superioare a pro
duselor sale, I.I.L. „Mobi!a“-Ga- 
lați va introduce anul acesta în 
execuția mobilei tapițeria pe 
arcuri „Elasta" și va experimen
ta finisai ea panourilor cu po- 
liesteri.

I
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D.V.R. 5-110 — un nou tip de pompd de mare capaci
tate — va intra în curînd în fabricare de serie la Uzina 
de pompe din București. Proiectata pentru instalații de 
hidroameliorații, pompa are un debit de la 14 000 la 

23 000 m.c. de apd pe orâ
Foto i Agerpres

CU FORTE UNITE»

• Experiența pledează pentru extinderea ASOCIAȚIILOR 
INTERCOOPERATISTE

• Colaborarea sporește producția agricolă, servește mai 
bine interesele cooperativelor și ale economiei naționale

® Să netezim calea pentru realizarea in termene cit mai 
scurte a investițiilor prevăzute

CONTRASTE

balon

în întreprinderi bucureștene:

Amplă acțiune 

pentru reducerea 

consumului de metal
în întreprinderile bucureștene se desfășoară o 

■amplă acțiune pentru reducerea consumului de me
tal. La uzinele „23 August",, una dintre cele mai 
marj consumatoare de oțel și fontă din București, 
»e prevede o reducere a acestor materii prime cu 
circa 7-8 ta sută. încă din anul trecut s-a trecut, 
în acest scop, la reproiectarea motoarelor de 350 
și 750 CP și a întregii game de locomotive Diesel 
hidraulice, în scopul micșorării greutății lor. De 
asemenea, în același scop, a început a ti aplicată 
matrițarea pieselor, metodă care a înlocuit forja
rea liberă. în cursul acestui an, măsurile respec
tive sînt completate prin aplicarea unor procedee 
menite să ducă la micșorarea rebuturilor și a adau
surilor tehnologice în secțiile „calde" — turnăto
rie și forjă.

într-o altă importantă uzină, la „Vulcan", acțiu
nea de economisire a metalului urmează a fi efec
tuată, începînd cu acest an., încă de la proiectarea 
produselor. Se preconizează astfel reproiectarea fil
trelor ionice și natriucationice, a subansamblurilor 
de la cazanele de aburi și apă fierbinte etc. Alte 
măsuri vizează obținerea de economii de metal prin 
îmbunătățirea proceselor tehnologice.

(Agerpres)

Asociațiile intercooperatiste — for
me avansate de colaborare între coo
perativele agricole — creează cadrul 
organizatoric și baza materială nece
sare introducerii și generalizării pro
gresului tehnic în acest sector al a- 
griculturii, profilării și specializării 
producției, modernizării și dezvoltări’ 
forțelor de producție. în Hotărîrea 
plenarei Consiliului Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție se arată că experiența acumu
lată și rezultatele obținute de asocia
țiile intercooperatiste subliniază ne
cesitatea intensificării și dezvoltării 
în perspectivă a asocierii cooperati
velor în vederea realizării unor în
treprinderi intercooperatiste de creș
tere și îngrășare a animalelor, de 
cultivare a legumelor în sere, și so
larii, pentru producerea de furaje 
combinate, acțiuni de îmbunătățiri 
funciare, unități de prelucrare și 
valorificare a producției agricole etc. 
Ce experiență oferă activitatea de 
pînă acum din acest domeniu ?

în aproape toate județele se află, în 
diferite faze de constituire, zeci de 
obiective intercooperatiste : complexe 
pentru creșterea păsărilor, îngrășăto- 
rii de porci și taurine, fabrici de nu
trețuri combinate, sere și solarii 
pentru producerea legumelor, se exe
cută în comun lucrări de amenaja
re a terenului în vederea extinderii 
irigațiilor și altele. în rînduriie care 
urmează ne vom opri atît asupra 
rezultatelor obținute în acest dome
niu, cît și asupra unor probleme care 
trebuie rezolvate pentru ca această 
formă de unire a forțelor cooperati
velor de producție să capete o și mai 
largă extindere.

Și cu alte ocazii a fost reliefată ex
periența județului Constanța în ce 
privește ^acțiunile intercooperatiste. 
Acum s-a trecut de la obiectivele 
mai simple — fabrici de (tiraje com
binate, ateliere de reparații, upitâți 
pentru valorificarea legumelor — la 
altele de amploare, și care......,necesita,., 
investiții mai mari. De , exemplu, 
complexul de la Negru Vodă',1 
la construirea căruia s-au asociat 7 
cooperative agricole, necesită o inves
tiție de 22 milioane de lei. Cea mai 
mare parte a fondurilor, peste 16 mi
lioane de lei, este asigurată de către 
unitățile asociate, iar restul — prin 
credite acordate de către stat. De 
asemenea, la cel de Ia Chirnogeni, a 
cărui capacitate este mult mai mare 
— 60 000 de porci pe an — valoarea 
investiției se ridică la 65 milioane de 
lei, din care mai mult de jumătate 
reprezintă fondurile proprii ale coo
perativelor ■ agricole asociate. Este 
lesne de înțeles că investiții de ase
menea proporții erau imposibil de fă
cut de către o singură cooperativă 
agricolă. Pentru grăbirea lucrărilor, 
Uniunea județeană Constanța a coo
perativelor agricole s-a îngrijit de în
tocmirea studiilor tehnico-economice; 
au fost stabilite amplasamentele, sînt 
în curs de elaborare proiectele de 
execuție. Adunările generale ale coo
perativelor agricole asociate au apro
bat cotele de participare, iar o mare 
parte din fonduri a fost depusă la 
Banca Agricolă.

în județul Buzău, o seamă de coo
perative agricole din zona de deal 
și de munte au teren la șes, în cîm- 
pia Bărăganului, care asigură recol

te bogate. Dar întrucît fermele de 
animale sînt situate în satele de deal 
și de munte, la o distanță medie de 
circa 110 km, se cheltuia mult cu 
transportul furajelor concentrate și 
grosiere, ceea ce diminua veniturile. 
Pentru o mai bună eficiență econo
mică a activității lor, un număr de 
23 de cooperative agricole din zona 
de deal și munte, care au o supra
față de circa 10 000 ha în zona de 
șes, au stabilit să construiască un 
complex zootehnic la Padina, adică 
tocmai acolo unde au terenul agricol, 
în acest complex, care va costa circa 

. 35 milioane de lei, »e vor îngrășa 
anual 3 000 de taurine, 12 000 de ber- 
becuți și se vor crește un milion de 
pui. Lucrarea se află în stadiu de 
proiectare. Din calculele existente 
rezultă o seamă de avantaje econo
mice, care vor spori mult veniturile 
membrilor cooperatori. Mult se va 
cîștiga prin faptul că cele circa 20 000 
tone de furaje grosiere, care se pro
duc în acea zonă, nu vor mai fi 
transportate la mare distanță, ci vor 
fi valorificate superior, folosindu-se 
la îngrășarea animalelor. Se esti
mează că în cele 23 de cooperative 
asociate veniturile bănești vor crește 
cu 50 la sută.

Asemenea acțiuni intercooperatiste 
au fost organizate ți în domeniul 
creșterii păsărilor. Complexul avicol 
de la Afumați, județul Ilfov, va pro
duce anual 2,5 milioane de pui pen
tru carne, 30 000 de găini ouâtoare, 
30 000 pui pentru prăsită. Valoarea 
totală a investiției este de 38 960 000 
de lei, din care 14 960 000 de lei repre
zintă cota de participare a celor 41 
de cooperative agricole, iar 24 mi
lioane de lei sînt credite acordate de 
stat. în cele două hale lucrările au 
ajuns la acoperiș, fiind în avans față 
de grafic.

O mare amploare a luat extinde
rea acțiunilor intercooperatiste pri
vind construirea de sere șl solarii 

, pențțu producerea Jegumelor. ..De e- 
xemplu. serele de la, Berceni, Vi- 
tan — Bîrzești și Militari, care s-au 
realizat prin asocierea a 58 de coo
perative agricole din județul Ilfov, 
au o suprafață totală de 46 ha. In 
1968 au dat 3,5 milioane de.lei. bene
ficii, iar în 1969 se jprelimină un be
neficiu de 10 milioane de lei, . care 
este împărțit cooperativelor asociate 
în raport cu suma depusă.

în județul Constanța au fost crea
te două asociații intercooperatiste în 
domeniul valorificării produselor a- 
gricole : una la Medgidia, care cu
prinde 22 de cooperative agricole, și 
alta la Constanța, la care participă 31 
de cooperative agricole. Aceasta din 
urmă, care este, de altfel, și cea mai 
mare din județ, a adus, în 1969, o 
contribuție importantă la aprovizio
narea locuitorilor orașului și îndeo
sebi a oaspeților litoralului. Prin 
cele 40 de chioșcuri și punc
te de desfacere s-au vîndut legu
me, fructe, struguri, miere, ouă, pă
sări, precum și leșume și fructe semi- 
industrializate prin posibilități pro
prii în valoare de aproape 15 milioane 

■ de lei. Și în județul Buzău acțiunea 
intercooperatistă privind valorifica
rea produselor agricole a luat 
o amplă dezvoltare. Magazinele inter
cooperatiste au obținut, în 1969, un 
beneficiu de 6 milioane de lei, 
cu un milion mai mult față

de cît s-a prevăzut Inițial. Veni
turile acestor magazine sînt împăr
țite cooperativelor în funcție de can
titatea și calitatea mărfurilor livra
te, minus rabatul comercial de 10 la 
sută, care acoperă cheltuielile ma
gazinelor (salarii, chirii, dotări, pe
risabilități etc.).

Desigur, acestea sînt numai cîte- 
va dintre acțiunile intercooperatiste 
care se bucură de sprijinul unanim 
al cooperatorilor, au o bună eficien
ță economică, duc la sporirea veni
turilor bănești, la dezvoltarea coope
rativelor agricole. Experiența lor va
loroasă, chiar dacă este vorba de de
but, pledează pentru extinderea aces
tei forme avansate de colaborare în
tre cooperativele agricole de produc
ție. Nu peste tot însă lucrurile merg 
bine. în unele locuri, încă de la pri
mii pași se întîmpină greutăți în or
ganizarea acțiunilor intercooperatiste. 
Vom insista numai asupra cîtorva as
pecte care trebuie să fie rezolvate cu 
maximum de rapiditate de către 
uniunile cooperatiste și direcțiile 
agricole județene. în județul Con
stanța s-a procedat foarte minuțios 
în vederea creării asociațiilor care 
și-au propus să construiască com
plexe zootehnice. Numai că elabo
rarea proiectelor decurge anevoios, 
iar în ce privește execuția propriu- 
zisă a lucrărilor s-a ajuns doar la 
marcarea terenului cu țăruși. Și în 
alte județe, doar țărușii implantați 
pe teren indică existența viitoarelor 
complexe zootehnice sau a altor în
treprinderi intercooperatiste. Deci, 
este necesară mal multă preocupare 
pentru definitivarea urgentă a pro
iectelor și trecerea la executarea 
propriu-zisă a lucrărilor.

A doua problemă ae ridică în le
gătură cu aprovizionarea cu mate
riale. De exemplu, la complexul 
avicol de la Afumați, lucrările ar 
putea avansa mai rapid, dar lipsesc 
materialele electrice - și cele pentru 
canalizare. Mulți dintre interlocuto
rii noștri sînt de părere că, întrucît 
toate produsele obținute în cadrul 
întreprinderilor Intercooperatiste de

vin producție-marfă, destinată fon
dului de stat, aprovizionarea tehnico- 
materială ar trebui să se facă la fel ca 
în fermele întreprinderilor agricole 
de stat și la aceleași prețuri.

Alte probleme sînt de ordin juri
dic. în acest sens, tov. Marin Argint, 
președintele Uniunii județene Ilfov 
a cooperativelor agricole, ne-a spus i 
„Trebuie elaborat un statut al aso
ciațiilor, care să le fixeze locul, drep
turile și obligațiile. în prezent se lu
crează după un statut care răspund» 
doar problemelor interne ale asocia
ției. Trebuie reglementate în mod 
special relațiile asociațiilor cu banca. 
De asemenea, cred că în aso
ciații sistemul de plată, d» re
tribuție trebuie să fie unic și îa 
bani". Desigur, asemenea problem» 
vor fi rezolvate. în hotărîrea plenarei 
Consiliului Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție se 
prevede ca pînă la șfîrșitul trimes
trului I al anului 1970 să se elaboreze 
programul de dezvoltare a unităților 
intercooperatiste pe perioada 1971— 
1975, corespunzător nevoilor coopera
tivelor agricole și intereselor econo
miei naționale.

întrucît acțiunile intercooperatiste 
Iau o mare extindere, este necesar 
ca în adunările generale î* care se 
vor dezbate documentele cu privire 
la perfecționarea organizării, normă
rii și retribuirii muncii, cooperative
le agricole care în 1970 urmează să 
participe la asociațiile intercoopera
tiste să discute aceste probleme și 
să s» stabilească cotele de partici
pare. Acest lucru va da posibilitate 

, ca prevederile respective să fie cu
prinse în proiectele planurilor de pro
ducție ce se vor discuta în adunările 
generale care vor avea loc în luna 
februarie. în acest fel, prin măsuri
le ce vor fi luate, acțiunile inter-4 
cooperatiste vor căpăta o amploare 
și 'mai mare, ceea ce este în intere
sul, cooperativelor agricole, al mem
brilor lor și al economiei țării.

FI o rea CEAUȘESCU 
Alexandru BRAD 
Radu APOSTOL

O cerință de bază 
în activitatea colecti
velor întreprinderilor 
industriale este înfăp
tuirea indicațiilor par
tidului privind inten
sificarea preocupărilor 
pentru eliminarea risi
pei, a cheltuielilor ne- 
economicoase, a imo
bilizărilor de mij
loace materiale ți bă
nești. După cum ne 
scrie tov. Gheorghe 
Constantinescu, ins
pector principal la fi
liala sectorului 3 din 
Capitală a Băncii Na
ționale, această cerin
ță nu este luată în sea
mă de comitetul de di
recție al uzinei de țevi 
„Republica" din Capi
tală. Dovada 7 Numai 
în unsprezece luni din 
anul trecut, prețul de 
cost al producției mar
fă a fost depășit cu 
peste 17 milioane lei.

Pierderile din rebuturi 
»-au ridicat anul tre
cut la aproape 4,4 mi
lioane lei, iar dobîn- 
zile la împrumuturi 
restante la peste 1 mi
lion lei. „Acestea sînt 
condițiile noastre — 
susțin unele cadre de 
conducere din uzină. 
De ce însă cu ani în 
urmă, în aceleași con
diții — sau poate chiar 
mai dificile, pentru că 
între timp uzina a 
fost dezvoltată și mo
dernizată — colecti
vul de la „Republica' 
obținea mari econo
mii bănești șl ma
teriale ? Bunul renume 
s-a pierdut pe drum, 
iar pasivul bilanțului 
uzinei bucureștene s-a 
umflat și rotunjit ca 
un balon. Poate cu
noaște Ministerul In
dustriei Metalurgice 
uit „ac" pentru desum- 
flare I

• Cine seamănă...
neglijență

„Cine seamănă vînt, 
culege furtună", sună 
o zicală. Dar cina sea
mănă... neglijență 7 
Normal ar fi să „cu
leagă" pagubă. Așa s-a 
ți întîmplat, de fapt, 1» 
grupul de șantiere Plo
iești, din cadrul Trus
tului nr. 1 construct’ 
București, unde s-au 
constatat, în urma unui 
control efectuat în anul 
trecut, materiale de
gradate sau supuse de
gradării în valoare d« 
peste 1 milion lei. An- 
gajîndv-se parcă dina-

dina în această »«<erl- 
dtă competiția • risi- 
?ei, confrații lor de la 
ntreprinderea jude

țeană de construcții 
Vaslui nu a-au lăsat 
mai prejos i în timp ce 
unitatea ar» 2 silozuri 
d» ciment care stau 
nefolosite din 1968, aici 
s-au degradat 20 tona 
de ciment din cauza 
proastei depozitări. Ci
ne a ieșit pe primul loc 
din această competiția 
nu știm. Omologarea 
rezultatelor va aduce 
oare „premiile" cuve
nite... competitorilor 7

® „Olandezul zbură
tor" și lalelele din

(Urmare din pag. I)

cheiem asimilarea în fabricație a 
unor utilaje tehnologice complexe, 
în sfîrșit, exporturile trebuie, să 
crească cu peste 12 la sută. Dintre 
elementele calitativ noi pe plan 
economic-financiar, ale activității 
noastre din ultimul an al cincinalu
lui, amintim că cheltuielile la 1000 
lei producție marfă, — în condiții 
comparabile de salarizare — trebuie 
să fie cu aproape 13 lei mai mici 
decît în 1969, iar beneficiile să creas
că cu 20,8 la sută.

însemnătatea excepțională a noilor 
sarcini care stau în fața ramurii noas
tre trebuie să fie bine înțeleasă, în 
toate amănuntele ei, de către fie
care constructor de mașini. înde
plinirea lor, prin mobilizarea tutu
ror forțelor, a inițiativei și a price
perii constructorilor de mașini, pre
supune, înainte de toate, creșterea 
aportului sectoarelor de concepție- 
proiectare la modernizarea și per
fecționarea permanentă a proceselor 
tehnologice de fabricație și, mai 
ales, a produselor, pentru menține
rea acestora la un nivel tehnic-cali- 
tativ competitiv. în acest scop, mi
nisterul, centralele industriale, toate 
uzinele trebuie să inițieze forme ci
clice de împrospătare a cunoștințe
lor proiectanților, să asigure întări
rea serviciilor și sectoarelor lor de 
concepție, printr-o mai judicioasă 
selecționare a specialiștilor dirijați 
să lucreze în aceste compartimente, 
să ia măsuri concrete de prevenire 
a oricărei risipe de inteligență. Este 
absolut necesar, dacă vrem să ținem , 
pasul cu evoluția progresului tehnic/ 
contemporan, ca serioasele forțe teh
nice pe care le-ara concentrat în in
stitutele de cercetări și proiectări 
ale ministerului nostru să se afirme 
mai hotărît, cu mai multă inițiativă 
și operativitate, în modernizarea pro
duselor din fabricația curentă, în 
activitatea de asimilare a produse
lor și tehnologiilor noi, de mare teh
nicitate și complexitate. Prin delimi
tarea judicioasă, pe baza , noii legi 
privind organizarea activității de 
cercetare științifică, a sarcinilor în 
acest domeniu ale uzinelor și ale

institutelor departamentale, progre
sele înregistrate pînă acum în axa
rea cercetării științifice pe o tema
tică cît mai apropiată de cerințele 
practice ale producției trebuie să fie 
amplificate și duse mai departe. 
Există condiții ca, în acest an, cer
cetările științifice să fie finalizate 
mai operativ în tehnologii avanta
joase, în prototipuri de produse noi 
cu performanțe superioare, în noi 
mașini, utilaje și aparate originaie 
cu caracter de serie mică sau uni
cate.

în construcția de mașini, ca în 
toate ramurile economiei de altfel, 
1970 este anul unor deosebite efor
turi îndreptate spre asigurarea creș
terii eficienței întregii noastre ac
tivități. Prin însuși modul în care

Otopeni

LUCRĂRI DE EXTINDERE A UZINEI 
DE UTILAJ PETROLIER DIN
Turnătoria de oțel 

a Uzinei de utilaj pe
trolier din Tîrgoviște 
își sporește capacita
tea de producție cu 
încă 10 000 tone piese 
pe an. în acest scop, 
recent a început con
strucția unei noi hale. 
Tot aici, în primele 
zile ale noului an, a 
început ridicarea unei 
noi secții pentru forje 
și tratamente ter
mice, precum și a unei 
hale de mecanică ge

nerală, unde vor fi am
plasate principalele, a- 
gregate de producție 
ale uzinei. Toate aces
te noi obiective fac 
parte din lucrările ac
tualei etape de înfăp
tuire a unui proiect de 
extindere și moderni
zare a uzinei tîrgoviș- 
tene. Ea va fi dotată 
cu cuptoare electrice, 
ciocane pneumatice și 
alte agregate de înalt 
nivel tehnic. Vor fi 
modernizate, de ase-

TÎRGOVIȘTE
menea, transportul de 
materiale și materii 
prime, alimentarea cu 
energie electrică, ter
mică și apă a tuturor 
secțiilor productive. La 
șfîrșitul anului 1971, 
cînd acest proiect va fi 
încheiat, uzina va rea
liza un spor de pro
ducție de aproape 
două ori mal mare de- 
cît în prezent.

(Agerpres)

Cu doi, trei ani în 
urmă, pentru comple
tarea și îmbogățirea 
sortimentului floricol 
a fost adusă din Olan
da o însemnată canti
tate de bulbi și semin
țe djn cele mai variate 
specii și soiuri de flori. 
Era vorba .de lalele 
într-o gamă variată de 
culori, narcise, zambi
le și altele. Uniunea 
Națională a Coopera
tivelor . Agricole de 
Producție le-a împărțit 
cîj.orva cooperative «-

grîcole „cu experiență 
în grădinărie", printre 
care și cea din Otopeni 
de lîngă Capitală. Ce 
s-a ales din acest ma
terial valoros ? Nimeni 
nu știe nimic. Cert 
este că flori nu s-au 
produs, iar bulbii în 
loc să se înmulțească... 
au dispărut. De „Olan
dezul zburător" am 
mai auzit — dar nu de 
bulbi zburători și 
nici de valută... irosită, 
fără a fi nimănui im
putată.

® Nici furnire, nici
urnire

sens, în momentul de față este în 
curs elaborarea unor studii de dez
voltare și profilare a principalelor 
subramuri ale construcției de mașini.

în aceeași ordine de idei, în cen
trul preocupărilor tuturor unităților 
economice din ministerul nostru va 
sta îndatorirea de mai# însemnătate 
de a reduce consumul de metal. 
Sarcina de-plan de a diminua în a- 
cest an normele de consum cu 8 la 
sută pe milionul lei producție 
marfă este realizabilă printr-o ma
sivă . reproiectare a produselor în 
vederea micșorării greutății lor, 
prin promovarea perseverentă a oțe
lurilor slab și înalt aliate, prin fo
losirea largă a aliajelor de aluminiu 
și a maselor plastice. în ăl doilea 
rînd, prin îmbunătățirea structurii

valoroase ale Institutului de cerce
tări tehnologice în construcția de 
mașini, ale tuturor sectoarelor uzi
nale de cercetare. Problema creșterii 
coeficientului de utilizare a metalu
lui, a cantității de produse finite 
realizate din fiecare tonă de metal 
trebuie să-i preocupe în permanență, 
în egală măsură, pe proiectanți, pe 
tehnologi și pe executanți.

Pentru îndeplinirea sarcinilor ele 
viitor, ramura noastră beneficiază în 
1970 de fonduri de investiții practic 
egale cu cele din întregul cincinal 
precedent. Aceste fonduri vor fi u- 
tilizate în concordanță cu nevoile 
de dotare a economiei naționale cu 
mijloace tehnice moderne, urmărin- 
du-se creșterea producției în spe
cial în industria electrotehnică și

Construcția de mașini
9 9

noile sarcini au fost planificate pe 
subramuri, se vor produce îmbunătă
țiri substanțiale ale structurii pro
ducției de mașini și utilaje. Pro
blema nu se limitează, însă, doar la 
asigurarea unor ritmuri de dezvol
tare mai accentuate în anumite sec
toare, ci impune în același timp și 
aplicarea altor măsuri. Pe prim plan, 
așa cum s-a subliniat cu tărie la 
plenara C.C. al P.C.R. din 10—13 
decembrie 1969, se situează creșterea 
pe diferite căi a productivității mun
cii cu 9,9 la sută față de nivelul a- 
tins în 1969, precum și concentrarea 
și specializarea producției printr-o 
cît mai judicioasă profilare a 
fabriciloi și a uzinelor construc
toare de mașini. Ca să profilăm, în 
viitorul cincinal, industria construc
țiilor de mașini corespunzător nevoi
lor interne și cerințelor, unei tot mai 
largi cooperări economice interna
ționale, trebuie să acționăm și vom 
acționa încă de pe acum. în acest

producției de mașini în sensul dez
voltării prioritare a sectoarelor care 
valorifică superior metalul. Evoluția 
extrem de rapidă pe plan mondial a 
mecanicii de precizie ne obligă să 
trecem cu operativitate maximă la 
materializarea programului de dez
voltare prioritară a acestei subra
muri, să solicităm cu mai multă in
sistență orientarea cercetărilor fun
damentale (ale Academiei și învăță- 
mîntului superior) spre soluționarea 
unor probleme de mare interes prac
tic pentru uzinele de specialitate. 
Tot în scopul economisirii metalului, 
este absolut necesar, de asemenea, 
să punem un accent deosebit. în 
special în sectoarele primare, defi
citare încă sub aspectul nivelului 
tehnic, pe extinderea unor tehnologii 
avantajoase, cum ar fi turnarea și 
matrițarea de precizie. Anul 1970 tre
buie să fie, între altele, anul unui 
reviriment în transpunerea în prac
tica producției a tuturor realizărilor

electro-mecanică, în sectoarele pro
ducătoare de utilaje complexe, ma-l 
șini-unelte și scule. îndeplinirea ri
guroasă a planului de investiții, res
pectarea întocmai a termenelor de 
punere în funcțiune a noilor ca
pacități de producție și atinge
rea in cel mai scurt timp a tu
turor parametrilor proiectați ne o- 
bligă sa îmbunătățim activitatea de 
proiectare, extinzînd folosirea pro- 
iectelor-tip, refolosind ori de cite 
ori este posibil proiectele existente, 
conjugînd cît mai bine. în lumina 
prevederilor noii legi a organizării, 
planificării și realizării investițiilor, 
eforturile uzinelor beneficiare de 
investiții cu cele ale întreprinderilor 
constructoare. Problema de bază în 
acest sector este însă formarea co
respunzătoare, la nivelul tehnicii ac
tuale, a cadrelor necesare pe măsu
ra intrării în funcțiune a noilor ca
pacități de producție.

Potrivit indicațiilor conducerii de

partid, In acest an trebuie să abor
dăm pe un plan calitativ nou sarcina 
de a produce pentru export produse 
in cantități sporite și în sortimente 
noi. De Ia 1 ianuarie a.c. răspundem 
nemijlocit de modul în care sînt va
lorificate pe piața externă mașinile, 
utilajele și instalațiile pe care le 
producem. Avem obligația de a spori 
eficiența exporturilor prin cît mai 
buna organizare, corespunzător profi
lului centralelor industriale și al gru
purilor de uzine, a celor șapte între
prinderi de comerț exterior care 
au intrat recent în componența mi
nisterului nostru, prin reducerea 
substanțială a cheltuielilor mate
riale legate de realizarea produselor 
noastre, prin includerea cu opera
tivitate maximă în nomenclatorul 
de export a unor noi mașini și uti
laje caracterizate printr-un înalt 
grad de prelucrare a materiei prime, 
prin sporirea receptivității la cerin
țele beneficiarilor externi și asigu
rarea unui/„service" corespunzător 
pentru toate mărfurile vîndute clien- 
ților de peste hotare. In același 
scop, în 1970 trebuie să trecem cu 
toată hotărîrea la legarea directă a 
producătorilor — centralele indus
triale — de piața externă.

Ne preocupă, desigur, și alte pro
bleme ale îndeplinirii sarcinilor 
care ne revin în acest ultim 
an al cincinalului. Bunăoară, 
îmbunătățirea activității de apro
vizionare tehnico-materială și de a- 
coperire cu contracte a producției, 
creșterea încărcării medii a parcu
lui de mașini-unelte și utilaje din 
dotare, reducerea cheltuielilor ne- 
economicoase și a rebuturilor, ambe
le încă destul de mari într-o serie 
de întreprinderi, sau preluarea de 
către centralele industriale a unor 
noi sarcini care pînă acum reveneau 
ministerului sau întreprinderilor. 
Nu ne-am propus însă să ară
tăm în aceste rînduri toate pro
blemele pe care le avem de re
zolvat în 1970, ci doar să reliefăm 
că sîntem hotărîți să încheiem cu 
bine actualul cincinal, să pregătim 
pe măsura cerințelor trecerea la e- 
tapa 1971—1975 de dezvoltare a con
strucțiilor de mașini din țara noastră.

De mai mulți ani, 
cadrele din secția tîm- 
plărie a întreprinderii 
de industrie locală 
„Ciocanul" din Tîrgo
viște reclamau necesi
tatea unei prese pentru 
furnire. Dotarea secției 
cu acest utilaj de ma
re randament trebuia 
să fie — după toate 
calculele — o măsură 
ultra-eficientă. Presa 
a fost procurată a- 
nul trecut, dar cu a- 
ceasta nu s-a schimbat 
cu nimic sistemul de 
lucru în secție. Și nu 
pentru că presa, 
pentru care Intreprin- 
ierea „Ciocanul" a plă
tit sumă de 
lei, n-ar 
ci pentru 
de zile ea a 
să se „odihnească" la 
umbra neglijenței. Jus
tificări au fost formu
late pe parcurs destu
le (ată-le i 1. nu 
terminat 
halei ; 2. 
zanul de 
3. avem 
nu avem

350 000 de 
fi ' utilă, 
că luni 
continuat

s-a 
extinderea 

nu avem ca- 
abur necesar; 
cazanul, dar 
Instalație t 4

ne trebuie un specialist 
care s-o deservească ; 
5. avem specialist, dar 
n-avem...

Conducerea între
prinderii, anunțată de 
Sucursala județeană 
Dîmbovița a Băncii 
Naționale că se apropie 
scadența — 
creditului 
pus presa în funcțiune. 
Ceea ce n-a reușit să 
facă într-un an, a fă
cut într-un ceas. Nu, 
nu a extins hala, n-a 
procurat cazanul și in
stalația, n-a angajat o- 
mul care s-o deser
vească, ci a întocmit 
un proces-verbal prin, 
care comunică su
cursalei băncii că, la 
23 decembrie 1969, pre
sa a intrat In funcțiu
ne. De atunci, în scrip
tele întreprinderii și 
ale băncii scrie „negru 
pe alb" că presa pro
duce furnire. în reali
tate, nici măcar n-a 
fost urnită din loc. 
Multe suportă hîrtia. 
Dar chiar mistificarea 
adevărului 7

• Destupați-vă
urechile...
și apoi

O parte din terenul 
cooperativei agricole 
din Temerești, județul 
Timiș, circa 344 hec
tare, se mărginește cu 
cel al cooperativei a- 
gricole din Margina. 
Pe aici 
care se varsă în Bega. 
sau mai 
bui să se verse. în rea
litate. pe timp ploios, 
apele depășesc digul și 
inundă terenurile coo
perativei agricole din 
Temerești. Chiar și a- 
cum este inundată o 
suprafață de 40 hecta
re. De ce se revarsă 
apa 7 Pentru că por
țiunea de canal care

trece un canal
bine zis ar tre-

acoperirii 
acordat, a

canalul
trece pe terenul coope
rativei din Margina 
este înfundată. Cu ani 
în urmă au fost execu
tate unele lucrări de 
desfundare, dar apoi 
totul a fost lăsat baltă. 
Ce le pasă celor din 
Margina că terenurile 
vecinilor sînt în apă I 
Să zicem că vecinii nu 
s-au înțeles cum și 
cine să facă lucrările 
de curățire a canalu
lui. Dar ce fac orga
nele agricole ? Să 
destupe 
le celor 
ricolul 
produse

agricole ?
măcar urechi- 

■ ce nu văd pe- 
și pagubele 
de inundații.
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Programele analitice reprezintă, 
după cum se știe, componenta cea 
mai mobilă a cadrului în care 
desfășoară procesul de învățămînt în 
universități și continua lor perfecțio
nare, punerea în concordanță cu pro
gresul realizat de cercetarea știin
țifică la fiecare disciplină trebuie să 
stea permanent în atenția cadrelor 
didactice și a consiliilor profesorale. 
Această preocupare se înscrie direct 
pe linia traducerii în viață a impor
tantelor recomandări din directivele 
conducerii partidului nostru cu pri
vire la modernizarea cadrului și a 
instrumentelor de lucru în toate 
compartimentele vieții universitare. 
Și dacă această situație amintită la 
început rezultă din ritmul accelerat 
cu care se acumulează cunoștințele 
In toate domeniile științei contem
porane, ea este de stringentă actua
litate pentru fizică, știința care în 
ultimele decenii a cunoscut o dezvol
tare spectaculoasă, cu implicații de 
excepțională însemnătate teoretică și 
practică.

Consecințele acestui progres rapid 
«-au făcut simțite in structura pla- . 
nulul de învățămînt al facultăților 
de fizică de la universități. Apariția 
și importanța sporită a unor ramuri 
ale fizicii au dus atît la reconside
rarea ponderii acordate diferite
lor capitole, dt și la introducerea 
unor discipline noi, ca fizica nucleu
lui și a particulelor elementare, fi
zica solidului, semiconductor! și apli
cații ș.a. In același timp, volumul de 
ore de predare, seminarizare și lu
crări practice a fost judicioș rațio
nalizat. Concomitent, elaborarea unor 
programe analitice bine echilibrate, 
cuprinzînd cuantumul de cunoștințe 
Indispensabile pregătirii generale a 
unui fizician, a reprezentat una din 
îndatoririle cele mai importante ale 
catedrelor și consiliilor profesorale. 
Cum a fost îndeplinită această sarci
nă ? Un răspuns argumentat, conclu
dent, la această întrebare s-a contu
rat cu prilejul unei consfătuiri a con
siliilor profesorale de la facultățile de 
fizică ale universităților din Bucu
rești, Cluj Iași și Timișoara — ini
țiată de Ministerul Tnvățămîntului.

A rezultat că, în ansamblu, această 
sarcină se îndeplinește cu succes, dar 
că programele existente sînt încă 
susceptibile de îmbunătățiri care să 
asigure procesului de învățămînt o 
mai mare eficiență. Referatele, pre- 
zentînd comparativ și critic progra
mele analitice elaborate pentru fie
care disciplină de cadrele de specia
litate, schimbul direct de experiență 
dintre personalul didactic din cele 
patru centre universitare au permis 
conturarea unor căi concrete de ac
țiune. Iată cîteva.

O direcție în care se cere acționat 
cu mai multă hotărîre este aceea a 
îmbunătățirii cursurilor de fizică 
din primii 2 ani de studii. Ele 
sînt tocmai cursurile prin interme
diul cărora proaspeții studenți iau 
contactul cu fizica la nivel universi
tar. Aceste cursuri de inițiere se re
feră, de regulă, la capitole de fi
zică cunoscute și din liceu, bine în
chegate — cum sînt mecanica, elec
tricitatea, căldura — care nu mai 
constituie sursa principală a pro
cesului de creație în fizică și, din a- 
ceastă cauză, la prima vedere nu 
par susceptibile de o prezentare din 
care să reiasă o problematică nouă 
care să suscite mai mult interesul 
studenților. Dar între lecțiile de fi
zică din liceu și primul curs univer
sitar de fizică, studentul trebuie să 
simtă că există o deosebire calitativă. 
Așa cum bine s-a precizat la con
sfătuire, introducerea noțiunilor, mă
rimilor și fenomenelor fizice de bază 
nu se poate reduce numai la o sim
plă repetare, eventual cu un mate
rial demonstrativ mai bogat, a cu
noștințelor din liceu, cum se mai 
Intîmplă la unele catedre, acestea 
trebuind a fi tratate de pe un plan 
mai înalt, cu un aparat matematic 
dezvoltat, urmărindu-se în același 
timp formarea unei concepții fizice 
și a unui mod do gîndire. Nu trebuie 
evitate In cursurile din primul an 
universitar acele aspecte care

La cinematograful 
„Timpuri Noi” 
din Capitală

Un nou program

da scurt-metraje

românssti»
Programul săptămînii 

viitoare al cinematogra
fului „Timpuri Noi", 
din Capitală, cuprinde 
noi producții românești 
de scurt-metraj. Astfel, 
între 19—26 ianuarie 
vor fi prezentate : „Arta 
epocii de piatră" (sce
nariul și regia : Ion 
Bostan ; imaginea : Li- 
viu Nițu, Liviu Geor
gescu), „Grădina publi
că" — o prezentare a 
parcului Bibescu din 
Craiova — (scenariul și 
regia : Radu Hangu ; 
imaginea ; Vasile Mî- 
năstireanu). „Stimată 
domnișoară V" — un 
film dedicat tineretului 
— (scenariul : 
Arachelian,
Barta ; regia : Gabriel 
Barta), „însemnări de 
toamnă" (scenariul și 
regia: Virgil Calotescu, 
imaginea : Paul Hai
tian) și „Fascinații" — 
film de animație de 
Sabin Bălașa, realizat 
cu concursul lui Rad 
Codreanu.

Vartan 
Gabriel

se

pun

teatre

Prof. dr. George CIUCU 

Prof. dr. Mihai ROSENBERG

tn evidență limitele concepțiilor fi
zicii clasice, chiar dacă prezentarea 
lor se' va face mai fundamentat la 
alte cursuri în anii superiori. După 
cum nu trebuie ignorate la cursul de 
mecanică de anul I limitările me
canicii clasice în sens relativist sau 
cuantic, chiar dacă'se știe că stu
dentul va audia în anul III cursu
rile de mecanica cuantică și teo
ria relativității. Desigur, cu grija de 
a nu se exagera prin introducerea 
de cunoștințe care depășesc cu mult 
posibilitatea de asimilare a studen
tului din primul an.

Mulți colegi profesori consideră, șl 
pe bună dreptate, că prin cursul uni
versitar de fizică nu trebuie să se 
urmărească a se transmite studenți
lor tot materialul faptic, uneori ex
trem de încărcat, al disciplinei care 
face obiectul cursului. Din acest 
punct de vedere este necesar să se 
reconsidere în mod critic materia
lul informativ predat studenților, 
reținîndu-se ceea ce este esențial 
pentru formarea unui viitor profesor 
de liceu sau cercetător. Cerința a- 
ceasta este deosebit de actuală în 
ceea ce privește programele analitice 
ale cursurilor de electricitate, de 
exemplu. Din tot ce s-a ’acumulat în 
electricitate timp de două secole, 
este cazul să se prezinte studenților 
numai acele noțiuni care prezintă Im
portanță esențială pentru prezent și 
pentru viitorul previzibil al acestui 
domeniu. Restul poate fi eliminat. 
Aceeași atitudine se impune și în 
privința cursurilor în care studen
tului i se prezintă domenii ale fizicii 
mai recent dezvoltate, la care în mod 
inevitabil, pe lîngă cunoștințele cu 
caracter „definitiv" se adaugă ma
terialul ce reprezintă fizica în ac
țiune, cu toată problematica actuală 
a cercetării în acest domeniu.

în planul de învățămînt al facul
tăților de fizică o poziție importantă 
ocupă cursurile de matematică și 
chimie. Este adevărat, predarea ma
tematicii la facultățile de fizică ur
mărește atît dezvoltarea capacității 
de gîndire riguroasă a studenților 
cît și a deprinderilor de calcul. Dar 
trebuie să se aibă tn vedere că 
acest studiu nu constituie 
scop In sine, drept care 
gramele analitice ale cursurilor 
matematică trebuie mai direct și mai 
ferm adaptate necesităților învăță- 
mîntului fizicii. Același punct de ve
dere se poate exprima și în legătură 
cu programele analitice ale cursurilor 
de chimie pentru fizicieni, în care 
se insistă prea mult asupra unor pro
bleme legate mai ales de structura 
materiei, ce depășesc posibilitatea de 
asimilare a studenților din anul I și 
sînt, de altfel, tratate în detaliu și 
bine fundamentate în cursurile de fi
zică din anii superiori. De aici de
curge ca o obligație de stringentă ac
tualitate pentru catedrele și consiliile 
profesorale ale facultăților de fizică 
adoptarea, încă în cursul acestui an 
universitar, a unor programe analitice 
corespunzătoare pentru cursurile de 
matematică și chimie predate la fa
cultățile de fizică, elaborarea lor fă- 
cîndu-se și în spiritul discuțiilor pur
tate la amintita consfătuire.

Foarte multă atenție se cere acor
dată și îmbunătățirii activității prac
tice a studenților fizicieni. Fizica este 
în fond o știință experimentală și 
lucrul în laborator este decisiv pentru 
formarea unui bun fizician. în labo
rator trebuie să se ia contact direct 
cu fenomenul fizic, să se însușească 
deprinderi experimentale, să se for
meze „mîna" și „ochiul" de fizician. 
Dar pentru a stimula interesul stu
dentului pentru munca experimen
tală lucrările practice trebuie alese 
cu grijă, ilustrînd principalele feno
mene fizice și tehnici de lucru. Or,

Mâhai Gafița
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ce se Intîmplă uneori ? Contactul cu 
dispozitive experimentale primitive 
— chiar dacă acestea redau esența 
fenomenului fizic — este adesea des
curajam și neinstructiv pentru stu- 
denți. Pentru ilustrarea fenome
nelor fizice chiar și cele mai directe 
nu se concep montaje experimentale 
pe măsura nivelului tehnic al epocii 
în care trăim. Pe de altă parte, in
troducerea în planul de învățămînt a 
unor cursuri privind domeniile de 
fizică dezvoltate mai recent n-a 
coincis așa cum ar fi necesar eu în
zestrarea corespunzătoare a labora
toarelor.

Pentru tmbunătățirea activității 
practice In laboratoarele facultăților 
de fizică, sînt, desigur, posibile di
ferite căi. Accentul principal trebuie 
pus pe autodotare, prin construirea 
cu mijloace proprii în atelierele ca
tedrelor șl facultăților a unor apa
rate și dispozitive pentru lucrările 
practice cu studenții. Efortul de au
todotare trebuie să se facă însă or
ganizat, ținind seama de experiența 
acumulată în fiecare centru univer
sitar. La fiecare facultate s-ar pu
tea pune la punct cîteva prototipuri 
de aparate și montaje experimentale, 
întreaga documentație urmînd. a fi 
difuzată și celorlalte facultăți. Ex
periența a arătat că se poate primi 
un sprijin Important în achiziționa
rea aparaturii de tehnicitate mai a- 
vansatâ prin comenzi executate tn 
atelierele unor întreprinderi și insti
tute de cercetare (mai ales I.F.A. 
București).

In general, cadrele didactice de 
specialitate sînt unanim de acord 
in a aprecia răspunderea deosebită 
care revine facultăților de fizică în 
pregătirea de specialiști pentru știin
ță și economie, în primul rînd pen
tru .realizarea programelor priori
tare de cercetare și dezvoltare de 
importanță națională, ca programul 
nuclear național. în această direcție, 
definitivarea structurii anului V (de 
specializare) este necesar să se ba
zeze mai strict pe o prospectare do
cumentată a necesităților în perspec
tivă, ținînd seama de dinamismul ce 
caracterizează dezvoltarea societății 
noastre și de rolul hotărîtor al fizicii 
în stimularea progresului tehnic. 
Consiliilor profesorale le revine mi
siunea de a elabora propuneri docu
mentate de cursuri speciale la ale
gere. pentru anul IV și pentru modul 

. de organizare a anului V (de spe
cializare), pornind de la o apreciere 
mai concretă a necesarului de spe
cialiști pentru cercetarea de fizică

Aplicarea cu operativitate tn pro
cesul instructiv-educativ a ideilor și 
modalităților de lucru noi, moderne, 
va contribui în mod real la perfec
ționarea acestui domeniu al studiului 
universitar de o deosebită impor
tanță pentru progresul științific al 
țării noastre.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român): Con
cert simfonic — 20. Dirijor: Mir
cea Cristescu. Solist: Robert Na
gel (S.U.A.).
e Opera Română: Trubadurul — 
19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia): Idiotul — 
19,30; (sala Studio): Al patrulea 
anotimp — 19,30.
0 Teatrul de comedie: Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu): Strigoii — 20; (sala din 
str. Alex. Sahia): Puricele în ure
che — 15; Viraj periculos — 20. 
O Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Othello — 19,30; (sala 
Studio); Viziuni flamande — 20.
• Teatrul 
c Teatrul
— 19,30.
0 Teatrul 
neterminată
o Teatrul evreiesc de stat: înțe
lepții din Helem — 19,30.
B Teatrul „Țăndărică!' (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Nicuță la 
17; (sala din str. Academiei): Ban
diții din Kardemomme — 17.
ej Teatrul satlric-muzical „C. 
nașe" (sala Savoy): Cafeaua 
lapte de adio — 19,30; (sala 
Calea Victoriei nr. 174); Nicuță la 
Tănase — 19,30.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu": Floare de cactus
— 19,30; (la Sala Palatului): Fot
bal — Mexico ’70
O Ansamblul 
Generale a 
viața, muzica 
0 Circul de 
deză — 19,30.

Mic: Carlota — 20.
Giuleștl: Geamandura

Ion Creangă: Poveste 
- 16.

tv
Programul I

Tă
cu 

din

20.
artistic al Uniunii 

Sindicatelor: Esop, 
și noi — 20.

stat: Rapsodia «ue-

17,00 Deschiderea emisiunii — Emi
siune în limba germană 
Pauză
Bună seara, fete 1 Bună seara, 
băieți !
Telejurnalul de seară 
Desene animate : „Cifrele” 
Reflector
Tele-enciclopedla : Mata Harl 
(II) ; Haida ; Doping 
Mlcroavanpremieră

18,00
18,06

19,00
19,20
19,30
19,45

20,40
20,45 Film serial : „Răzbunătorii” — 

episodul „Complotul subte
ran"

21,35 Varietăți tn studio : Emisi
une de Adrian Dumitrașcu șl 
Alexandru Nită. Prezintă Ion 
Besoiu ■

22.30 Telejurnalul de noapte — T«- 
lesport

23,05 Cîntece lăutărești
23.30 închiderea emisiunii progra

mului I

Programul II

și a refuzului din ce tn ce 
mai energic al diletantis
mului publicistic. Promoții
le noi de absolvenți au a- 
dus tn redacții sau fntre 
colaboratorii acestora, con
deie tinere, dornice să se a- 
firme, și avînd posibilități 
să o facă. înregistrăm — 
nu e vorba de o concluzie 
amăgitoare — o ridicare 
reală a valorii criticii, ma
nifestată cu deosebire prin 
aceea că se exercită 
în numele unor
precise și cu conștiința lim
pede a scopului ce urmează 
a fi atins.

mai presus de asimilarea 
culturală ,a unui instrumen
tar critic evoluat, mai pre
sus de informarea la zi și 
de cite altele care sînt sur
sele unei virtuale compe
tențe, stă asigurarea acelor 
premise etice, filozofice, 
ideologice care o actuali
zează în act critic. Calitatea 
morală a acestuia nu este 
un deziderat abstract, al u- 
nei imaculări ipocrite: ea 
definește modalitatea orga
nică a atașamentului real al 
criticului față de operă, față 
de creatori și public, față 
de destinul artei naționale.

Admițtnd sau nu părerea, 
exprimată tn cadrul recen
tului Festival național de 
teatru, potrivit căreia cri
tica In acest domeniu a ră
mas de fapt tn urma evo
luției pozitive a creației 
însăși, nu se poate să nu 
remarcăm că In sprijinul ei 
veneau, mai ales, argumen
te de ordin etic. Sigur că 
jucau mult în balanța apre
cierilor acele cronici ale u- 
nor spectacole nevizionate 
de fapt, schimbările bruște 
de opinie ale cronicarului, 
schimbări ce trădează atît 
lipsa unor criterii ferme (și 
în general a unor criterii) 
cît și o dureroasă lipsă de 
atașament față de anumite 
valori exemplare ale artei 
noastre. Dar cei care l-au 
susținut, ignorează faptul 
că. tn realitate, în anumite 
sectoare ale criticii noastre 
de artă, sub aparența deo
sebirilor de opinie (și sub 
masca acestora) se ascunde, 
de fapt, coexistența criticii 
responsabile, și a celei di
letante, amorale. Trebuie să 
facem eforturi sporite de a 
impune supremația distinctă 
a celei dinții, de a ajunge 
la excluderea de la sine a 
celei din urmă și in acest 
sens nu mi se pare deloa 
potrivită tendința unor re
viste ca, în'numele necesa
rei sale deschideri spre 'ci
titori, să abandoneze idea
lul ținutei Înalte și a rigo
rii judecăților estetice, tn 
favoarea unei mozaicări 
care transformă opțiunea 
critică In act neutru, lip
sind-o de valoarea socială 
pe care are menirea să o 
realizeze.

Ne bucurăm, desigur, 
constattnd că în zona criti
cii responsabile, angajată 
deopotrivă estetic și politic, 
se petrec fapte memorabile, 
de reală autoritate. Greu
tatea lor nu este tnsă ab
solută. Pentru a putea sport 
mereu, critica — împlinin- 
du-și menirea tn condițiile 
favorabile ale societății 
noastre — are datoria să 
fie o critică autentică de 
opinie și atitudine, să re
fuze, deopotrivă cu dile
tantismul artistic și diletan
tismul din cîmpul răspun
derilor sale specifice.

Indiferent în ce domeniu 
se exercită — al literatu
rii, al artei, al manifestări
lor culturale și în fond al 
oricărui sector al creației 
materiale și spirituale — 
actul critic, instituit ca a- 
preciere publică și menit 
să devină expresia conștiin
ței de sine a acelui dome
niu, își poate manifesta efi
ciența numai în măsura în 
care se instituie ca un de
mers conștient, concordant 
exigențelor caracteristice 
societății. Fie că acționea
ză stimulator, receptînd din 
realitatea creației elemen
tele viabile nou apărute, 
fie că se exercită intransi
gent față de aventuri ha
zardate prin gratuitatea lor 
pe plan estetic ori social 
sau opune concepțiilor re
trograde, o viziune dialectic 
emancipată, critica nu este 
prin ea însăși autoritară. 
Această calitate decurge 
din calitatea exercitării sa
le și înglobează o apreciere 
de mai lungă durată. .Așa 
de pildă, critica literară ro
mânească are autoritatea 
pe care, în timp, i-au 
creat-o și consolidat-o ase
menea personalități’ mar
cante cum au fost C. Dobro- 
geanu -Gherea, Titu Maio- 
rescu, Eugen Lovinescu, 
Garabet Ibrăileanu, M. Ra- 
lea, Tudor Vianu, George 
Călinescu ; la rîndul ei, cri
tica de teatru va considera 
printre ctitorii săi pe Că
rnii Petrescu, Mihail Sebas
tian, Ion Marin Sadoveanu 
și alții- Există însă față de 
acest argument de autori
tate și un altul, imediat ac
tual, sintetizînd nivelul e- 
xercitării nemijlocite a ac
tului critic. In acest caz, 
împreună cu competența 
(aceasta subsumînd datele 
ce caracterizează orizontul 
cultural, estetic, filozofic) 
ți talentul publicistic, un 
rol important revine 
ți unor factori oarecum 
extra-critici, dintre care în 
mod deosebit calității mo
rale. Mă voi referi, în aces
te însemnări, la critica de 
teatru și de film fără a 
considera că nu se pot a- 
duce exemple și din alte 
domenii.

Paralel cu extensiunea, 
cu adevărat exemplară, a 
producției artistice, a sporit 
mult producția de critică. 
Ea se exercită diferențiat 
începind cti coloanele pre
sei 'locale și pînă în presa 
de specialitate. Demersul 
critic este uneori pur infor
mativ, alteori însă țintește 
spre influențarea fenome
nului artistic cît și spre 
educarea și formarea publi
cului. S-a creat, ca urmare, 
o necesitate, obiectivă de
sigur, și pentru acoperirea 
ei s-a recurs la forțe ca
pabile. Sigur că tn timp s-a 
produs — și se produce tn 
continuare — o ameliorare 
a calității, consecință a u- 
nei anumite profesionalizări

clar, 
idealuri

ele 
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relatările critice. Aceasta, 
cu atît mai mult cu cît 
pun uneori tn lumină 
relația critic-spectacol, 
critic-autor (sau regizor,
interpret), adică își au o 
determinare

Mi 
practica publicistică să pri
mesc spre publicare cro
nici motivate ca acte de 
curtoazie sau reprezenttnd 
un contraserviciu amical. 
Faptul că acestea, respinse 
Intr-un loc, apar totuși In 
altul trebuie considerat și 
In legătură cu atît de des 
acuzata lipsă a unul cadru

.nare extraestetică.
|La Intîmplat In
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Atrage totuși atenția, tn 
ultima vreme, proliferarea 
unei producții de neigno
rat, lipsită din păcate de 
calitatea morală ce trebuie 
să stea la ’baza ei. Formele 
de degradare ale calității 
morale a actului critic de 
care ne lovim, sînt adesea 
subtile. Nevoia crescută de 
comentariu critic a dus la 
credința unora — nu lipsiți 
de intenții onorabile — că 
acesta este la îndemîna 
oricăruia. Dacă am face un 
bilanț al numelor ocazio
nale pe care le-a înregis
trat critica dramatică sau 
de film, am vedea că aces
tea depășesc — deși e vor
ba de un domeniu specia
lizat — numărul reporteri
lor ocazionali.

Dezideratul — exprimat 
și altădată în presa noastră 
— a unei cronici competen
te, încredințată permanent 
unui critic de prestigiu, 
fost atins doar la 
publicații, 
tnsă, nu o 
suspecteze

în acest caz de teatru 
de film, cum la rîndul 
o fac secțiile de critică 
Uniunii artiștilor plas- 
«au Uniunii scriitori-

profesional unitar, menit să 
concentreze efortul critici
lor, 
sau 
lor 
ale 
ti ci 
lor.

Dacă diversitatea de pă
reri critice exprimate cu 
privire la un film sau o 
premieră teatrală, evident, 
de pe pozițiile aceluiași 
ideal filozofic — a Idealu
lui societății noastre — este 
un fenomen obiectiv (ilus- 
trînd pe viu manifestarea 
unității tn diversitate) nu a- 
celași lucru 11 putem spune 
despre diversitatea subiec
tivistă care are la bază un 
sistem de motivații artifi
ciale. Este limpede că efec
tele abdicării de la cerin
țele exercitării obiective ale 
actului critic privesc în cele 
din urmă chiar pe beneficia
rii ei și in rîndul acestora, 
în primul rînd, publicul.

Militînd pentru o critică 
eficace, exercitată cu înaltă 
răspundere,

cinema

20.

din-

grai
13,30

CA- 
16,15 ;

AURORA 
16 ; 18,15 ;

GLORIA
18,15 ; 20,31

11,30 ; 13,41

a 
ctteva 

Cititorul are, 
dată, motive să 
de improvizație

8,45 ;

K

I

Stilul artistic

ai lai Ion Creanga

r.< y N<>te de lectură • 'Nbte^ de lectura ■ • Note de lecțură •

G. I. Tohăneanu:

o Urmărirea
11.30 ; 14 ; 16,30 
VAL — 8,45 ;
18.30 ; 21.
O Lucia : CENTRAL
11,451, 17,45 ; 20,45.
o Păcatul dragostei i REPUBLI
CA — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18,45 ; 21,15, BUCUREȘTI — 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT 
10 ; -13 ; 15,30 ; 18 , 20,30.
O Reconstituirea ; LUCEAFĂRUL 

18,15;

patria — 9 ;
19 ; 21,30, FESTI- 
11 ; 13,30 ; 18 ;

— 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20,45.
e Intr-o seară, un tren... 
PITOL — 9,15 : 11,30 ; 14 ;
18.45 ; 21.
C Mărturia : VICTORIA
11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18,15 ; 20,45.
0 Un om pentru eternitate : CI
NEMATECA (sala Union) — 10 ; 
12 ; 14.
o Dragoste la Las Vegas : LUMI
NA — 8,30—16,15 în continuare ; 
18,30 ; 20,45.
e Vă place Brahms 7 MOȘILOR
- 15,30 ; 18 ; 20,30, DOINA — 11,30
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30

de lectură

Swim Imsfinsa
Impunătoare ca di

mensiune (opt sute de 
pagini), cartea lui Mi
hai Gafița despre Dui- 
liu Zamfirescu 
rodul unei 
minuțioase, 
nu 
că 
ce 
la

este 
cercetări 
Cred că 
afirmînd 

din ceea 
contribui

scriitorului 
la fixarea fizio- 

unei opere,

exagerez 
nimic 
putea 

reconstituirea des
tinului 
sau 
nomiei 
controversate încă, nu
a fost lăsat în afară. 
Jurnalele scriitorului 
și cele ale familiei, co
respondența și probe
le de arhivă, mărtu
rii ale rudelor în via
ță, presa vremii și 
manuscrisele încă ine
dite, toate au fost in
vestigate cu 
și metodă.

Ferm pe 
sale, criticul 
de la ipoteza
torul și-a trăit opera, 
ba chiar că aceasta 
reflectă, ca la nimeni 
altul, biografia 1 „Dui
liu Zamfirescu și-a a- 
scuns totdeauna bio-

stăruință

opiniile 
a pornit 
că scrii-

grafia în poeziile șl în 
proza sa, nu și-a ex- 
plicitat-o“. Ivită 
tr-un asemenea punct 
de vedere, era 
ca monografia lui Mi
hai Gafița să fie nu 
numai o exegeză a o- 
perei, ci să urmăreas
că deopotrivă și viața 
scriitorului. Criticul a 
scris așadar o „viață" 
și o „operă” a scrii
torului de care s-a o- 
cupat. Cele două pla
nuri nu au rămas însă, 
ca în alte cazuri, de
tașate. Chiar dacă nu 
s-au contopit cu totul, 
ele au fost mult a- 
propiate. încrucișîn- 
du-și sferele deliberat 
și conferind cărții o 
structură unitară. Ceea 
ce a rezultat este o 
lucrare echilibrată tn 
care ideația, sugestiile 
și atmosfera Operei 
sînt urmărite departe 
în zonele genezei, de- 
tectîndu-se faptul 
viață care l-a 
substanța.

Deși dispuse 
tinct în corpul

firesc

de 
nutrit

dis- 
fiecă-

Deschiderea emisiunii — Mo
zaic cinematografic : „Al pa
trulea tată" ; ,,Gisela May — 
cîntă din Brecht" ; „Ignoran
ta" (scheci)
Actualități literare
Seara melomanului : Cîntă 
baritonul Mihal Arnăutu 
Film serial : Noile aventuri 
ale căpitanului Kloss (V) epi
sodul „Acțiunea Frunza de 
stejar"
închiderea emisiunii progra
mului

• Program pentru copil : DOINA
— I) ; 10.
C Mîinlle; Regina Instrumentelor; 
Sfaturi bătrîneștl ; Omul mic : 
TIMPURI noi - 9—21 l’n conti
nuare.
• Bătălia pentru Roma : FERO-

VIAR — 0 ; 12,301; 16 ; 19,30, EX
CELSIOR — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, 
FLAMURA - 9,30 ; 13 ; 16,30; 20.
• Valea păpușilor : GRIVIȚA —
9,30 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,15, MIO
RIȚA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ;
19,30. s
• A trăi pentru a trăi : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15 ; 
17,45 ; 20.
• Războiul domnițelor : BUZEȘTI

înțelegem că,

— 15,30 ; 18 ; 20,30, COTROCENI - 
15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Blow-up : DACIA — 8—20,45 tn 
continuare,
O Winnetou în Valea Morțll : BU- 
CEGI - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 -,
18,15 ; 20,30, GIULEȘTI — 15,30 ;

18 ; 20,30, ARTA — 9,30—15,30 tn 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Noile aventuri ale răzbunăto
rilor : UNIREA - 15,30 ; 18.
• Moartea unul birocrat: UNI
REA - 20,30.
• Femela îndărătnică : LIRA —
15,30 ; 18 ; 20,30, PROGRESUL — 
15,30 ; 18 : 20,30.
o Angelica șl sultanul : PACEA — 
15,45 ; 18 ; 20,15.

Omul, orgoliul, vendetta i 
CRINGAȘI — 15,30 ;. 18 ; 20,15.
• Băieții în haine de piele : ME
LODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, TOMIS — .9—15 în 
continuare ; 17,30 ; 20,15.
• My fair lady : FLOREASCA — 
9 ; 12,30 , 16,30 ; 20.
a Băieții din strada Pal : VOLGA
— 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 
20,30.
• In împărăția leului de argint 1
VIITORUL — 15,30 ; 18. .
e Piedro pleacă în Slera t VII
TORUL — 20,30.
• Taina leului :
11.15 ; 13,30 ; 16 ;
DERN - 9.15 :
18.15 ; 20,30.
• Prieteni fără
— 9.30 : 11,30 ;
20,30.
O Fragil sălbatici t POPULAR — 
15,30 : 18.
• La război, ca la război : POPU
LAR — 20,30.
• La nord prin nord-vest ; Ma
nuela : MUNCA — 15.30 ; 19,15.
• Beru și comisarul San Anto
nio : FLACĂRA — 15.30 ; 18 ; 20,30.

Mihai NADIN

Festivalul

Enescu

la a V-a

ediție

valori re- 
Criticul a 

reconstituie

rui capitol, momentele 
biografice își prelun
gesc, cu culoare și a- 
plicație, tremurul e- 
xistențial în operă. 
Paginile, multe și den
se, dedicate biografiei, 
prezintă 
marcabile.
știut să
din elemente definito
rii (fără a ocoli și de
taliul numai aparent 
minor) imaginea unei 
epoci complexe și 
complicate care înce
pe cu momentul Uni
rii și se sfîrșește tîr- 
ziu (1922), după pri
mul război mondial. 
Pe acest fundal, care 
se confundă de fapt 
cu istoria făuririi 
României moderne, e 
evocat destinul neobiș
nuit al personalității 
scriitorului. Paginile a- 
cestea, închipuind un 
fin portret spiritual al 
scriitorului. sint — 
credem — cele mai iz
butite din monografie.

Lectura e aici atră
gătoare, epica — de a- 
devărat roman cu că-

deri și ridicări spec
taculare, cucerind prin 
tensiune și drama
tism. E adevărat, viața 
lui Duiliu Zamfirescu, 
deloc liniară și ega
lă, e un roman posibil. 
Meritul lui Mihai Ga
fița e de a fi știut să 
valorifice aceste mo
tive latente, să le 
descifreze înțelesul și 
să le redea, prin to
nuri potrivite, Intr-o 
fabulație care e hră
nită cu o documenta
ție copleșitoare.

j Investigarea atît de 
scrupuloasă a ciclu
lui existențial al scrii
torului nu urmărește, ■ 
firește, numai recon
stituirea biografiei. In
tenția — mărturisită 
— e de a lumina în a- 
cest fel opera. Chiar 
dacă aceste pagini de
dicate operei nu ating 
valoarea celor ale 
„vieții1', fluența fiind 
aici pe alocuri anihi
lată de îngroșări di
dactice, autorul a iz
butit să foreze adine în 
semnificația ei. Un e- 
xamen aplicat și lucid 
a așezat 
nalitic o 
sificată 
poezie, 
tru, 
Iar), 
loare,
disociind 
metodă. Cum e firesc, 
criticul nu a ocolit o-

că spa- 
scrierilor 
excesiv ț 

putem 
exagera- 

Că

vea- 
de 
l-a 

din-
care 

ca unul 
clasici ai 11- 
române, be- 
de un exa

la o-

sub focar a- 
operă diver- 
(publicistică, 

proză. tea-
genul episto- 
inegală în va- 

clarificînd și 
cu gust și

pera de tinerețe, aceea 
de pînă la Imnuri pă- 
gîne și la marile ro
mane. Poate 
(iul acordat 
acestea este 
niciunde nu 
constata Insă
ții de apreciere.
au fost luate în discu
ție, cu seriozitate, fap
tul poate se justifică. 
La urma urmei, aceste 
scrieri (proza, poezia, 
chiar și teatrul) pregă
tesc, prin experiența a- 
cumulată, capodopere
le de la sfîrșitul 
cului. Creația sa 
maturitate, 
consacrat 
tre marii 
teraturii 
neficiază
men pertinent, 
biect. Nu numai poe
zia e analizată cu în
țelegere și bun gust, 
fixîndu-i-se fizionomia 
neoclasică, în care to
nurile parnasiene au 
lăsat liberă meditația 
socială, protestatară, 
dar și proza beneficia
ză ae același trata
ment Am spune chiar 
că proza acestei peri
oade (cele trei mari 
romane din seria Co- 
măneștenilor) este par
tea cea mai rezisten
tă din tot spațiul ana
litic al acestei dense 
monografii.

L ORNEA

După un excelent vo
lum asupra stilului poe
tic al lui Eminescu, o- 
peră încununată cu un 
premiu academic, G I 
Tohăneanu își consacră 
noua sa carte, 
tă în 
că", limbii și 
lui Ion Creangă, 
lumul conține un ma
re număr de ana
lize stilistice efectua
te pe baza unei aten
te și savuroase analize 
gramaticale. Cuvîntul 
nu este nepotrivit pen
tru că autorul știe să 
extragă toate subtilită
țile din cercetarea sub 
multiple aspecte a unui 
text plin de sevă și de 
o viață aproape inde
pendentă. apt — apa
rent - de mai multe 
interpretări pe care 
rînd pe rînd. rigoarea 
analizei le îndepărtea
ză pentru a se opri la 
unica adevărată. fără 
efort și erudiție vizibilă, 
ca un rezultat firesc la

, publica- 
,Editura științifi- 

stilului 
Vo-

care autorul și cititorul 
ajung împreună.

Insă nu acesta este 
meritul cel mai impor
tant al cărții lui G. I 
Tohăneanu i venind 
după foarte numeroase 
studii, de variate di
mensiuni și destinații, 
asupra limbii lui Crean
gă, aparținînd fie unor 
lingviști (Iorgu Iordan, 
Al. Graur, B. Cazacu 
etc.), fie unor literați 
(Jean Boutiere, T. Via
nu, G. Călinescu, VI. 
Streinu, Zoe Dumitres- 
cu-Bușulenga) și profi- 
tînd fără îndoială de ele, 
cercetarea profesoru
lui timișorean se remar
că de la început prin u- 
nitatea viziunii sale și co
erența logică a diferite
lor sale capitole Auto
rul consideră funda
mental caracterul oral 
al operei lui Creangă 
lucru cunoscut mai de 
mult, care se dovedește 
însă deosebit de fecund 
pentru cercetarea sa.

Remarcabilă este con-

tinua adecvare a cerce
tării obiectului său și 
nu invers i Tohăneanu 
a scris o carte despre 
stilul lui Creangă și nu 
o carte despre stil, e- 
xemplificată cu citate 
din Creangă ; elev și 
întrucîtva urmaș al sti
listicii lui Tudor Vianu, 
G I Tohăneanu își cir
cumscrie cercetarea sa 
operei căreia i se con
sacră, fără artificii, cu 
o înțelegere profundă a 
substanțelor alcătui
toare și a sevelor din 
care urcă. într-o ultimă 
fază, opera, ca o re
zultantă a unui înde
lungat proces de disti
lare artistică a limbii, 
tradițiilor și experien
țelor ponorului. Meri
tul cărții este de a 
adăuga noi și prețioase 
elemente la cunoaște
rea. veșnic incompletă 
a frumuseților și adîn- 
cimilor operei clasicilor 
noștri.

Mircea ANGHELESCU
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Ediția a V-a a Festivalului, 
inițiat acum 12 ani, se va des
fășura la București intre 5—21 
septembrie, fiind alcătuită din 
trei compartimente distincte: 
Festivalul, Concursul și Simpo
zionul de muzicologie.

Regulamentul concursului, cu- 
prinzind aceleași secții tradițio
nale ca și in anii precedenți — 
pian, vioară și canto, bărbați și 
femei — dar comportind si u- 
nele modificări privind reperto
riul. componența juriilor, acor
darea premiilor, g tost expediat 
din vreme solicitanților. Pe a- 
dresa. secretariatului concursu
lui continuă să sosească buleti
nele de înscriere trimise de ti
neri interpreți din diferite, țări, 
tn același timp, personalități de 
renume mondial — pedagogi 
sau artiști — au acceptat să 
facă parte din juriile concursu
lui.

In ce privește Festivalul, în 
programele sale, muzica româ
nească — și in primul rînd cea a 
lui Enescu — va ocupa locul de 
cinste Anul 1970; fiind și anul 
muzical Beethoven, declarat cu 
prilejul aniversării bicentenaru
lui nașterii sale, Festivalul va 
omagia acest eveniment prin in
cluderea. in concerte și recita
luri. a unui număr mai mare de 
lucrări din creația beethovenia
nă. Dintre formațiile de peste 
hotare, a căror participare la 
Festival este certă, putem cita : 
baletul „Kirov" din Leningrad, 
„London Symphony Orchestra", 
dirijată de Andre Previn, avind 
ca solist pe pianistul Stephen 
Bishop, „Bach-Orchester des 
Gewandhauses" din Leipzig, 
cvartetele „Juilliard" din S.U.A. 
și .,Smetana" din Praga. forma
ția „Soliștii din Varșovia". Ca di- , 
rijori vor fi prezenți Wolfgang 
Sawallisch, Paul Kletzhy, Paul 
Paray, dirijorul de operă iugo
slav Bogo Leskovic. Dintre artiș
tii vocali și instrumentiști pot fi 
menționați Elisabeth Schwartz- 
Itopf. care va apărea intr-un con
cert și într-un recital, soprane
le Galina Vișnevskaia și Virgi
nia Zeani, bașii Nicola Rossi-Le- 
meni și Nicola Ghiuzelev. vio
loncelistul Mstislav Rostropovici. 
flautistul lean-Pierre Rampal. 
pianiștii Jbrg Demus și Paul 
Badura-Skoda și alții. In pro
gramele Festivalului vor figura, 
de asemenea, artiștii noștri de 
frunte.

(Agerpres)
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Arta amatoare nu se află
la „începutul sfîrșîtului“

— Vă propun sd începem discu
ția cu o constatare de ordin mai 
general. Foarte pe scurt spus, in
dustrializarea susținută a țării, 
dezvoltarea satului socialist deter
mină o urbanizare a vieții rurale, 
o creștere a populației centrelor in
dustriale. Fenomenul poate fi con
statat in oricare județ al țării. Con
secințele sociale sint multiple. Aș 
dori să ne oprim numai asupra do
meniului creației populare și al ma
nifestărilor artistice ale amatorilor. 
Ce se intîmplă cu arta amatoare in 
acest context ?

— Arta amatoare face parte or
ganică din bogăția spirituală a ori
cărui popor, a fiecărei națiuni, e- 
voluînd ca oricare alt act de crea
ție, supunîndu-se dialecticii impla
cabile a dezvoltării.

După părerea mea, cel puțin în 
condițiile actuale, cred că nu pu
tem pleca de la considerente care 
să ne conducă ia alternativa men
ținerii sau dispariției imanente, în- 
tr-un viitor mai mult sau mai pu
țin apropiat, a artei amatoare, ci 
de la premise care să ne permită 
să desprindem direcțiile evoluției, 
formele noi pe care aceasta le poa
te manifesta.

Problema care se pune este de a 
urmări cu atenție actul creației în 
arta amatoare contemporană, acest 
fenomen fiind din ce in ce mai 
complex, cel puțin din următoare
le motive : o dată cu lărgirea de
mocrației socialiste, cu participarea 
directă a maselor la conducerea tre
burilor economice și sociale sporesc 
forța de pătrundere a realității 
șl răspunderea socială ; gradul de 
sensibilitate al oamenilor a crescut 
o dată cu creșterea nivelului de ci
vilizație ; educația estetică a oa
menilor muncii îmbogățește gama 
de redare artistică a fenomenelor 
vieții ș.a.m.d. Decurge de aci că în 
general se formează posibilități mult, 
mai largi 
tit pentru 
lorlficare. 
de azi, ca 
conținutul 
rane, nu se poate desprinde de ea. 
Transformările care au Ioc în țara 
noastră nu pot să nu se oglindeas
că In creația artiștilor amatori. Pe

fondul general al conținutului aotu- 
lui de creație, artistul (în sensul 
clasic al cuvîntului) amator de as
tăzi reușește să ni-1 redea în viziu
nea omului contemporan. Iar a- 
ceasta este evident' un act de crea
ție.

De aceea, rărntn la convingerea 
că fenomenul creației amatoare este 
sau, cel puțin ar. putea să fie, mult 
mai larg ca înainte.
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pentru arta amatoare, a- 
creație cît șl pentru va- 
Desigur, arta amatoare 

act de creație, oglindește 
vieții sociale contempo-

Interviu cu prof. univ. 
dr. loan ZAHIU

«ecrelar al comitetului județean 
Timiș al P.C.R.

— Considerați, că dezvoltarea ei, 
In prezent, se poate realiza in mod 
spontan, de la sine, lăsind-o să re 
manifeste ca un fenomen obiectiv ?

— Răspunsul nu poate fi decît u- 
nul : arta amatoare, creația popu
lară trebuie cu atit mai mult sus
ținută și stimulată. SiStemul nos
tru social își face datoria pe de
plin și în această privință, ceea ce 

ii conferă, inclusiv pe acest plan, 
caracterul de orinduire a poporu
lui. Dar, cei chemați să-și îndepli
nească misiunea pe acest tărîm au 
datoria să cumpănească bine asu
pra modului în care reușesc să va
lorifice și să stimuleze toate, dar 
absolut toate genurile artei ama
toare. Aici, firește, nu este vorba 
de un raport cantitativ între dife
ritele forme ale artei amatoare, ci 
de stabilirea și folosirea unui sis
tem de dezvăluire, creștere, selec
ționare și valorificare a tuturor va
lorilor amatoare în toate genurile 
de creație.

Oricite inițiative am avea, indi
ferent la ce nivel am aborda pro
blemele, îndrumarea trebuie asigu
rată de primii chemați in ierarhia 
responsabilității, cei care au dato
ria să „descopere", să crească, să 
îmbărbăteze talentele, să stimuleze 
arta amatoare în mediul ei organic.

Dispunem de oameni entuziaști 
care știu să păstreze minunatele tra

diții ale poporului, să valorifice au
tenticitatea creației tradiționale și 
să simtă pulsul trepidant al vieții 
noastre.

— Totuși... cu tradiționalismul nu 
facem față cerințelor moderne, ale 
artei amatoare...

— Bineînțeles. Și aici este locul 
să arăt că, din păcate, învățătorii 
și profesorii care ies de pe băn
cile liceelor sau institutelor peda
gogice nu invață meșteșugul diri
jatului, metodica „stăpînirii" vre
unui instrument muzical. Ba se 
pare că, cel puțin în ultima vre
me, oontinuitatea artei interpreta
tive muzicale se găsește numai în 
acele familii care au tradiție ,,din 
tată-n fiu". In nici o școală care 
pregătește cadre didactice nu se 
studiază cit de cit noțiuni de et
nografie și coregrafie, iar progra
mele de invățămint ale liceelor și 
facultăților pedagogice <’ 
plastică parcă intenționat 
formeze numai artiști, și 
țin pedagogi.

Am convingerea că arta 
re, in condițiile actuale, nu se poa
te baza numai pe elementul spon
tan și pe caracterul anonim in 
creație, ci pe formarea unor cali
tăți incă in procesul instructiv-e- 
ducativ.

Revenind la întrebarea de început 
a convorbirii noastre aș dori să a- 
firm că arta nu a fost și nu poa
te fi doar apanajul profesioniști'or. 
Există oare artist profesionist care 
să nu fi fost, mai întîi, un ama
tor ?

Se nasc, firește, aspecte noi din 
confluenta șuvoaielor de artă popu
lară care se scurg de la sat la o- 
raș, și invers, din întrepătrunde
rea creației amatoare din diferite 
zone ale țării. în sfirșit. în așeză
rile in care trăiesc înfrățiți alături 
de români și populație de naționa
litate maghiară, germană, sîrbă, iau 
naștere forme ale artei populare 
care exprimă viața comună, ideile 
și scopurile întregii colectivități so
cialiste. Toate acestea trebuie stu
diate și valorificate...
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Teatrului „Matei Millo' din Timișoara s „Oedip salvat” da

de artă 
vor să 

mai pu-

amatoa-

Radu CONSTANTINESCU
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Rodu Stanca
Foto i Gh. Amuza

Corurile bănățene
își așteaptă

Cifrele sint elocvente : 
în 1960 in Timișoara 
erau 25 de formații cora
le; la sfîrșitul anului tre
cut abia dacă mai pu
teau fi numărate patru. 
Corurile sindicatelor de 
la Uzina mecanică, fa
brica „Banatul", „In
dustria linii" — altăda
tă atit de active, azi nu 
mai există. In Lugoj — 
orașul de care se leagă 
atitea frumoase tradiții 
muzicale românești — 
funcționează in prezent 
o singură formație co
rală. Corurile de la Be- 
linț, Parța, Alioș, prac
tic s-au desființat, cele 
de la Racovița, Curtea, 
Bethausen, Sinmihaiul- 
Român, Peciu Nou, Pe
riam, au o minimă ac
tivitate. Vestitul cor de 
la Chizătău, premiat la 
atitea festivaluri repu
blicane, nici măcar nu 
s-a mai prezentat la 
concursul al IX-lea al 
formațiilor de amatori. 
După cum apreciau 
majoritatea participanți- 
lor la anchetă, la a- 
ceste scăderi de ordin 
numeric se adaugă și 
carențe calitative : re
pertoriu redus, interpre
tări simpliste etc. lată 
de ce am adresat tuturor 
celor interesați (activiști 
culturali, dirijori, co
riști) o singură întreba
re De ce s-a ajuns la 
situația amintită mai 
sus 2

In primul rind ni s-a 
spus că este vorba de 
absența unor dirijori 
bine pregătiți care să 
se ocupe atent și insis
tent de formațiile co
rale.

— In județ, afirmă 
Achim Penda, directo
rul Casei județene a 
creației populare — a- 
vem numeroși dirijori 
țărani, formați la școala 
muzicală a lui Ion Vidu, 
Filaret Barbu, Dimitrie 
Stan, care pot fi. Și 
sint, de un real folos 
formațiilor din comune
le lor. Numai că anii au 
trecut, dirijorii au im-' 
bătrinit, cunoștințele lor 
muzicale nu s-au mai 
îmbogățit. In această 
situație, pentru a le pre
găti la un înalt nivel
am apelat la sprijinul 
profesorilor de muzică, 
i-am chemat la cursuri
le școlilor populare de 
artă. Dar. deși momen
tan ar fi unica soluție

> pentru redresarea situa
ției amintite, am fost

mai mul- 
lipsă de 
ne-a de-
decît a-

primiți în cele 
te cazuri cu o 
înțelegere care 
zarmat.

— Mai mult
tit — a completat învă
țătorul loan Cărăbaș, 
unul din dirijorii din 
Chizătău. Trebuie să a- 
răt că pregătirea muzi
cală a tinerelor cadre 
lasă de dorit, mergînd 
pînă acolo incit majo
ritatea lor nu sint ca
pabili să instruiască o 
voce, nu cunosc temei
nic un instrument aju
tător etc. $i cind mă 
gindesc că cei mai mulți 
dintre ei au fost pregă
tiți la școlile pedagogi
ce din Arad și Timi
șoara !

— La noi In comună, 
la Racovița, este abso
lut necesar pentru reac- 
tivizarea formației un 
cadru de specialitate — 
arată învățătorul Con
stantin Bodea. Am ce
rut Inspectoratului ju
dețean de invățămint 
profesor de muzică 
mai bine de 10 ani 
urmă. Nici acum 
ne-a fost repartizat.

Desigur, contribuția 
profesorilor de muzică 
la sprijinirea mișcării de 
amatori este incă insu
ficientă. Observațiile 
formulate sint îndreptă
țite. Dar numai prin' 
aceasta se explică si
tuația creată ? Benefi
ciind de aportul dirijo
rilor țărani, județul Ti
miș are o situație privi
legiată. Tocmai de a- 
ceea, de cea mai mare 
parte a activității cora
le (repetițiile zilnice, 
reluarea^, repertoriului 
vechi etc.) ar putea să 
se ocupe în momentul 
de față tot aceștia, di
rijorilor profesioniști 
revenindu-le doar sarci
na cizelării corurilor,^ a 
învățării noilor lucrări, 
a repetițiilor finale. Su
gerăm Casei județene a 
creației populare să dez
bată acest aspect în 
consfătuirile periodice 
pe care le organizează 
cu dirijorii și să ia mă
surile ce se impun.

O a doua cauză a re
ducerii activității corale 
este o consecință direc
tă a unui fenomen de
mografic contemporan : 
plecarea tineretului spre 
oraș. 
lației 
raș 
real.

'I«

un 
cu 
în 

nu

Mișcarea popu- 
rurale spre o- 

este un fenomen 
Dar nu poate fi

invocat și absolutizat 
pentru a scuza inactivi
tatea vieții culturale in 
comună. Cercetările 
ciologice au arătat 
înșiși navetiștii (și 
multe din cornunele 
dețului un număr 
semnat de tineri sint in 
această situație), rămân 
legați de viața spiritua
lă a comunei lor.

lată de ce, la cele 
două motive invocate de 
interlocutorii noștri, noi 
l-am adăuga pe al trei
lea : comoditățile orga

nizatorice, lipsa de 
sprijin a organelor ju
dețene și locale.

La Periam, de pildă, 
există în comună trei 
dirijori, dintre care doi 
sint absolvenți ai școlii 
populare de artă. Și to
tuși activitatea corului 
de aici lincezește. La 
Jamul Mare, dirijorul 
nu este sprijinit de or
ganele locale. Rezulta
tul : activitatea nu e 
satisfăcătoare. In Timi
șoara, vechiul cor al 
sindicatului invățămint 
se bazează, în prezent, 
doar pe 40—50 partici
pant consecvenți. Se 
mai pot găsi oare scuze 
in astfel de situații ?

Opiniile formulate de 
locuitorii din Chizătău 
ji Racovița ne-au în
tărit convingerea că be
neficiind de mai mult 
sprijin din partea or
ganelor locale, corurile 
ar putea fi reactivate, 
bineînțeles și cu un a- 
jutor mai substanțial din 
partea forurilor județe
ne : Casa creației. Co
mitetul județean pentru 
cultură și artă. Inspec
toratul învățământului.

Așadar, nu atit cauze
le arătate inițial sint ce
le care au condus la ac
tuala situație a mișcă
rii corale bănățene, cit 
lipsa unei reevaluări a 
posibilităților, găsirea 
unor noi modalități și 
forme organizatorice co
respunzătoare situației. 
Reprezentanța organe
lor culturale locale se 
gindesc ia acest lucru. 
Au întocmit șt un pro
iect care-și propune, in 
final, ridicarea activi-, 
tății corurilor din aceas
tă parte a țării, la ni
velul la care tradiția a 
consacrat-o. Să sperăm 
că nu va rămâne in sta
diul

PRIETENIE" 
sculptură monumentală 

de Victor GAGA

S-ar putea scrie foarte 
multe lucruri despre tea- 
trele din Timișoara. Despre 
repertoriul lor mai bogat și 
mai bine echilibrat ca in 
alți ani Despre nivelul 
spectacolelor montate — 
bun și chiar foarte bun, 
rareori sub medie. Despre 
premierele recente. Despre 
febra repetițiilor la „Rața 
sălbatică" de Ibsen și la 
„Acești îngeri triști" de D. 
R. Popescu, pe scena Tea
trului „Matei Millo". Și de
spre aceleași căutări și e- 
moții legate de pregătirea 
unor piese de Al. Mirodan 
și Ionel Hr is tea la teatrele 
german și maghiar. Despre 
valoarea colectivelor lor 
artistice, valoare ridicată, 
dar nu lipsită de consecin
țele fluctuației 
trul 
ies 
care ele lucrează, condiții 
propice sau mai puțin pro
pice — atunci cind repara
ția unei săli de teatru și a 
anexelor ei durează neper- 
mis de mult.

Mai interesant ca orice 
altceva, sub aspectul vieții 
teatrale, aici, în orașul de 
pe Bega și in întreg Bana
tul, mi se p?re a fi rapor
tul teatrelor cu spectatorii; 
aspect multiplu, edificator 
pentru viața culturală a a- 
cestei părți a țării, Sar și 
pentru intensitatea și cali
tatea relațiilor cu publicul 
la noi. la ora actuală. Pen
tru că la Timișoara sînt 
trei teatre dramatice — pe 
lingă teatrul de păpuși, fi- 
larmonică și operă. Pentru 
că aceste teatre se adre
sează unui public cu o per
sonalitate deosebită, un pu
blic nu rareori poliglot. 
Printre cei 190 000 de lo
cuitori ai Timișoarei și pes
te 630 000 de locuitori ai 
județului Timiș sînt spec
tatori maturi și spectatori 
foarte tineri. Sînt. printre 
ei, oameni de cele mai 
diverse profesii. Munci
tori și intelectuali care au 
urmărit și sprijinit 
rialicește, încă de la 
țâre, primul teatru 
sionist al Banatului, 
alții, recrutați mai 
din rîndurile 
rurale. Sînt 
elevi timișoreni. Sînt spec
tatori — iubitori ai tradi
ției, dar și excesiv de con
servatori unii. Sînt prin
tre acești spectatori „in 
■spe" oameni cu multi
ple posibilități de a-și pe
trece timpul liber. Fapt de- 
loo neînsemnat, cei mai

la Tea- 
„Matei Millo", mai a- 
Despre condițiile în

mate- 
înfiin- 
profe- 
dar și 
recent 

populației 
studenți și

mulți dintre bănățeni sin» 
multiplu solicitați de cele 
mai diferite forme și cana
le de cultură i televiziu
ne, cinematografe — a- 
proape douăzeci de filme, 
numai. în ultima sâptămînă!

Nicăieri teatrul nu-și 
poate verifica și demon- 

bine ca aici 
esenței și mo- 
sale, nicăieri

poat. 
stra mai 
vitalitatea 
dalitâți lor 
nu-și poate găsi mai bine 
ca aici căile sale optime. 
Văd, în Timișoara, o ade
vărată statie-pilot de cu
noaștere și atragere a pu
blicului. Și nu pot consi
dera decît de cel mai bun 
augur simpozionul organi
zat aici anul trecut pe tema

atunci cind observăm in 
clar-obscurul sălilor încă 
destule locuri goale. E mai 
mică dacă raportăm aceas
tă cifră la 
celor care ar "putea deveni 
spectatori 
celor care 
celeași săli neîncăpătoare.

Handicapate de un 
tem de publicitate 
necorespunzător, 
le 
notabile 
îndeplini importantele mi
siuni de atragere și influ
ențare a 
mai numeros. Vizibil este e- 
fortul de profilare optimă 
a. repertoriilor.
’Cum numai Timișoara are

numârul tuturor
permanenți, al 
ar putea face a-

sis- 
total 

teatre- 
timișorene au făcut 

eforturi de a-și

un pronunțat, remarcabil 
caracter informativ și edu
cativ „Pui de teatru ro
mânesc" continuă o succe
siune închegată de frag
mente din operele primi
lor noștri dramaturgi. El 

bună 
elevi- 

fu-

de proiect.

C. RADU
A- MĂGURA

unui public cit

TEATRUL
REPERTORIUL
PUBLICUL
„Teatrul și cultura" și, mai 
ales, pe cel preconizat pen
tru lunile viitoare i „Tea
trul și publicul".

Cu un afiș de spectacole 
care cuprinde paisprezece 
reluări și tot atitea premie
re — deci aproape treizeci 
de titluri 
șorene 
trecut, 
de 900 
și mai 
ne gîndim că aproape ju
mătate dintre ele au fost 
prezentate în afara sediu
lui, in condiții uneori difi
cile, în mediu) rural.

Aproape 270 000 de spec
tatori — români, germani, 
maghiari — au urmărit de-a 
lungul a nouă sute de seri 
„teatrale", spectacole de 
bună factură

E mare, 
mai sus ?

E 
absolut E

teatrele 
au prezentat, 

remarbao’la 
de spectacole, 
impresionantă,

mare

Am încercat de curînd să între
prindem o incursiune în universul 
plastic al artiștilor din Timișoara, 
Lugoj și Reșița vizitînd salonul 
anual de artă deschis în sălile mu
zeului Banatului. Unele din lucră
rile prezente în expoziție, ca și o 
serie de lucrări pe care le-am văzut 
în atelierele artiștilor timișoreni 
ne-au dovedit că arta plastică bănă
țeană 
certe 
lialei. 
ne-a relevat existența 
vieți artistice 
organizată la 
na august în 
eliberării, ca și 
zată cu același .
majoritatea artiștilor noștri au par
ticipat cu o serie de mari compoziții 
omagiale. Aș aminti, de .asemenea, 
o serie de alte expoziții deschise în 
acest răstimp ■ ampla retrospectivă 
„Timișoara 700" expoziția „Proiecte 
și realizări de artă monumentală", 
expoziția artiștilor noștri de la Novi 
Sad sau salonul anual deschis în 
luna decembrie".

într-adevăr, recentul Salon de 
artă a pus în lumină dorința 
plasticicnilor de a se integra viziu
nilor și modalităților, de a transmite 
idei specific contemporane. Și to
tuși în pofida acestui efort evident, 
nu se ajunge totdeauna, deși inten
ția există, la crearea acelor simbo
luri, a acelor imagini metaforice 
care fiind ințelese de colectivitatea 
națională să sc impună cu maximum

se află în preajma unei 
consacrări. Președintele fi- 

sculptorul Victor Gaga 
unei active 

i „La expoziția 
Timișoara în lu- 
cinstea aniversării 
la expoziția organi- 
prilej în București

de autenticitate Credem că năzuin
țele artiștilor timișoreni ar cîștiga 
prin adîncirea unor preocupări pen
tru o mai variată tematică social- 
istorică de natură să îmbogățească 
registrul abordat, să lărgească ori
zontul gîndirii plastice.

Foarte actuală în cadrul acestei 
expoziții pare a fi problema' realis
mului contemporan. Contactul direct 
și îndelungat cu natura a dus în lu-

a

timi- 
anul 
cifră 
Cifră 
dacă

e mică cifra de

dacă judecăm 
ceva mai mică

circa 40 000 de elevi și 
15 000 de studenți, Teatrul 
„Matei Millo" și-a concen
trat atenția asupra tinere
tului. In acest sens, i-a 
studiat gusturile, i-a stabi
lit preferințele, i-a măsurat 
participarea — prin ches
tionare, sondaje, tntîlniri 
și discuții special organiza- 

ajuns la 
investigației 
unor mo-

te. Așa s-a 
imperativul 
neobosite a 
dalitâți de înnoire a spec
tacolului. Așa s-a ajuns, in 
această stagiune, la foarte 
buna inițiativă a concepe
rii repertoriului ca pe un 
act complet și sistematic de 
cultură teatrală româneas
că. Din atari rațiuni s-au 
inclus in repertoriu — pî
nă atunci deficitar în dra
maturgia română clasică — 
spectacole de teatru școlar 
Poate mai puțin amuzante, 
distractive decît spectaco
lele de la Piatra Neamț, 
spectacolele timișorene au

s-a bucurat de o 
primire din partea 
lor, ca și „Unde să 
gim de-acasă“, spectacol de 
poezie pentru copii.

Pentru permanentizarea 
relației cu publicul, teatrul 
român, cel maghiar și 
german au adoptat siste
mul abonamentelor sau al 
„serilor dedicate" elevilor, 
studenților și muncitorilor 
din aproape 40 de între
prinderi, la care au cîști- 
gat, progresiv, din ce în ce 
mai mulți adepți.

Pentru acest public, tea
trele și-au inclus în reper
toriu piese de prestigiu ale 
dramaturgiei naționale și 
străine, clasice și contem
porane, cărora s-au stră
duit să le dea un nivel in
terpretativ corespunzător. 
Dar nu e mai puțin adevă
rat că s-a acceptat și in
cluderea. printre ele, a u- 
nor piese de divertisment. 
Vechea și cunoscuta ten
tație a teatrelor de a con
cura succesul filmelor de 
aventuri și-a pus o ușoară 
amprentă și pe afișul tea
trelor din Timișoara. O 
amprentă care, sincer vor
bind. nu deranjează, nu 
distonează prea tare cu re
pertoriul lor de ținută, nu 
afectează nota dominantă. 
Desigur I Dar mi se parș 
că Cetatea Teatrului din 
Timișoara ar trebui, prin
tre primele din țară, să 
facă efortul de a se sustra
ge tentației ; efortul de a 
recunoaște și alunga perfi
dul cal troian. Nu cred că 
teatrul poate egala 
film ‘ '
cred 
nică 
mai

bunul 
de aventuri Și mai 
in vocea distinctă, u- 
a artei teatrale. Toc- 
de aceea consider că 

teatrul timișorean ar tre
bui să tindă ca, prin spec
tacolele sale — concepute 
ca niște evenimente de 
trăire și de emoție artisti
că — să-și invite publicul 
numai la un alt, unic, fas
cinant. tip de aventură Să-i 
dea și să-i sădească gus 
tul necesar ca aerul, al u- 
nei alte aventuri, al aven
turii spirituale. Să-și invi
te spectatorii seară de 
seară la un act cultural, 
cu cele mai adinei ecouri 
în conștiință.

Natalia STANCU

TABLOU
lași ritm al mișcării ondulatorii în 
evocarea figurilor, sau în „Clepsidra" 
de Romul Nuțiu în care mutația se
rială a figurilor contribuie la reca
pitularea elementelor celor mai 
nificative ale imaginii.

Nelimitate, posibilitățile artei 
contribui la abordarea marilor 
bleme ale zonei geografice în 
par insuficient explorate de artiștii 
timișoreni. Prea puține sînt lucrările

sem-
de a 
pro- 
sine.

ÎNSEMNĂRI despre salonul anual
A 

crări ca acelea ale lui F. Ferch sau 
Silviu Oravițan Crețu la descoperi
rea, dincolo de accidentele frumu
seților și armoniilor pe care le oferă 
un peisaj, a caracterelor specifice 
acelor locuri. Esența realității, felu
rit poetizată este surprinsă în lucrări 
ca portretul de factură clasică al lui 
Adalbert Luca, în lucrările lui Ion 
Mercea sau Leon Vreme, care aduc 
în atenția privitorului figura umană 
Trecerea spre relevarea unei reali
tăți mai complexe și mai bogate, sprt 
un limbai metaforic cu multiple po
sibilități sugestive se realizează în 
lucrări ca acelea ale lui Z. Molnar 
în care linia melodică și ritmică a 
compoziției se articulează după o a- 
rtumită ordine a lecturii. în compo
ziția ,.Mihai Viteazul" de Ciprian 
Radovan, de un cald lirism cu ace-

care reușesc să reconstituie o at
mosferă generală locală, o tipologie 
caracteristică. Aducînd mijloacele 
unei stilizări specifice, lucrările de 
grafică ni se par, de aceea, a măr
turisi o mai profundă participare a- 
fectivă și integrare în universul ge
neros al folclorului Se păstrează în 
acest caz. prin compoziție și colorit, 
contactul cu specificitatea tradiției 
noastre artistice și cu o tematică 
specific nouă Graficienii bănățeni 
■iu adus in lucrările lor un plus de 
vibrație directă care, asociată lucru
lui de migală artizanală, au amplifi
cat rezonanțe de sensibilitate fecun
dă. Am văzut 
nului 
crări 
Un
mat

în atelierul graficia- 
V Pintea replici ale unor lu- 
care aduceau o viziune gravă 
autentic fior poetic expri- 
cu o sporită stăpînire a

R
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rafinamentului pe care-I pretinde 
tehnica aduc imaginile Xemei Era- 
clide Vreme, cele ale artistei Hilde- 
gar Kremper, ale Indiei Ciolac ca și 
ale Marinei Bogdan Luminosu în 
care viziunea gravurii populare 
sprijină, organizează și menține 
coerența ansamblului plastic. Suges
tive cromatic, lucrările Adrianei- 
Oancea sau cele ale ..Virginiei Boz 
Baroiu aduc o ritmică discret dina
mică în surprinderea unor aspecte 
peisagistice. O viziune modernă în 
sensul simplității și conciziei grafice, 
de o corespunzătoare acuratețe li
niară, caracterizează lucrările lui Ga- 
vril Kazinczy sau Gabriel Popa. Cele 
cîteva lucrări de sculptură sînt o 
demonstrație a resurselor multiple 
ale acestui gen de artă. Fără o stă
ruință ostentativă în a reprezenta 
motivul folcloric, „Ana lui Manole" 
cioplită în lemn de Victor Gaga a- 
duce sugestia artei populare coordo
nată însă de o logică strictă. Ten
dința spre o viziune decorativ mo
numentală. impusă de altfel de ma
terialul folosit, caracterizează lucra
rea „Elan" de Petru Jecza Portre
tele realizate de Dumitru Palalău. 
Ina Pbpescu sau Dorel Tulcan con
cretizează preocupări legate de ex
presivitatea chipului uman. Sperăm 

a ac- 
de-a 

îmbu- 
mai

ca viitorul salon, chintesență 
tivității artistice 
lungul 
nătățit 
atentă

desfășurate
unui an întreg, să fie 
și printr-o investigare 
a dimensiunii epice

Marina PREUTU

ntre
DA

s
NU

O tradiție de un secol 

și jumătate
Teatrul popular din Lugoj, 

moștenitor al unei tradiții de un 
secol și jumătate de teatru ama
tor și de trei ori laureat al Bie
nalei de teatru „I. L. Caragiale", 
își continuă cu succes seria de 
spectacole. In cursul anului 
1968—1969 cei aproape cincizeci 
de artiști — muncitori, funcțio
nari, profesori — au prezentat 
la Casa de cultură a orașului, 
în județ și în afara județului — 
în fața oamenilor veniți la odih
nă la Băile Ilerculane, a oțelari- 
lor de la Reșița și Hunedoara și 
in fața iubitorilor de teatru ro
mânesc din cîteva localități ale 
R.S.F. Iugoslavia, un număr de 
peste 70 de spectacole, care au 
totalizat aproximativ 18 000 de 
spectatori.

Aveți cuvintul
Sînt bine repartizate cadrele 

din cultură, în funcție de nece
sitățile fiecăiei localități, de im
portanța locului de muncă res
pectiv, de volumul de sarcini 
culturale care există ? Iată o 
întrebaie care ar trebui să stea 
oermanent pe agenda de lucru a 
organeior culturale jud> țene. 
Din numeroasele exemple pe 
care le avem la dispoziție, ale- / 
gem o situație întîlnită la bi
bliotecile dijv județul Timiș. La 
Biblioteca orășenească Deta 
care are 23 000 de volume lucrea
ză trei salariați, la Biblioteca din 
Lugoj cinci bibliotecari mane
vrează un fond de carte de circa 
42 000 de volume. In acest timp, 
la Biblioteca din comuna Făget, 
cu 27 000 de volume, 10 000 de 
locuitori din 11 sate sînt deser
viți de un singur bibliotecar, 
iar la Biblioteca clubului sindi
catului C.F.R. Timișoara un sin
gur om se ocupa de 00 000 de 
volume Concluzia se impune de 
la sine : sau. în primul caz, per
sonalul e prea numeros : sau, în 
cel d<‘-al doilea, cu totul și cu 
totul insuficient. Consiliul ju
dețean al sindicatelor și Comi
tetul județean pentru cultură și 
artă, organele direct implicate, 
sînt singuiele în măsură să ho
tărască. Au cuvîntul 1

Biografie
Data nașterii : 1957. Locul : o 

modestă sală de club din locali
tate Numele ; Cineclubul sindi
catului C.F R. Timișoara. Pă
rinți : un mănunchi de entu
ziaști care au avut ambiția să 
descifreze tainele celei de-a 7-a 
arte. Primul film realizat a fost 
„Șarja păcii". Din acest moment 
„biografia** se complică. Ea nu
mără, in prezent, peste 80 de 
pelicule, 25 de membri activi, 
satisfacții din cele mai bogate, 
încununate de cele cinci premii 
abținute în 1969 la primul festi

val național al cinecluburilor, 
precum și de prezentarea unuia 
dintre cele mai reușite filme 
ale lor. „Retrospectivă", pe mi
cul ecran.

Pentru „merulius 

lac rimans"
Prețioasă, inițiativa de a salva 

și conserva cele mai reprezenta
tive unități etnografice ale regi
unii va fi concretizată prin în
ființarea unei secții in aer liber 
a muzeului Banatului Au fost 
depistate pînă în prezent circa 
18 gospodării cu utilajul și in
stalațiile tehnice țărănești, gos
podării cît mai caracteristi
ce zonei folclorice pe care o 
reprezintă. A fost ales un 
teren pe șoseaua Timiș — 
Lugoj, s-au investit bani pentru 
împrejmuirea lui, dar... nu s-au 
făcut nici un fel de studii geo- 
morfologice sau sondaje ale te
renului, nu s-a ținut seama de 
faptul că în primăvara acestui 
an două treimi din teren au fost 
inundate, că umiditatea mult 
prea accentuată a terenului fa
vorizează dezvoltarea ciupercii 
de lemn „merulius laVrimans" 
și că... în aceste condiții expo
natele destinate conservării se 
vor degrada mult mai re
pede. Un studiu riguros, cit mai 
amănunțit, este de dorit.
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Drumul la Sam Neua, re
ședința zonei eliberate a 
haosului, a durat două zile 
și două nopți. Două zile și 
două nopți într-un „Jeep" 
militar, cu camuflaj „leo
pard", vopsit In culorile 
junglei, pe drumuri se
crete. O stranie Sahară 
tropicală, cu imagini reci 
și halucinante, cu vaste 
platouri aride, pe care 
ceasuri în șir nu întîl- 
neam nici un arbore, în
trerupte brusc de detilee 
strimte cu maluri înalte de 
stînci abrupte, apăsate din 
toate părțile de păduri ne
gre, impenetrabile. De o 
parte și de alta a drumului
— războiul i mari cratere 
săpate de bombe, valuri de 
pămînt răscolit, roșu ca 
singele, arbori carbonizați, 
stînci sparte de suflul ex
ploziilor, prăvălite uneori 
oînă-n șosea. Ca să le oco
lim trebuia să ne afundăm 
în brusa sălbatică. Uneori, 
războiul ne aștepta chiar în 
șosea j o dată, noaptea, 
ne-am trezit pe marginea 
unui imens crater, suspen
dați deasupra abisului, cu 
roțile din față ale mașinii 
învîrtindu-se în gol, în văz
duh. Alteori, cînd se au
zeau pe aproape răbufniri 
de explozii, cînd orizontu
rile nopții se învăpăiau de 
incendii, abandonam ma
șina și, lipiți de pămînt, 
rămîneam așa minute 
lungi, ca acele animale care 
simulează moartea, pentru 
ca destinul — care aici în
semna escadrile de >rA-6 
Intruder" Bau „B-52" — să 
nu ne observe în trecerea 
lui.

Am călătorit — conform 
prescripțiilor de război, ț 
respectate cu grijă de în
soțitorii mei — doar în tim
pul nopții, iar ziua numai 
atunci cînd ploua și cînd 
avioanele agresoare ezită 
să se aventureze pe cer. 
Ziua, în vreun sat, de pe 
veranda vreunei case la
custre, sprijinită pe stîlpi 
de bambus, încercam să 
străpung cu privirea um
brele verzi ale junglei, în
cremenite într-o nemișcare 
ireală. Căutam zadarnic 
măcar una dintre imaginile 
cu care plecasem la drum, 
măcar o frîntură din jungla 
aceea eternă, vie, fierbin
te, cu peisaje în continuă 
mișcare, cu ochii străluci
tori ai tigrilor pîndind din 
desișuri, cu hula de ier
buri stîrnită de trecerea e- 
lefanților... (Cu cîteva zile 
in urmă, un ziarist ceho
slovac îmi povestise o 
palpitantă „aventură lao- 
țiană", cu o turmă de 
elefanți urmărind un jeep 
care alerga cu toată viteza 
și care abia izbutise să se 
salveze. Dar aici, în aceas
tă zonă — una dintre cele 
mai des vizitate de avioa
nele lui '„U.S. Air Force"
— orice veleitate a vieții 
părea ucisă).

Un sistem complex de 
informații (mici radaruri 
și aparate electronice de
ghizate. a căror formă Imi
tă arbuștii junglei, parașu
tate în diferite puncte, pa
trule de recunoaștere heli- 
purtate sau parașutate, care 
utilizează și ele, la rîndul 
lor, radaruri (diseminate 
anterior în junglă), ghidea
ză, la ora de față, cele pes
te 12 500 de raiduri lunare, 
care împrăștie foc șl moar
te peste orașele și satele 
din Laosul liber. O uriașă 
și savantă strategie a mor- 
ții pentru a intimida și a 
supune un mic popor de 
plugari și păstori.

Sentimentul acesta m-a 
urmărit de-a lungul între
gii călătorii. Pînă cînd am 
intrat în prima grotă din 
Sam Neua.

La Sam Neua, reședința 
zonei eliberate a haosului, 
viața s-a mutat în grotele 
munților.

PEȘTERĂ ÎN CARE 
AM LOCUIT

Orașul Sam Neua, cu 
clădirile sale în stil „Re
naissance", vestigii ale epo
cii colonjale, alternînd cu 
străvechi pagode și statuete 
ale lui Budha, visînd sub 
umbra voluptoasă a pal
mierilor, nu mai există. Nu 
mai există nici satele cu 
case lacustre, înălțate pe 
stîlpi de bambus, asemănă
toare „chalets“-elor elve
țiene. Bombardierele sur
volează mai departe, zil
nic, tenace, aceste locuri, 
cu autorizația de a ataca 
„tot ce mișcă" | piloții a- 
vioanelor de recunoaștere 
fotografiază și filmează fie
care metru pătrat de jun
glă | dar nu mai descope
ră nici o mișcare. Nu mai 
există orașe și sate în a- 
ceastă parte a haosului, 
care acoperă cam două tre
imi din întinderea țării. 
Nu mai există decît pește
rile din Sam Neua și din 
munții din jur, în care oa
menii au cărat tot ee-au 
putut salva din vechile ca
se, întemeindu-și aceste noi 
și stranii locuințe de pia
tră

Am locuit, la Sam Neua, 
vreme de 15 zile într-o 
astfel de peșteră. O pește
ră „amenajată", lărgită cu 
ajutorul focului și al dina
mitei, împărțită în „came
re" și „etaje" legate între 
ele prin coridoare secrete, 
care comunicau, la rîndu-le, 
cu alte grote, printr-un sis
tem complex de linii sub
terane. Cînd soarele în
cinge munții, în peșteri 
e o căldură de iad | 
cînd plouă, apa pătrunde 
prin masa de calcar și se 
scurge în grotă ; cînd avi
oanele bombardează mun
ții, unda de șoc se reper
cutează în peșteră ca o tor
nadă.

FLORI DE IBISCUS 
Șl RĂZBOI ÎMPO
TRIVA BIVOLILOR

Avioanele S.U.A. bom
bardează zona eliberată a 
haosului după un orar pre-

cls, pe care l-am verificat 
nu o dată la fața locului i 
atacurile încep la ora 7,30 
dimineața și încetează la 
17,30. Atunci bate ora a- 
murgului, iar amurgul, în 
aceste locuri, este numai ca 
o străfulgerare, o prefață 
scurtă ca o explozie pentru 
noaptea care cade la fel de 
brusc, noapte grea, copleși
toare, ce învăluie în cîteva 
clipe jungla. Cînd soarele 
scaldă încă vîrfurile brazi
lor, sub ei e întuneric de
plin. în clipele în care pi-

călimară cu petrol lampant, 
în care ardea o feștilă mi
nusculă, alungind întuneri
cul grotei de pe foaia abe
cedarelor i primele abece
dare redactate în limba lao- 
țiană I O anchetă întreprin
să de directorul școlii, ofi
țer demobilizat, printre pă
rinții elevilor, dezvăluiseu»- 
proape 400 de capi de fa
milie, analfabeți. Pe pupi
trele fiilor lor din clasele 
terminale va sta, In curînd, 
cel dintîi dicționar complet 
al limbii lao, alcătuit de un

tac. O „echipă de co
mando" aparținînd „forțe
lor speciale" antrenate de 
instructori americani, pa
rașutată In junglă, deschi
sese focul asupra bivo
lilor. Procedeul nu e neo
bișnuit i aceste bande, 
care dau foc satelor și a- 
tacă peșterile, duc, In ace
lași timp, și un veritabil 
„război economic", jefuieso 
unități de producție, incen
diază plantații, otrăvesc fîn- 
tîni, ucid turme de bivoli. 
Tînărul meu Interlocutor

Torentele de foc
în jungla

de la Sam Neua
Reportaj din zonele eliberate ale Laosului

de Die PURCARU

Aspect dintr-o imprimerie, instalată în interiorul unei grot©

loțif, cercetîndu-șl crono- 
metrele, reglează direcția 
zborului spre golful Tonki- 
nului, spre Vietnamul de 
sud sau Tailanda, oamenii 
Laosului ies din peșteri, se 
duc să-și muncească ogoa
rele și să-și pască vitele, iar 
copiii încep să se joace. 
Cînd, pe aerodromurile a- 
celui triunghi al morții, a- 
viatorii își iau micul dejun 
dinaintea zborului, aceiași 

' oameni se întorc din cîmpii 
cu noaptea pe umeri, grea 
ca pămîntul pe care l-au lu
crat la lumina torțelor. 
Noaptea, pîndiți din desi
șuri de tigri, bivolii pasc 
greoi iarba junglei, iar o- 
chii lor, la lumina torțelor, 
lucesc ca niște rubine. Ne
vestele fac baie în rîu, iar 
copiii se joacă și adorm pe 
cîmp, visînd visuri prin 
care răsună înăbușit ecouri 
de avioane Apoi toată lu
mea se îndreaptă spre peș
teri. între orele 7,30 și 17,30 
Începe noaptea din peșteri.

Și totuși, în aceste ore 
viața freamătă. Am vizitat, 
la Sam Neua, peșteri-uzine, 
peșteri-spitale, peșteri-școli, 
citadele de luptători la fel 
de dîrji ca și cei de pe 
cîmpul de luptă, hotărîți să 
edifice o viață nouă pe pă
mîntul eliberat cu prețul 
sîngelui. Am vizitat o peș- 
teră-fabrică de confecții, u- 
nică în zona eliberată, dar 
care izbutește să îmbrace 
armata și populația, și o 
peșteră-fabrică metalurgică, 
unde epavele avioanelor do- 
borîte (peste 1 100 de avioa
ne pînă acum), recuperate 
din ierburi și mlaștini, se 
transformă în ustensile me
talice, în sape și fiare de 
plug, în talismane și podoa
be pentru femei, în jucării 
pentru copii. Intr-o secție a 
aceleiași 'fabrici, resturile 
epavelor se transformau în 
puști. Undeva, pe cerul di
mineții, deasupra peșterii, 
patrulau avioanele dușmane 
de recunoaștere, dar oame
nii de aici lucrau calm, ab
sorbiți de travaliul lor. Nici 
un aparat detector, oricît de 
perfecționat, nu poate stră
punge muntele, iar sub 
munte se pregătește riposta. 
Am vizitat, într-o altă zi, o 
peșteră-farmacie, avînd ca 
anexă o fabrică cu o pro
ducție de 10 tone de medi
camente pe an_, bazate pe 
medicina tradițională ; o fa
brică în care se preparau 
tot felul de vitamine și doc
torii, seruri și tonice, sucuri 
întăritoare din os de mai
muță și corn de cerb. Am 
vizitat și o peșterâ-școală, 
vastă cît un palat, în care 
învățau 550 de școlari. Pe
reții peșterii erau o gigan
tică broderie, alcătuită din 
mii de sculpturi, operă a 
copiilor care n-aveau voie 
să se joace afară. Pupitrele 
erau decorate cu buchete de 
flori de ibiscus, de un roșu 
strălucitor, și pe fiecare pu
pitru. lingă călimară, era o

aicolectiv de specialiști 
Neo Lao Haksat.

Am vizitat, într-o altă zl, 
o peșteră-institut științific. 
Interlocutorii : un grup de 
tineri, băieți și fete, proas
peți absolvenți. de institute 
zootehnice, preocupați de 
creșterea șeptelului și de a- 
meliorarea rasei de vite în 
zona eliberată. Unul dintre 
interlocutorii mei, un tî- 
năr înalt, cu o înfă
țișare ce respira o severi
tate de luptător, avea un 
braț bandajat. Cu cîteva zile 
mai înainte, ferma de ani
male de rasă pe care o con
ducea fusese ținta unui a-

luptase împotriva unei ast
fel de bande, și acum, cu 
brațul în eșarfă, zdrobit de 
un glonte de carabină, se 
gîndea la ameliorarea rasei 
de vite a haosului.

SCHIȚE LA UN PRO 
FIL DE TÎNĂR

Doi ziariști francezi, Guy 
Hannoteaux și Patrick Fo
rest, relatau anul trecut în 
„Le Figaro" o senzaționa
lă aventură în Laos, în care 
fuseseră implicați. Rătăciți 
în junglă, fuseseră desco- 
periți de o unitate a miliției 
populare și conduși, pentru

verificarea Identității, sub 
bănuiala de a fi niște 
parașutiștl americani, la un 
post superior de comandă. 
„Seara —notează Guy Han
noteaux — țăranii veneau 
să se așeze lîngă noi, stră- 
duindu-se să angajeze o 
conversație imposibilă. 
Ochii lor bridați ne arătau 
simpatie... Dacă n-am mîn- 
cat, de-a lungul drumului, 
decît orez, aceasta s-a în-" 
tîmplat fiindcă oamenii, pur 
și simplu, n-aveau ce să ne 
ofere altceva Dacă existau 
cîteva fructe sălbatice în
tr-un sat, femeile ni le ofe
reau îndată, cu surîsul pe 
buze... Dacă stomacurile 
noastre refuzau orezul 
vîscos, țăranii stăteau lîngă 
noi și ne încurajau să mîn- 
căm...“ într-o săptămînă de 
marș prin pădurea ostilă, 
prin imensa saună fierbinte 
a brusei, ziaristul francez 
notează de cîteva ori, cu o 
uimire pe care nu și-o as
cunde, atitudini și reacții 
similare ale localnicilor, 
surprinzătoare într-un cli
mat ce stă sub semnul dis
trugerii.

Sub platoșa severă a lup
tătorului bate o inimă pro
fund umană și generoasă, 
într-o țară cu pajiști-gră- 
dini și rîuri albastre, cu 
păsări strălucitoare, cu at
mosfera dulce, emolientă, a 
unei pagini din „Paul și 
Virginia", primează surî
sul, poezia, grația, muzica. 
In peșterile sumbre, în
tr-un spațiu de cîțiva metri 
pătrați, băieți și fete dan
sează cu mișcări lente și 
grațioase ț coruri improvi
zate cîntă cîntece patrioti
ce. Orice războinic are în 
raniță, lîngă cartușe, 
„khen“-ul sculptat In lemn 
de bambus, cu sunet ca de 
armonică. Acești oameni 
nu cer nimic altceva decît 
să fie lăsați în pace, să se 
bucure de poezie, de mu
zică, de roadele generoase 
ale pămîntului, să trăiască 
așa cum vor. Un distins 
erudit, profesorul Lofung, 
membru al C.C. al Neo Lao 
Haksat, autorul alfabetului 
și scrierii meo (una dintre 
principalele naționalități 
ale Laosului), și-a consa
crat zece ani de viață stu
diului caracterologic al po
porului său. Rezultatul e 
un tom de cîteva sute de 
pagini, care așteaptă tim
puri mai bune ca să fie ti
părit Acum, singura trăsă
tură care contează este a- 
ceea a luptătorului.

în reportajul din „Le 
Figaro", despre care vor
beam la începutul acestui 
capitol, e consemnat, lîngă 
surîsul 
fructe, și reversul 
li ei i

....La căderea nopții — 
notează ziaristul francez — 
ne oprim lîngă hotarul unui 
sat. Un tînăr soldat se a- 
propie de noi. Vorbește o 
engleză corectă.

— Sînt fiul președintelui 
provinciei. Sînteți fran
cezi 7

— Da... Sînteți laoțian 7 
—- Sînt Pathet Lao...
— Vorbiți bine englezeș

te. Unde ați învățat 7
— Sînt din Vientiane | 

sra urmat acolo niște 
cursuri, vreme de șase 
luni. c

— De cînd ați părăsit 
Vientiane ?

— De doi ani.
— Cu ce vă ocupați a- 

eolo ?
— Eram bonz...
— Și de ce ați venit 

aici 7 îmi închipui că pen
tru un tînăr de vîrsta 
dumneavoastră, viața este 
mai plăcută într-un oraș ca 
Vientiane.

— Am venit fiindcă 
vreau să lupt împotriva 
dușmanului.

Nu cumva era unul dintre 
tinerii pe care acolo, la 
Sam Neua, într-o peșteră 
sumbră, i-am văzut dan- 
sînd 7

femeilor care oferă 
meda-

n templu
metalului galben

De mai multe luni la Chicago se 
desfășoară un proces care a stîrnit 
oprobriul opiniei publice. Acuzații 
sint șapte militanți, arestați in tim
pul demonstrațiilor antirăzboinice 
care au avut loc in acest oraș in 
1968, în timpul lucrărilor Convenției 
naționale a Partidului democrat.

în jurul dezbaterilor se face o pu
blicitate redusă. Puțini sînt cei care 
reușesc să pătrundă în sală. Printre 
aceștia s-a numărat și trimisul spe
cial al ziarului „Le Monde", Jacques 
Amalric care a inserat în paginile 
cotidianului 
relatare cu

francez o semnificativă 
privire Ia proces.

războiului din Vietnam; David Del
linger, lider al organizației „Comite
tul mobilizării naționale pentru în
cetarea războiului din Vietnam", unul 
din organizatorii celui de-al doilea 
moratoriu pentru Vietnam, vechi mi
litant pacifist al mișcării quakerilor. 
A luptat in Spania în timpul războ
iului civil. Care este vina lor ? Au 
fost acuzați de „complot împotriva 
ordinii publice" în timpul Convenției 
partidului democrat, ținută in august 
1968 la Chicago.

Timp de trei zile militanții împo
triva războiului din Vietnam și poli-

„Procesul, 
plin centru 
cartierul de ___ ...__ _____
tulul Mijlociu. Clădirea în care se 
ține procesul este un exemplu 
de arhitectură modernă : severă, dar 
elegantă și zveltă, are 30 de etaje 
din oțel și sticlă. Cele patru intrări 
ale acestui templu al justiției sînt 
păzite cu strășnicie de numeroși po
lițiști în uniformă, fără a mai socoti 
poliția în civil. Percheziția este mi
nuțioasă (un „cartuș" de țigări fran
ceze constituie un obiect foarte sus
pect) ; pentru un ziarist străin este 
greu să obțină permise de intrare, în 
special dacă vrea să ajungă la eta
jul 23.

, Dar ce se întimplă la acest etaj ? 
Teoretic este vorba de un proces. 
Acuzații sînt în număr de șapte. Fu
seseră opt înainte, dar pentru unul 
din ei, Bobby Seale, singurul negru 
din grup sentința a și fost pronun
țată : patru ani de închisoare pentru 
„ultragii repetate la adresa magis- 
traților".

Toți acuzații, cu o singură excepție, 
sînt conducători ai unor organizații 
progresiste americane : Rennie Davis, 
fondator al organizației „Studenții 
pentru o societate democratică" ; John 
Froines, vechi membru al acestei or
ganizații și cunoscut militant pentru 
drepturi civile în sud, profesor de 
chimie la Universitatea din Oregon; 
Abbie Hoffman, vechi militant pentru 
drepturi civile și fondator al unei or
ganizații democrate de tineret; Jerry 
Rubin, vechi lider al „Mișcării pentru 
libertatea cuvîntului" din Berkeley; 
Thomas Hayden, și el fondator al or
ganizației „Studenții pentru o socie
tate democratică", militant împotriva

La etajul 8 ascensorul ne debarcă 
în culoarul care dă spre „coș" — 
inima bursei. O sală vastă, In mij
locul căreia, la o masă dreptunghiu
lară, au luat loc comisarul de stat • 
și secretarul Asociației Bursei din 
Zurich în jurul lor, în picioare, în 
fața unei galerii în cerc cu pupitre 
prevăzute cu mici televizoare, cîteva 
zeci de „locțiitori" sau „crainici" — 
cum își spun agenții de schimb — 
așteaptă c'u încordare. Cînd de la 
masa dreptunghiulară se lansează 
numele acțiunii înscrise la cota 
cursurilor, de la pupitre izbucnește 
un vacarm de cifre și de nume pe 
care profanul cu greu le-ar putea 
desluși. Pentru el, aceasta se chea
mă a trata titlurile. „Locțiitorii" 
însă au jargonul lor. EI „fac coșul". 
Și îl fac la cea mai înaltă tensiune : 
gesticulînd, strigînd, supralicitln- 
clu-și concurenții. Numai micul ecran 
al televizorului poate ține ritmul a- 
cestui vîrtej exploziv.

Dincolo de raza „coșului", In bi
rourile reprezentanților marilor 
bănci, atmosfera este mai calmă, dar 
activitatea nu e mai puțin febrilă. 
„Birourile de plasare" 
botezat ele însele — 
permanență, prin 
telefon, sediile 
băncilor asupra ■■ 
tendinței cursuri
lor, după cum țin 
un contact direct 
și cu clientela in- 
stituțiilor lor.

Pe ecranul te
levizorului 
„loga" — 
cursurilor 
In același 
prin fir 
funcționarii 
roului confruntă 
pulsul bursei zii- 
richeze cu acela 
al celorlalte bur
se europene. Cînd 
televizorul ves
tește că s-a în
cheiat „coșul" ac
țiunilor naționale 
și s-a trecut la 
străine, semnalul 
claxon. Și e urmat de același iureș 
de strigăte, de gesticulări nervoase, 
care se traduc, în ultimă instanță, 
prin cumpărări și vînzări spectacu
loase.

Printre bursele lumii, cele din El
veția ar putea fi considerate perso
nificarea calmului. Aici totul e apre
ciat ca serios, solid, sigur. în sep
tembrie 1936, olnd Leon Blum a de
valorizat francul, aurul a luat dru
mul străinătății : 2 tone în octom
brie, 17 în noiembrie, 144 în decem
brie. La Stock Exchange din Londra, 
termometrul a început să marcheze 
creșterea temperaturii. La Zurich și 
Geneva, „coșul" s-a agitat ca în zi
lele normale, dar nu s-a sensibilizat 
prea mult. Era o briză, nu un val. 
Și, după cum se știe, principala 
piață a aurului se află în City, la 
Londra, chiar dacă cea din Zurich 
o urmează la mică distanță.

O caracteristică a pieței londo
neze : capacitatea ei de a absorbi 
cantități enorme de aur, menținînd 
în echilibru balanța prețurilor. Cinci 
case specializate, avînd în frunte fai
moasa „Rothschild and Sons", tratea
ză la „coșul" lui Stock Exchange 
transferuri ale metalului galben în
tre băncile centrale. Acestea se efec
tuează în camioane blindate, escor
tate cu mare grijă — de la rafinărie 
pînă la tezaurul băniilor. Dar esen
țialul operațiilor — stabilirea cotei 
lingourilor — se consumă în cero re
dus, la o reuniune la care Banca An
gliei este reprezentată prin Roth
schild. Reuniunea are caracter zil
nic — cu excepția zilelor nelucră
toare — iar Banca Angliei, deși pre
zentă cu discreție, exercită o in
fluență determinantă. Ea este aceea

' — cum s-au 
Informează în

care cumpără în contul „pool-ulul 
aurului", constituit din băncile cen
trale ale Belgiei, Franței, Italiei, 
R.F.G., Olandei, Elveției și Statelor 
Unite. Și tot ea spune cuvîntul ho- 
tărîtor cînd se stabilește prețul unic, 
valabil pentru vînzători ca ți pentru 
cumpărători.

în noiembrie 1968, clnd zvonu
rile despre devalorizarea francului 
au alarmat toate piețele financiare 
ale lumii capitaliste, balanța a tre
sărit puternio și apoi a înclinat în 
favoarea celor cinci case specializate 
londoneze amintite mai sus. în ziua 
de 15 aurul a făcut un salt de la 35 
dolari uncia (aproximativ 31 grame) 
la 40 dolari, pentru ca șase zile mai 
tîrziu, prețul să crească cu încă 50 
centime.

Cutremurul avea epicentrul la Pa
ris, dar lira sterlină era la rîndu-i 
zguduită, iar Wall Street-ul însuși 
pălea. La Ziirich tnsă, în vitrinele 
celor trei mari bănci elvețiene, tre
cătorii puteau vedea expuse nu nu
mai bancnote străine, ci și aur. 
în noiembrie 1968, „birourile de pla
sare" ale burselor elvețiene l-au sfă
tuit pe clienții lor i „Cumpărați ti
tluri americane". Șl clienții, știind că

tează că 'în anii 20 ai secolului al 
16-lea, la Anvers, primele tranzacții 
au fost realizate în tavernele din 
port. Anversul era marea piață de 
tranzit, etapă obligatorie spre Ame
rica, via Cadix și Lisabona, a pro
duselor suedeze și rusești, a textile
lor germane și olandeze. In Anvers 
se concentra, pentru a fi redistri
buit în întreaga Europă, aurul jefuit 
de portughezi de pe coasta occiden
tală a Africii și cel adus de carave- 
lele spaniole din Peru și din Mexio. 
In 1531, activității spontane și anar
hice din cafenele i s-a pus însă 
capăt, prin înființarea celei dintîi 
burse din lume. A fost ca un scurt 
circuit cu efecte îndepărtate.

însă

circuit cu efecte îndepărtate. Din 
Italia, Anglia, Spania bancherii se 
îndreptau spre portul belgian, un- 
de-și instalau sucursale sau agenții. 
Regi și împărați își trimiteau aici 
reprezentanți — adevărați ambasa
dori financiari care-i informau asu
pra pulsului economiei mondiale. 
Anversul era nu numai o vamă a 
mărfurilor din întreaga lume, ci și 
un barometru politic. Pentru că, 
încă de atunci s-a înțeles că „oame
nii din umbră" 
mitează la a fixa

Bursa, febra si cutremurele financiare
apare 

tabloul 
— Și> 
timp, 

direct, 
bi-

„Coșul" se face în fata televizorului
5 ?

„Alo, Londra ? Vorbește Zurich!
9

ai bursei nu se li- 
cursurile, la a ri
dica sau prăbuși 
prețul aurului sau 
al lînii, la a di
rija după plaa 
destinul averii 
publice. Cineva a 
spus, pe drept cu- 
vînt ! „La bursă 
ești jefuit de oa
meni pe care nu-i 
vezi, întocmai 
cum în război ești 
ucis adesea de 
astfel de oameni". 

Ulterior, Anver
sul a cedat lo
cul Amsterdamu
lui. Bursa din 
portul olandez a 
lansat tranzacțiile 
cu titluri ale com
paniilor de acțiuni 
proaspăt create. 
Curînd, febra spe

culațiilor a cuprins întreaga țară, cu 
atît mai mult cu cît companiile se 
înmulțiseră ca ciupercile, iar pentru 
întîia oară o floare era cotată la 
bursă asemeni zahărului sau bumba
cului, aurului sau papetăriei. Era la
leaua — floarea națională a Olandei. 
„Tulipmania" a înfierbîntat într-a- 
tîta mințile oamenilor, încît i-a de
terminat pe mulți să-și vîndă argin
tăria, vitele, casele, pentru a le în
locui cu culturi de lalele. Afacerile, 
asemeni bulbilor, au înflorit, pînă în 

speculațiile 
au abătut asupra plantațiilor fulge-

H

© Virtejul acțiunilor si crahuri celebre

cel al acțiunilor 
este dat de un

aid totul este serios, «olld șl sigur, 
s-au pus de acord. Un minut după 
aceea, consilierii tratau cu Wall 
Street-ul, telefonic, în numele unor 
oameni a căror panică o potoliseră 
cu trei cuvinte magice.

Cursul aurului prefigurează criza, 
întocmai cum reumatismul vestește 
ploaia. Lingourile și barele reprezintă 
tranzacții de milioane și miliarde. 
Motiv pentru care frenezia specula
torilor este mai intensă, dar cuprin
de un număr mai redus de actori ai 
acestui bizar spectacol care, de mai 
bine de patru veacuri, face din bursă 
un mit.

în prezent domnește din nou In
certitudine. Prețul aurului e în scă
dere | la sensibila bursă londoneză, 
joi a fost înregistrat cel mai scăzut 
curs din 1954 încoace. (34,80 dolari 
uncia).

în legătură cu felul în care această 
Instituție își desfășoară activitatea 
sînt semnificative circumstanțele 
devalorizării lirei sterline. Era în 
18 noiembrie 1967 și, ca în ca
zul unor devalorizări precedente, 
o zi de sîmbătă. Alegerea unul 
week-end pentru o asemenea opera
ție prezintă două avantaje : opinia 
publică este pusă în fața faptului îm
plinit, iar bursa nu poate reacționa, 
fiind închisă. Dacă însă (în primul 
caz) devalorizarea a reușit, marii 
financiari n-au fost luați prin sur
prindere. De multă vreme, înaintea 
închiderii bursei, băncile londoneze 
își transformă tezaurul în monedă 
mai sigură (dolari sau mărci vest- 
germane), pentru ca luni să cum
pere lire sterline. între vineri și 
luni însă, tranzacțiile n-au încetat

După cum bursa și banca sînt in
separabile, tot astfel nu se poate 
concepe bursa fără cafenea. Se rela-

drepturile civile din 1968, care con
sidera delict federal trecerea frontie
rei unui stat cu intenția de „a incita 
la răscoală". Acest text de lege nu a 
fost încă niciodată utilizat in fața 
unui tribunal. Deci la Chicago se des
fășoară, după cum s-ar spune o „pre
mieră" O „premieră" intr-adevăr, 
căci de data asta nu se judecă fap
tele acuzaților ci presupuse intenții. 
Toți sînt pasibili de 5 ani închisoare.

Pînă in prezent procesul se poate 
împărți in două etape: Pînă la 5 no
iembrie 1969 și după aceea. Pînă la 
5 noiembrie dezbaterile au fost do-

primăvara lui 1637, cînd si.___ ,__
au abătut asupra plantațiilor fulge
rele marelui crah.

Istoria bursei a cunoscut cîteva 
crahuri celebre, pe lingă care crahul 
lalelei a fost o simplă... floare de 
stil. La mijlocul secolului trecut a 
făcut mare vîlvă afacerea minelor 
de aur din California. Mii de emi- 
granți au murit de foame și măci- 
nați de epidemii, în noul Eldorado, 
dar „societățile calificate" din jurul 
bursei pariziene prosperau direot 
proporțional cu Isteria pe care o 
stîrneau. Oamenii își dădeau ulti
mul ban pentru a deveni acționari 
ai societăților de exploatări aurife
re, fără să știe că firmele sînt fic
tive și că naivitatea lor nu folosește 
decît îmbogățirii conducătorilor aces
tora — agenți de bursă, escroci, 
foști pușcăriași.

In 1849, a survenit crahul minelor 
de aur. Aproape cinci decenii mai 
tîrziu, s-a înregistrat un al doilea 
crah, mult mai devastator. Aface
rea Panama — devenită simbol — 
a fost opera a doi cavaleri ai bur
sei. Speculațiile cu căile ferate au 
făcut, de asemenea, mare zgomot. 
Dar bursa nu este numai sursă de 
bancrute frauduloase, ci și teren 
propice îmbogățirilor mai discrete. 
Unul dintre cei mai mari seniori 
ai bursei, James de Rothschild, și-a 

. început cariera speculînd asupra 
unor mari sume de guinee și a con
tinuat prin a recepționa aur din 
Londra, pe care-1 transforma în 
efecte transferate — prin interme
diul unor bănci pariziene — în Spa
nia. Locuia într-un mio apartament 
din Rue le Peletier, dar în 1814, 
cînd Ludovio al 18-lea a intrat în 
Paris, a devenit bancherul regelui, 
înnobilat de Metternich pentru că 
a finanțat guvernul austriac, baro
nul a devenit, șapte ani mai tîrziu, 
consul general al Austriei la Paris.

Relația bursă-politică era Insă cu
noscută de mai multă vreme. Proto
tip al omului de stat speculator, 
Talleyrand folosea informațiile di
plomatice pentru a juca în cîștigă- 
tor la bursă.

Bursa nu ignoră nimic din ceea ce 
«-ar putea traduce în bani : căile 
ferate, materiile prime, teatrele, 
presa, Invențiile. Două firme farma
ceutice — „Bayer“-din Leverkusen 
și „Kyota Enzymes" din Tokio — au 
anunțat aproape simultan că au des
coperit noi leacuri împotriva cance
rului. Nici firma vest-germană și 
nici cea japoneză nu ofereau detalii, 
cu excepția aceluia după care va
loarea „remediilor-mi nune" va fi 
cunoscută abia peste cîțiva ani. Cu 
toate acestea, bursa s-a arătat sensi
bilă, cursurile acțiunilor firmelor 
producătoare crescînd bruso, la toate 
bursele din lume.

Ar fi cazul aici să ne referim pe 
scurt la așa-zisul „capitalism popu
lar". în Statele Unite, oricine poate 
cumpăra o acțiune. Motiv pentru 
care majoritatea marilor societăți își 
spun „proprietate publică". Și se dă 
adesea exemplu] lui „American Te
lephone and Telegraph", 
peste 2 milioane 
mai că lipsa de 
titluri apare din 
lor. Dimpotrivă, 
prinderii — care 
titlurilor — are o evidentă indepen
dență în raport cu posibilitatea de 
control a acționarilor asupra ges
tiunii firmei Astfel, bursa interme
diază supraîmbogățirea bogaților în 
dauna celor care, deținînd o unică 
acțiune, își dau iluzia unei îmbogă
țiri de fapt imposibile. Bursa este 
tn fapt o vastă industrie a drenării 
banului public.

și de a-i acorda dreptul de apărare, 
judecătorul Hoffman a clasat cazul 
lui Bobby Seale după ce l-a condam
nat la patru ani închisoare, pentru 
ultraj în instanță. Acțiunea a stîrnit 
din nou oprobriul opiniei publice căci 
pentru această vină pedeapsa maxi
mă este de patru luni...

Judecătorii își ascund cu greu osti
litatea față de acuzați și apărătorii 
lor. Pînă în prezent nici un martor 
adevărat nu a putut aduce dovezi in 
favoarea unei conspirații. Contra-in- 
terogatoriul martorilor acuzării este 
mereu întrerupt de cuvîntul „obiec
tez !". al procurorului, obiecțiuni sis
tematic acceptate de judecătorul 
Hoffman.

Ai impresia că asiști la un dialog 
al surzilor. Deși nici un fapt sau 
mărturie nu vine în sprijinul acuza
țiilor aduse și nici nu va veni vreo
dată, oamenii puși să apere drepta
tea sint în mod vădit lipsiți de obiec
tivitate, arătînd fără să se ascundă 
că sînt de pe acum convinși de culpa
bilitatea celor din boxă.

Pentru a da cit de cît un suport 
acuzațiilor, în instanță au fost aduși 
o serie de „martori" care au o sar
cină foarte puțin plăcută. Unii dintre 
ei amintesc de anumite personaje 
maccarthyste : ziariști „patrioți", de
nunțători ; agenți dubli care se con
trazic fără încetare; informatori de 
aceeași teapă..

In fața acestei situații acuzații au 
ales ca principală armă de apărare, 
sfidarea.

Nimeni nu poate prevedea sfirșitul 
procesului. Se întimplă de multe ori 
ca interogatoriile și contrainterogato- 
riile să dureze o săptămînă. Or, după 
cum a arătat doamna Kunstler, unul 
din avocații apărării, vor trebui au- 
diați peste 150 de martori... In caz de 
condamnare, apelul va fi inevitabil. 
Poate procesul va ajunge chiar la 
Curtea supremă. Părăsești cu un sen
timent de amărăciune acest tem
plu al justiției. Văzînd încăpă- 
ținarea autorităților în fața lip
sei de dovezi serioase nu poți să 
nu-ți dai seama că acuzații au fost 
aduși aici nu pentru ceea ce au fă
cut, ci pentru ceea ce reprezintă. Pro
cesul de la Chicago este desigur o 
farsă, dar o farsă care s-ar putea 
termina tragic. El traduce în fapt do
rința autorităților de a înăbuși o 
idee''.

IDEI PE BANCA
ACUZAȚILOR f

de Jacques AMALRIC publicist francez
SE

scrie autorul, are loc in 
al cartierului Loop — 

afaceri al capitalei Ves- înscenarea judiciară din Chicago

(ia s-au înfruntai. S-au comis bru
talități. Dar după cum a reieșit chiar 
dintr-un raport al unei comisii nu
mite de fostul președinte Johnson, 
principala vină pentru aceste inci
dente o poartă politia din Chicago 
și primarul orașului, Richard Daley.

Ramsey Clark, ministru al justiției 
din timpul administrației Johnson, a 
considerat că nu are pentru ce să-i 
invinuiască pe liderii pacifiști și nu 
a deschis nici o acțiune judecăto
rească. Aceasta nu a fost însă și pă
rerea succesorului său, John Mitchell. 
Acesta a revenit asupra hotărîrii lui 
Clark și a pus in mișcare o întreagă 
mașinărie judiciară in virtutea unui , 
amendament adus legii cu privire la

minate de protestele lui Bobby Seale 
care cerea aminarea procesului deoa
rece avocatul său era bolnav. Sfidînd 
o uzanță procedurală, judecătorul Ju
lius Hoffman a refuzat aminarea. A- 
tunci Bobby Seale a cerut să i se 
permită să se apere singur, așa după 
cum prevede legea. Dar exercitarea 
acestui drept i-a fost de asemenea 
refuzată. Din acea zi, Bobby Seale a 
început să reclame in instanța, cu 
multă tărie, acest drept, adresînd di
verse epitete ca „rasist" judecătorului 
Hoffman. Atunci judecătorul a or
donat să i se pună căluș și să fie 
legat de scaun. Măsura a stîrnit in
dignare chiar in rindurile oficialități
lor. Înainte de a-l dezlega pe acuzat

care are 
de acționari. Nu- 
valoare a acestor 
însăși dispersarea 
conducerea între- 
deține majoritatea

Horîa LIMAN

f
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Simpozion

Consiliului de Miniștri 
Ion Gheorghe Maurer,

„Mișcarea
muncitorească
dm România

la apariția

în R. S. F. Iugoslavia leninismului"

COMUNICAT COMUN
(Urmare din pag. I)

noscut o dezvoltare ascendentă; 
concretizîndu-se în intensificarea 
schimbului de valori materiale și 
spirituale, de experiență în toate 
domeniile construcției socialiste.

Colaborarea și cooperarea eco
nomică și tehnico-științifică s-au 
adîncit continuu, cuprinzînd dome
nii tot mai variate. Aceasta își gă
sește expresia în dublarea schim
bului de mărfuri pe 1969, față de 
realizările anului 1965, și diversifi
carea structurii exporturilor și im
porturilor, precum și în concreti
zarea unui număr important de 
acțiuni în domeniul cooperării, 
dezvoltării transporturilor, turis
mului, intensificării colaborării 
dintre orașele și zonele de fron
tieră ș.a.

Un simbol strălucit al colaboră
rii fructuoase româno-iugoslave îl 
constituie construirea în comun a 
grandiosului complex hidroener- . 
getic și de navigație „Porțile de 
Figr", rod al eforturilor creatoare 
ale specialiștilor, inginerilor, teh
nicienilor și ale oamenilor muncii 
din Iugoslavia și România.

Președintele Ion Gheorghe 
Maurer și președintele Mitia 
Ribicici au apreciat pozitiv rezul
tatele convorbirilor pe care, în de
cembrie 1969 și în timpul acestei 
vizite, le-au purtat președinții ce
lor două părți în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare 
economică. LUînd cunoștință de 
Protocolul semnat la încheierea 
acestor convorbiri, ei au căzut de 
acord să-1 supună aprobării gu
vernelor lor și au sublihiat necesi
tatea ca organele și organizațiile 
corespunzătoare din Republica So
cialistă România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia să 
acționeze sistematic în direcția în
deplinirii cu consecvență a celor 
convenite.

Cei doi președinți și-au expri
mat satisfacția față de înțelegerile 
noi,-importante, pe planul colabo
rării bilaterale. O importanță deo
sebită în această privință vor avea 
realizarea contractului de livrări 
reciproce de locomotive electrice 
și subansamble, noile contracte de 
cooperare în producția de ma- 
țini-unelte, rulmenți, subansam
ble și piese, în perioada 1971— 
1975, privind tranzitarea prin 
România de țiței importat de Iu
goslavia, precum și creșterea tran
zitului de mărfuri pe teritoriul ce
lor două țări. De asemenea, la 
promovarea colaborării vor contri
bui într-o măsură importantă acor
durile privind micul trafic de călă
tori în zona de frontieră și deschi
derea unui nou punct rutier de 
frontieră, pentru traficul interna
țional de călători și mărfuri, la 
Jimbolia — Srspka — Crnja, ca și 
înțelegerile privind urbanizarea și 
amenajarea de spații în zona de 
frontieră, colaborarea în amenaja
rea turistică a zonei Porțile de 
Fier, îmbunătățirea reglementări
lor în domeniul poștelor și teleco
municațiilor ș.a.

Ei au subliniat, în același timp, 
că există încă largi, posibilități 
pentru adîncirea și lărgirea atît a 
colaborării economice și .tehnico- 
științifice, cît și a celei științifice, 
culturale, precum și în alte do
menii, și au arătat că cele două 
guverne vor sprijini eforturile or
ganelor și organizațiilor corespun
zătoare din cele două țări în direc
ția valorificării mai intense și 
eficace a unor asemenea posibili
tăți. O importanță deosebită are, 
în acest sens, convenirea direcții
lor principale ale dezvoltării a-

cestei colaborări, în special: coo
perarea în toate etapele, începînd 
cu lucrările de cercetare, proiec
tare, asimilarea în producție și 
terminînd cu livrările de produse ; 
extinderea cooperării în produc
ția industrială; organizarea de 
acțiuni comune de cercetare știin
țifică în domenii prioritare pentru 
cele două țări; intensificarea pro
spectării și schimbului de infor
mații în legătură cu realizările e- 
conomice, științifice și tehnice; 
stabilirea de colaborări directe în
tre centralele și întreprinderile in
dustriale din Republica Socialistă 
România și organizațiile economi
ce corespunzătoare din R.S.F. Iugo
slavia, precum și alte forme de le
gături de lungă durată în econo
mie. S-a convenit examinarea fo
losirii complexe în continuare a 
potențialului Dunării în sectorul 
comun și s-au stabilit măsuri con
crete și termene în vederea fina
lizării unor noi proiecte de colabo
rare și cooperare în domeniul con
strucțiilor de mașini, industriilor 
electrotehnice, petroliere, în sfera 
aprovizionării cu unele materii 
prime importante etc.

Cei doi președinți au convenit, 
de asemenea, ca organele și orga
nizațiile de comerț exterior din 
cele două țări să întreprindă mă
suri pentru contractarea în conti
nuare a mărfurilor prevăzute în 
protocolul comercial pe 1970 și să 
accelereze lucrările pentru pregă
tirea acordului comercial de lungă 
durată pe perioada 1971—1975, ast
fel încît acesta să se încheie cel 
mai tîrziu în trimesțrul trei al a- 
nului 1970. în scopul dezvoltării 
colaborării și cooperării economice 
între cele două țări, s-a convenit 
ca organele competente să exami
neze în continuare problemele îm
bunătățirii sistemului schimburilor 
și plăților'reciproce.

în cadrul convorbirilor a fost e- 
vidențiată importanța deosebită a 
colaborării și cooperării în activi
tatea de cercetare științifică, în 
special în domenii care să conducă 
la promovarea progresului știin- 

., țific și tehnic în producție,, la ridi- . 
carea calității produselor. Repre
zentanții organelor de coordonare 
a cercetărilor științifice au conve
nit asupra temelor de cercetare de 
interes comun, precum și asupra 
datelor la care 'reprezentanții insti
tutelor de cercetări se vor întîlni 
în scopul elaborării programelor 
de cooperare în cercetarea știin
țifică.

Apreciind pozitiv și rezultatele 
colaborării în domeniile culturii, 
artei, învățămîntului, științei etc., . 
cei doi președinți au evidențiat că 
este necesar ca instituțiile și orga
nizațiile corespunzătoare din cele 
două țări să întreprindă măsuri 
pentru intensificarea în continuare 
a colaborării, să inițieze forme noi 
pe linia înțelegerilor directe între 
instituțiile științifice, culturale, u- 
niuni de creație, universități și alte 
institute de învățămînt superior.

Cei doi președinți s-au informat 
reciproc despre desfășurarea con
strucției socialiste în cele două 
țări și au efectuat un schimb larg 
de păreri asupra unor probleme in
ternaționale actuale.

Pornind de Ia constatarea că pe 
arena internațională se întăresc 
tendințele de colaborare și înțele
gere, Că se afirmă tot mai hotărît 
voința popoarelor de a trăi în pace, 
de a se ajunge Ia lichidarea surse
lor de încordare, a focarelor și con
flictelor existente în diferite părți 
ale globului și care 
cea lumii, cei doi 
subliniat că evoluția

amenință pa- 
președinți au 
pozitivă a si-

Primirea la președintei©

(Urmare din pag. I)
După întrevedere, solicitat de zia

riști să-și împărtășească aprecie
rile despre rezultatele vizitei și 
despre contribuția ei la dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a declarat:

„Vin de la o întrevedere și o con
vorbire cu tovarășul Iosip Broz 
.Tito. Am avut cinstea și plăcerea 
să-l întîlnesc în viața mea de mai 
multe ori. Sînt încă sub puternica 
impresie a acestei întrevederi. Ea 
încununează eforturile pe care 
le-am depus împreună cu gazdele 
noastre iugoslave, cu tovarășul Ri
bicici, în cursul acestei v-izite.

Sînt ferm convins că această vi
zită reprezintă un pas important 
înainte în dezvoltarea relațiilor 
noastre de prietenie, care au adînci 
rădăcini în istorie și cărora con
struirea socialismului în țările 
noastre le-a dat valențe noi. Acest 
lucru este atestat de modul concret, 
constructiv. în care s-au desfășu
rat convorbirile noastre atît în pro
blemele bilaterale, privind dezvol
tarea relațiilor dintre țările noastre, 
cît și în problemele internaționale.

tuației internaționale reclamă din 
partea tuturor statelor — indife
rent de orînduirea lor socială, de 
mărimea și forța lor economică și 
militară — eforturi perseverente în 
scopul dezvoltării unei conlucrări 
internaționale fructuoase, al in
staurării unui climat de încredere 
și securitate. De primordială în
semnătate pentru înfăptuirea aces
tor exigențe majore este așezarea 
statornică la baza relațiilor dintre 
toate statele a principiilor egalită
ții depline în drepturi, respectării 
suveranității și independenței na
ționale, integrității teritoriale și in- 
tangibilității frontierelor existente, 
consacrate în Carta O.N.U. Pentru 
dezvoltarea unor relații normale 
între state și instaurarea unei păci 
durabile în lume, este imperios ne
cesar să fie respectat dreptul ina
lienabil al fiecărui popor de a dis
pune liber și nestingherit de 
soarta sa, de a urma calea dezvol
tării social-politice care răspunde 
cel mai 
sale, de 
ternă în 
de pace 
cipa cu drepturi egale la viața co
munității mondiale de națiuni.

Președintele Ion Gheorghe Mau
rer și președintele Mitia Ribicici 
au afirmat dorința celor două țări 
de a-și aduce pe mai departe con
tribuția la cauza colaborării paș
nice internaționale, de a-și extinde 
relațiile cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduirea socială, de 
a participa activ la schimbul de 
valori materiale și spirituale între 
popoarele lumii.

Cei doi președinți ■ au evidențiat 
în mod deosebit hotărîrea țărilor 
lor de a dezvolta în continuare re
lațiile de prietenie și colaborare cu 
toate țările socialiste.

Dînd o apreciere pozitivă afir
mării tot mai puternice a proce
sului de destindere și înțelegere în 
Europa, președinții celor două gu- 
vern’e au evidențiat necesitatea ca 
toate statele europene să acționeze 
mai puternic în direcția dezvoltă
rii colaborării reciproce, bilaterale 
și multilaterale, în cele mai variate 
forme, considerînd că aceasta re
prezintă calea eficientă de apro
piere, întărire a încrederii și crea
re a unor condiții favorabile pen
tru o pace trainică în Europa. Un 
rol important revine 
privință Comisiei 
O.N.U. pentru Europa.

Procedînd la o amplă 
revistă a contactelor și 
întreprinse de guvernele român și 
iugoslav și constatînd cu satisfac
ție că dialogul între țările euro
pene se amplifică continuu, că un 
număr tot mai mare de guverne 
și alți factori politici se pronunță 
în favoarea înfăptuirii securității 
pe continent, cele două părți au a- 
preciat că exietă premise favorabile 
unei abordări realiste, constructive, 
a acestei probleme majore pentru 
popoarele europene.

Exprimînd sprijinul lor față de 
convocarea unei conferințe general- 
europene, cele două părți au evi
dențiat că înfăptuirea securității 
europene constituie un proces care 
necesită eforturi stăruitoare, con
crete, acțiuni sistematice și conver
gente din partea tuturor statelor 
continentului, mari și mici, a 
turor factorilor de răspundere, 
au subliniat, în același timp, 
securitatea europeană reclamă 
sistem de angajamente clare 
partea tuturor statelor, precum și 
măsuri concrete care să ofere fie
cărui stat garanția deplină că se 
află la adăpost de orice primejdie 
de agresiune sau de alte acte de 
folosire a forței sau de amenințare 
cu forța și să asigure dezvoltarea 
lor pașnică într-un climat de des
tindere, înțelegere și colaborare.

Cei doi președinți au dat expre
sie hotărîrii guvernelor lor de 
milita neabătut și de a sprijini 
încuraja orice inițiativă care 
ducă la întărirea colaborării 
păcii, la înfăptuirea securității 
Europa.

Părțile au relevat că realizarea 
unor înțelegeri regionale, inclusiv 
crearea unor zone denuclearizate, 
ar contribui la promovarea păcii 
și securității în Europa, ca și în 
lumea întreagă. Ele consideră că 
statornicirea unor relații de bună 
vecinătate și înțelegere între sta-

Vineri seara a avut loc, sub a- 
uspiciile Universității populare 
București, la sala din șoseaua Ki- 
seleff, simpozionul „Mișcarea mun
citorească din România la apariția 
leninismului".

Cu acest prilej, dr. Augustin 
Deac, director adjunct științific al 
Institutului de științe social-politi
ce de pe lîngă C.C. al P.C.R., a pre
zentat etapele de dezvoltare ale 
mișcării muncitorești din țara 
noastră de la apariția leninismului 
pînă la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, precum și date pri
vind răspîndirea ideilor leniniste 
în această perioadă.

Conf. univ. dr. Constantin Moca- 
nu s-a referit în continuare la as
pectele mișcării muncitorești din 
România de la 1918 pînă la crearea 
Partidului Comunist, subliniind tot
odată importanța constituirii parti
dului, rolul său în conducerea miș
cării noastre revoluționare.

Simpozionul a fost urmărit cu viu 
Interes de o numeroasă asistență^ 
în care se aflau prezenți membri ai 
ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

bine voinței și intereselor 
a promova o politică ex- 
conformitate cu aspirațiile 
ale omenirii, de a parti-

vremea
Ieri în țară : Vremea a conti

nuat să se încălzească. Cerul a 
fost variabil, mai mult acoperit 
în cursul după-amiezii în Crl- 
șana, Banat și Oltenia, unde a în
ceput să plouă. In Bărăgan, Do- 
brogea și Moldova, ceața a per
sistat. Vîntul a suflat în general 
slab Temperatura aerului la ora 
14 oscila .între minus 2 grade la 
Dorohoi și Cotnari și plus 15 
grade la Gurahonț. In București : 
Vremea a continuat să se încăl
zească. Cerul a fost acoperit în 
cursul dimineții, cînd s-a semna
lat ceață, devenind variabil în 
restul zilei. Vîntul a suflat în ge
neral slab. Temperatura maximă 
a atins 9 grade.

Timpul probabil pentru 18, 19 
și 20 ianuarie. In țară : Vremea 
va fi în general umedă și se va 
răci ușor. Cerul va fi mal mult 
acoperit. Vor cădea precipitații 
locale, la început sub formă, de 
ploaie și burniță, apoi sub for
mă de lapovlță și ninsoare. Vînt 
potrivit. Temperaturile minime 
vor oscila între minus 8 șl plus 
2 grade, iar maximele între mi
nus 3 și plus 7 grade. Ceață lo
cală. In Bticurești : Vremea va fl 
în general umedă, cu cerul mai 
mult acoperit. Vor cădea preci
pitații, mai : ales sub formă de 
ploaie și burniță. Vîntul va su
fla potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară. Ceață slabă.

în această 
Economice

trecere în 
acțiunilor

tu- 
Ele 
că 
un 
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a 
Și 
sâ 
Și 
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Au fost abordate în cursul con
vorbirilor două categorii de pro
bleme. Pe de o parte, problemele 
dezvoltării multilaterale a relațiilor 
dintre noi : dezvoltarea relațiilor 
economice, de colaborare științifică. . ....- ...,—o— .......- —
culturală dintre cele două țări. în tele din Balcani, ca urmare a efor- 
egală măsură ne-a preocupat ana
liza problemelor internaționale. 
După părerea mea, situația inter
națională comportă o serie de fac
tori pozitivi, care justifică speran
țele statelor și popoarelor pentru 
vremuri mai bune. Dar, conjunc
tura internațională nu e lipsită nici 
de factori de îngrijorare, în fața 
cărora vigilența și atenția statelor 
trebuie să se întărească.

Aceste două categorii de proble
me au dominat discuțiile noastre. 
Ele au scos în evidență înțelege
rea comună sau foarte apropiată a 
majorității problemelor care ne-au 
preocupat și, în orice caz, au relie
fat identitatea obiectivelor noas
tre : asigurarea păcii, crearea con
dițiilor propice pentru dezvoltarea 
țărilor noastre. Din acest punct de 
vedere, între România și Iugoslavia 
nu există nici o diferență de pă
reri".

turilor tuturor țărilor aparținînd 
acestei regiuni, dezvoltarea colabo
rării și cooperării economice, teh
nice, științifice, culturale între a- 
ceste state ar putea duce la trans
formarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii și colaborării pașnice, ceea 
ce ar reprezenta o contribuție im
portantă la eforturile generale de 
întărire a păcii și securității.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-un spirit de deplină încredere 
reciprocă, înțelegere și sinceritate 
care caracterizează relațiile dintre 
cele două țări. întîlnirile și schim
burile de păreri dintre reprezen
tanții lor.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, l-a 
invitat pe președintele Vecei Exe
cutive Federale. Mitia Ribicici, să 
facă o vizită prietenească în Ro
mânia. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere. Data vizitei va fi sta
bilită ulterior.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

Ia tragerea din 16 ianuarie 1970
EXTRAGEREA I : 51 34 70 30

10 4 21 12 28 62 13.
Fond de premii : 652 544 lei

EXTRAGEREA a Il-a : 1 52 31 88
Fond de premii : 327 280 lei

(Urmare din pag. I)

indicatoare, al beculețelor, 
al diagramelor. Undeva, la 
capătul unor linii tehnolo
gice, se scurg in saci de po
lietilenă granule albe de 
azotat de amoniu. Mii și 
mii de tone pe zi, destinate 
fertilizării ogoarelor — a- 
devărată „sare a pămîntu- 
lui" datorată chimiei mo
derne.

Pe mulți dintre „timo
nierii" acestor reacții sub
tile, noaptea Anului Nou i-a 
surprins pe platformele ma
rilor instalații, în față pa
nourilor. Ca 
munca lor e aceeași, ne- 
spectaculoasă. 
chimiști supraveghează in
stalațiile și țin evidența 
strictă a parametrilor — 
le-aș numi caiete de bord 
— lungi coloane de cifre, al 
căror limbaj vorbește spe
cialiștilor despre nemaipo
menitele aventuri, pe care 
le trăiesc aici, neîntrerupt, 
moleculele. O dată ce in
stalațiile au fost 
punct, s-ar părea 
cesul de producție 
zis e simplu și că 
lor nu le rămîne 
treacă prin fața cadranelor 
și să umple „caietele de 
bord". Ce poate fi complicat 
aici și ce merite speciale 
să le atribui acestor oameni 
cînd. așa cum s-a vădit la 
bilanțul anului 1969, totul a 
funcționat normal si s-a 
atins producția planificată ? 
Și totuși..

Vreme de o oră am urmă
rit activitatea operatorilor 
de la panourile secției de 
spălare a gazelor (exact lo
cul pe care mi-l prefigu
rase tânărul inginer, cu ani 
in urmă). Oamenii se miș
cau lent- prin fața panouri
lor. treceau tăcuți unii pe 
lingă alții, privind țintă jo
cul imperceptibil al unui ac 
ce înscria, pe o bandă de 
hârtie, linii frînte.

— în ce constă dificulta
tea muncii acestor oameni ?

Metodic, directorul tehnic 
Vasile Urdea a ridicat par
că o cortină, dincolo de 
cn.re mi s-a înfățișat un u- 
nivers ine.dit.

— E o muncă ce 
un efort continuu ; 
intelectual și psihic, 
nu poate fi atestat 
post de operator 
(iar atestările se fac pentru 
fiecare post in parte) dacă

totdeauna.
Operatorii

puse la 
că pro- 
propnu- 
oameni- 
decit să

solicită 
efort 

Nimeni 
pe un 
chimist
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VARȘOVIA
la 25 de ani

de la eliberare
’ CORESPONDENTA DE LA I. DUMITRAȘCU

Deși a împlinit nu de mult 7 se
cole de existență, Varșovia zilelor 
noastre are — cum spun localnicii — 
doar 25 de ani. Se împlinește astăzi 
un sfert de veac de la ziua în care 
ofensiva armatei sovietice lansată de 
pe malul de răsărit al Vistulei, la 
care au participat și unități ale ar
matei poloneze, s-a soldat cu elibe
rarea capitalei poloneze de sub jugul 
hitlerist.

Această aniversare, întîmpinată cu 
însuflețire de întregul popor polonez, 
constituie un prilej de evocare a dru
mului parcurs de atunci de ' popu
lația varșoviană, de trecere in re
vistă a uriașei opere de reconstruc
ție pe care a înfăptuit-o.

Vizitatorului sosit pentru prima 
oară în capitala polonă îi este pre
zentat de obicei la Muzeul de istorie 
al orașului un film răscolitor, reali
zat imediat după eliberare. 20 de mi
lioane de metri cubi de ruine — iată 
tot ce rămăsese din marele faraș. 
Pretutindeni se profilau schelete de 
clădiri, ziduri înnegrite de incendii 
Prin aplicarea unui plan de o bar
barie fără seamăn, capitala poloneză 
fusese distrusă de hitleriști in pro
porție de 85 la sută. Peste 90 la sută 
din industria varșoviană nu mai 
exista. Intre anii 1939—1945 în Var
șovia au fost uciși de către hoardele 
fasciste peste 800 000 de locuitori.

Cînd, In martie 1945, s-a luat ho
tărîrea istorică de reconstruire a 
Varșoviei, oamenii muncii au răs
puns cu eroism și abnegație lozincii : 
„întregul popor își reclădește capi
tala !“. A început marea bătălie pen
tru refacerea căminelor, a parcuri
lor și grădinilor, a edificiilor și mo
numentelor, a bibliotecilor și 
lor. Au urmat ani de muncă 
încordată.. în 
și cenușă, a 
complet nou,

La jubileul 
eliberare, Varșovia este prezentă cu 
remarcabile realizări și succese obți
nute cu prețul eforturilor întregului 
popor. Ea se înfățișează ca un oraș 
modern, cu artere largi de circulație 
și edificii impunătoare, cu o viață 
care pulsează din plin. In prezent, 
capitala polonă dispune de peste un 
milion camere de locuit, cifră care 
depășește cu circa 400ț000 situația 
existentă în 1939 la o populație a- 
proximativ identică. Peste 75 la sută 
din locuitorii Varșoviei trăiesc îh clă
diri noi, ridicate în anii puterii 
populare. Anual, 15 000—16 000 de lo
cuințe noi îmbogățesc peisajul capi
talei.

Totodată, capitala poloneză este 
un puternic centru industrial, ca și 
cel mai mare centru al vieții științifi
ce și culturale a țării. Cele aproape 
1 500 de întreprinderi industriale con
struite in perioada de după elibe
rare au sporit necontenit ponderea 
Varșoviei în ansamblul economiei na
ționale, asigurind astăzi 6,3 la sută 
din producția industrială globală și 
7,7 la sută din venitul național. Vo
lumul producției

rioare, de lămpi electronice, tranzis- 
toare, aparatură optică și aparate de 
fotografiat îi conferă orașului de pe 
Vistula un loc de seamă în ansam
blul economiei.

La una din ultimele consfătuiri ale 
comitetului de partid al orașului s-a 
luat hotărîrea de a se selecționa un 
număr de cinci ramuri de bază care, 
în cadrul dezvoltării intensive și se
lective a întregii economii naționale, 
să cunoască in următorii ani o dez
voltare dinamică în capitala țării. 
Este vorba de industriile electronică, 
electrotehnică, constructoare de ma
șini, aparatură de precizie și autotu
risme.

Pe de altă parte, planul de pers
pectivă de dezvoltare a capitalei po
loneze prevede, printre altele, reali
zarea unui complex urbanistic și ar
hitectonic unitar, cu funcții cit mai 
judicios dirijate și armonizate, con
struirea unui metro și a unor artere 
rapide destinate circulației auto, 
congestionarea intersecțiilor 
construirea de pasaje subterane 
tru pietoni etc.

Istoria nouă a orașului-erou,
pe care Varșovia și l-a cucerit pe 
bună dreptate, este puternic înrădă
cinată în conștiința locuitorilor săi, 
iar hotărîrea viu exprimată a aces
tora este de a munci cu același elan 
și pe viitor pentru înflorirea orașu
lui și a patriei lor socialiste.

des- 
prin 
pen-

titlu

Festivitățile
din capitala

Poloniei
VARȘOVIA 16 Ageipres. — 

In cadrul festivităților organi
zate cu ocazia sărbătoririi eliberă
rii Varșoviei, la Palatul culturii și 
științei din capitala Poloniei, a avut 
loc în prezența conducătorilor de 
partid și de stat, în frunte cu 
W. Gomulka, M. Spychalski și 
J. Cyrankiewicz, o adunare festivă. 
Erau prezenți reprezentanți ai 
colectivelor de oameni ai mun
cii și ai locuitorilor Varșoviei, in
vitați din întreaga țară, o delega
ție a armatei sovietice și alte de
legații de peste hotare.

Jozef Kenpa, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc al P.M.U.P., 
a rostit o cuvîntare în care a sub
liniat importanța istorică a zilei de 
17 ianuarie, data eliberării de că
tre trupele sovietice și poloneze a 
capitalei Poloniei. El a evocat 
lupta continuă a locuitorilor Var
șoviei pentru libertate, precum șl 
participarea întregului popor la 
opera de reconstruire a capitalei. 
In continuare, el a prezentat un 
tablou al succeselor importante 
obținute de oamenii muncii din 
Varșovia. In prezent, a arătat 
J. Kenpa, Varșovia ocupă locul al 
treilea p* tară în ce privește volu
mul producției industriale și con
centrează peste jumătate din po
tențialul științific al Poloniei. In fi
nal el a subliniat că partidul și gu
vernul polonez depun toate efortu
rile în vederea realizării ideilor de 
coexistență pașnică, pentru redu
cerea încordării internaționale 
asigurarea păcii în 
întreaga lume.

Printr-un decret al 
Stat al R. P. Polone,
via a fost decorat cu înaltul ordin 
al Constructorilor Poloniei Popu
lare.

Europa șl
?i 
în

deConsiliului 
orașul Varșo-

urma căreia, din 
fost înălțat un 

socialist.
celor 25 de ani

stăpinește la perfecție 
numai principiul de 

d instalației,
nu 
nu 
funcționare 
dar și fiecare detaliu con
structiv în parte, în mod cu
rent, operatorul nu folo
sește decît o infimă parte 
a acestor cunoștințe : cele 
care îl ajută să citească pa
rametrii, să-i interpreteze 
și să-i coreleze cu mersul 
general al procesului teh
nologic. . Dar e deajuns ca 
undeva, în interiorul insta
lației. ceva să se defecteze

școli- 
grea, 
ruine 
oraș

de la

de oțeluri supe-

✓

magistrală a Varșoviei reconstruitePe o

versație cu maistrul. Nu-i 
puteam auzi. Dar îi vedeam 
discutînd cu aprindere.

— Ce se intîmplă acolo ? 
Vreo neînțelegere ?

— A nu ! mi-a răspuns 
directorul. Este una din 
lecțiile pe care maiștrii le 
predau ad-hoc, sondând cu
noștințele tehnice ale ope
ratorilor. în felul acesta — 
prin întrebări și răspunsuri

gindesc și să 
Ce să vă 
am impresia

mereu pus să 
decid singur, 
spun ? Uneori 
că e un joc de șah, o par
tidă cu un mare maes
tru...

— Ai reușit să stăpinești 
instalația ?

— Asta mă preocupă 
reu.

r........... ........ __ ,____ . — Dacă ar trebui
— este agrementată mun- aduci îmbunătățiri, ai 
ca, altfel destul de mono- ce trebuie făcut ?
tonă. Un gen de lecții mai — țn muite privințe

SPORT
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ALE C.C.E.

me-

tă-i 
ști aU

Catargele

argintii

ale

Mureșului
3

și atunci... el trebuie să 
știe unde și ce s-a întimplat, 
cum să opereze rapid re
medierea. Uneori trec luni 
și luni de zile fără ca o- 
peratorul să fie nevoit să 
apeleze la cunoștințele des
pre detaliile constructive 
ale instalației. Dar dacă, in 
acest răstimp, măcar un 
singur amănunt i s-a șters, 
din memorie, el nu mai este 
in stare să-și facă datoria. 
De aceea oamenii aceș
tia învață continuu, iși îm
prospătează periodic cu
noștințele. le aprofundea
ză. Pregătirea completă a 
unui operator chimist du
rează mulți ani; de fam. 
nu se sfirșește niciodată..

Privindui pe operatori 
am observat că. uneori, 
după un t.ur prin fața apa
ratelor, angajau cite o con-

atrăgătoare, care comple
tează programul sistematic 
de învățămînt profesional. 
Din trei în trei luni au loc 
examinări.

— Ce-ai vrut să te faci 
cînd te-ai hotărît să înveți 
o meserie ? l-am întrebat 
pe operatorul chimist Sza- 

■ baty Benjamin.
— Lăcătuș mecanic.
— De ce 7
— Mi se părea o mese

rie sigură, serioasă.
— Și cum ai devenit 

perator chimist ?
— Cind am văzut ce

construiește aici, și am aflat 
cum se va lucra, am zis 
că meseria de operator chi
mist este meseria care mi-ar 
plăcea de fapt.

— Și ce-ți place 1
— Că trebuie să lucrez cu 

creierul. Îmi place că sint

0-

— In multe privințe da. 
De altfel, noi am și adus 

■ îmbunătățiri : am eliminat 
necesitatea ca instalația să 
fie oprită din trei in trei 
luni, pentru regenerare. Am 
dublat o serie de aparate 
— un mic subansamblu din 
pricina căruia trebuia o- 
prită instalația — și am gă
sit și modalitatea ca apara
tele acestea să fie schimba
te din mers.

Întreaga uzină se află sub 
semnul unor astfel de pre
ocupări. care vădesc crește
rea spiritului de responsa
bilitate al acestui tînăr co
lectiv ce-și racordează e- 
forturile pe măsura exi
gențelor anului 1970. îm
bunătățirea calității azota
tului de amoniu, sub as
pectul evitării aglomerabi- 
lității, constituie centrul de 
greutate al cercetării știin
țifice uzinale, dar și pre
ocuparea intensă a sute și 
sute de oameni, care lu
crează la instalații. Aceas
tă îmbunătățire (pentru 
care s-au și găsit soluții 
bune, dar se caută altele 
mai bune, mai economicoa
se) implică modificarea u- 
nor procedee tehnologice — 
ceea ce presupune partici
parea activă a tuturor. Și 
e numai un exemplu din- 
tr-un vast ansamblu de pre
ocupări care polarizează e- 
nergiile umane ale acestui 
combinat, menit să spo
rească, prin chimizare, zes
trea materială a agricultu
rii socialiste, să contribuie 
direct la pregătirea unor 
mai bogate recolte in anul 
început de curind.

Ținind seama de faptul 
că am intilnit printre oa
menii combinatului hotări- 
rea fermă de a atinge țăr
mul unor noi succese, de-a 
lungul itinerarului ’70, u- 
nitatea industrială din Tir- 
gU-Mureș mi s-a părut a fi 
flota albă a unor instalații 
chimice la o nouă plecare 
in larg...

Handbalistele 
din Timișoara 

pierdut și meciul retur
TIMIȘOARA (prin telefon). — Mo

derna sală de sport „Olimpia" din 
Timișoara a fost din nou gazda unui 
meci international de handbal. Ieri 
după amiază, s-a disputat aci retu
rul partidei Universitatea Timișoa
ra—S. K. Leipzig, contînd pentru 
sferturile de finală ale ediției femi
nine a „Cupei campionilor europeni". 
In primul meci, la Leipzig, hand
balistele din R.D.G. au învins cu 
9—6 (5—1). Un scor, care, firește, pu
tea fi recuperat .de handbalistele 
noastre. Din păcate, cei 2 000 de 
spectatori, care au umplut pînă la 
refuz tribunele sălii, au regretat în 
bună parte deplasarea făcută ; timi- 
șorencele nu numai că au pierdut 
din nou, dar au pierdut la un scor 
și mai sever : 18—11 (8—3).

In acest fel, campioana R.D.G. — 
o formație robustă, alcătuită din ju
cătoare tehnice — s-a calificat pen
tru semifinalele C.C.E.

În cîteva rînduri
FOTBAL. — La Montevideo s-a 

disputat întîlnirea internațională de 
fotbal dintre selecționata Uruguayu- 
lui și echipa Steaua Roșie Belgrad. 
La capătul unui joc spectaculos, fot
baliștii urugtiayeni au terminat în
vingători cu scorul de 3—1 (2—1) prin 
golurile marcate de Ruben Bareno 
(min. 26 și 82) și Pedro Alvarez 
(min. 32). Golul oaspeților a fost în
scris în minutul 38 de Karasi, care 
a transformat o lovitură de la 11 m.

BASCHET, 
tînd pentru 
campionilor 
masculin, la 
sferturile de 
Real Madrid. ... ___ .... ___
slovaci au repurtat victoria cu 78— 
76 (42—35).

o Rezultate înregistrate in meciu
rile tur ale „optimilor" de finală ale 
„Cupei Cupelor" la baschet mascu
lin Maccabi Tel Aviv-Fides Nea- 
pole 89—82 (42—44) ; Standard I.i- 
ege-Iskra Svit (Cehoslovacia) 101—67 
(51—33): Juventud Badalona (Spa
nia) - Hkt Helsinki 82—63 (47—35) | 
Lokomotiv Zagreb—Universitatea
Istanbul 96 82 (43—32) ; Aek A- 
tena—Mafc Budapesta 86—49 (43—26).

— Intr-un meci con- 
grupa „A“ a „Cupei 

europeni" la baschet 
Praga s-au întîlnit, în 
finală. Slavia Praga și 
Bascheibalistii ceho-
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• INCIDENTE ÎN LIBAN ÎNTRE POPULAȚIE Șl COMANDOU
RILE PALESTINENE © DEMISIA PRIMULUI MINISTRU AL 

LIBIEI

BEIRUT 16 (Agerpres). — Consiliul 
Securității din Liban, întrunit sub 
președinția lui Kamal Jumblatt, mi
nistru de interne, a studiat situația 
privitoare la menținerea ordinii în 
țară, precum șl plîngerile locuitorilor 
din Hasbaya și Nabatieh — comune 
situate în partea de sud a Libanului 
— împotriva deschiderii unor birouri 
ale comandourilor palestinene în lo
calitățile respective. La sfîrșitul reu
niunii, Kamal Jumblatt a anunțat că 
a dat directive guvernatorului re
giunii de sud a Libanului în vederea 
închiderii birourilor respective în 
termen de 48 de ore. El a adăugat 
că nici un birou al vreunei organi
zații palestiniene de rezistență nu

„Nu, apartheidului !' Sub această 
lozincă, tn orașul Limerik (Irlanda) 
a avut loc o demonstrație de pro
test împotriva discriminărilor rasiale 

din Republica Sud-Africană

poate fi deschis în regiunea de sud a 
Libanului, fără o autorizație prea
labilă a autorităților competente.

Agenția France Presse, citind o de
clarație a ministrului de interne, Ka
mal Jumblatt, informează că în lo
calitatea Hasbaya populația a protes
tat împotriva hotărîrii unei organi
zații palestinene de comando de a 
stabili un punct de comandă în apro
pierea unei școli. Refuzul coman
doului palestinean de a evacua loca
lul a fost urmat de incidente între 
populație și fedaini. Localnicii au ri
postat focului deschis de comandoul 
palestinean, ocupînd în cele din urmă 

' localul comandoului palestinean. Un 
al doilea Incident a avut loc la Na
batieh între un comando palestinean 
și_ populația din localitatea respecti
vă, ca urmare a refuzului acestuia 
de a-și stabili cartierul general în 
afara localității.

Vineri după-amlază s-au produs în 
incinta Universității libaneze din Bei- 

Tut violente ciocniri între forțele de 
poliție și studenți.

TRIPOLI 16 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția MEN, vineri 
după-amiază, Mahmud Al Maghrabi 
Soliman, primul ministru al Libiei, 
și-a prezentat demisia, care a fost 
acceptată. A fost anunțată, totodată, 
formarea unui nou Consiliu de Mi
niștri, sub președinția colonelului 
Moamer E’. Gedafi, președintele Con
siliului Comandamentului Revoluției 
din Libia, care ocupă în același timp 
și portofoliul Ministerului Apărării. 
Agenția nu dă amănunte privind cau
zele acestei remanieri a guvernului 
libian, care este format din 12 mi
niștri, dintre care patru militari șl 
opt civili.

CAIRO 16 (Agerpres). — Șeful di
plomației egiptene, Mahmud Riad, a 
avut, convorbiri cu Abdel Moneim 
El-Rifai, ministrul iordanian al afa
cerilor externe, informează agenția 
MEN. Riad a declarat presei că a 
procedat cu Rifai la o examinare ge
nerală a situației politice din lumea 
arabă.

ATACURI ALE FORȚELOR PATRIOTICE
ASUPRA POZIȚIILOR
AMERICANO SAIGONEZE

SAIGON 16 (Agerpres). — Detașa
mente ale forțelor patriotice care 
operează în limitele celei de-a doua 
zone tactice din Vietnamul de sud au 
lansat joi seara un atac susținut asu
pra pozițiilor primei divizii aeropur
tate americane — a declarat un pur
tător de cuvint al corpului expedițio- 
nar american. în provinciile din 
Delta fluviului Mekong, îndeosebi la 
Chau Doc, patrioții au lansat un atac 
asupra pozițiilor deținute de trupele 
americano-saigoneze, angajamente 
militare semnalîndu-se și în alte re
giuni ale Vietnamului de sud.

în noaptea de joi spre vineri, ba
teriile artileriei Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud au atacat 12 poziții 
americane și saigoneza. în cursul an-

gajamentelor de vineri dimineața din 
provincia Quang Ngai, anunță agen
ția France Presse, s-au înregistrat 
pierderi de ambele părți.

în ultimele 24 de ore, avioanele 
„B-52" au lansat noi raiduri de bom
bardament în zona Khe Sanh și în 
provinciile Quang Tri, Chau Doc, 
Binh Dinh, unde, potrivit afirmații
lor comandamentului american, s-a 
semnalat în ultima vreme o intensifi
care a activității forțelor patriotice.

SAIGON. — Numărul militarilor 
americani morți în Vietnam în 
cursul săptăminii trecute a fost de 
08 — cel mai ridicat nivel al pierde
rilor suferite de Statele Unite în ul
timele șasesăptămîni.

Declarațiile lui IV, Rogers 

la o conferință de presă
WASHINGTON 16 (Agerpres). — 

Secretarul de stat al S.U.A., William 
Rogers, a declarat la o conferință 
de presă că Statele Unite doresc să 
negocieze cu Uniunea Sovietică „pen
tru găsirea unei baze comune și mu
tual avantajoase". „Dorim, de ase
menea, a spus el, să găsim căi pen
tru relații mai bune cu R.P. Chi
neză". Șeful diplomației americane a 
subliniat că stabilirea de relații mai 
bune cu ambele țări menționate „va 
fi în interesul nostru național, iar 
politica noastră caută căile rezona
bile pentru a se realiza acest lu
cru".

Starea de urgență 
va fi menținută

• DECLARAȚIILE GENERALULUI GOWON • LA LAGOS AU 
FOST DEZMINȚITE ȘTIRILE PRIVITOARE LA ÎNCEPEREA 

DE NEGOCIERI CU CONDUCĂTORII FOSTEI BIAFRA

LAGOS 16 (Agerpres). — Starea de 
urgență va fi menținută în întreaga 
țară, în ciuda faptului că războiul ci
vil s-a încheiat, a anunțat joi la La
gos generalul Yakubu Gowon. El a 
chemat comunitatea internațională să 
nu mai folosească numele de „Bia- 
fra" pentru desemnarea regiunii es
tice a țării. Gowon a precizat că va 
fi acordată o mare atenție aplicării 
programului de ajutorare a populației 
civile, în special a femeilor și copii
lor.

Vineri, comisarul pentru probleme
le informațiilor al guvernului fede
ral nigerian, Anthony Enahoro, a 
declarat, în cadrul unei conferințe de

NICARAGUA

N. Schumann despre 
poziția Franței in legătură 

cu o conferință consacrată « 
securității europene

BRUXELLES 13 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Fran
ței, Maurice Schumann, a efectuat 
joi o scurtă vizită țn capitala Bel
giei.

Cu ocazia unei conferințe de pre
să, el a declarat, referindu-se la 
problema aderării Angliei la C.E.E. i 
„Chestiunea nu mai este dacă „cei 
șase" doresc ca Anglia să le fie 
partener sau dacă Anglia dorește să 
intre în Piața . comună, pentru că 
răspunsul este afirmativ". El a pre
cizat că „cei șase" au căzut de acord 
că Anglia trebuie să accepte Trata
tul de la Roma, precum și opțiunile 
adoptate ulterior privind dezvolta
rea viitoare a comunității, că ur
mează să adopte o poziție comună la 
negocieri și că tratativele vor fi 
purtate de un singur negociator, re- 
prezentînd comunitatea.

Vorbind despre problemele euro
pene, Schumann a declarat că Fran
ța se pronunță în favoarea organizării 
unei conferințe pentru asigurarea 
securității, cu condiția ca aceasta să 
conducă la o slăbire a tensiunii și 
nu la o consacrare a situației ac
tuale. Vineri, Schumann a sosit la 
Bonn.

preliminare sovieto-americane pri
vind limitarea' armamentelor strate
gice sînt în curs, precum șl faptul 
că cele două părți au căzut de acord 
asupra unui proiect de tratat inter- 
zicînd amplasarea armelor de distru
gere în masă în teritoriile submarine.

Referindu-se la războiul din Viet
nam, Rogers a reafirmat poziția ofi
cială cunoscută, menționînd că pla
nul președintelui Nixon de a pune 
capăt rolului militar al S.U.A. in a- 
cest război este „ireversibil și va 
duce eventual la retragerea din Viet
namul de sud a tuturor trupelor a- 
mericane" — fără însă a preciza cît 
va dura această retragere.

Ciocniri armate
MANAGUA 16 (Agerpres). — în 

apropierea capitalei Nicaraguei, Ma
nagua, s-au produs ciocniri între tru
pele guvernamentale și elemente 
înarmate ale adversarilor regimului 
președintelui Somoza — transmite 
agenția United Press International, 
în zona ciocnirilor au fost trimise 
avioane și elicoptere ale armatei.

Potrivit primelor informații, tru
pele guvernamentale au înfruntat un 
grup „sandinist" — după numele 
fostului general Ceasar Augusto San- 
dino, care a condus o revoltă anti- 
americană. Numele generalului, asa
sinat în 1933, este folosit de multe 
grupări ale adversarilor președinte
lui Somoza, cunoscut — după cum 
menționează U.P.I. — pentru strîn- 
sele sale legături politice și econo
mice cu Statele Unite.Rogers a menționat că convorbirile

presă, că nu au avut loc nici un fel 
de negocieri între autoritățile fede
rale și conducătorii fostului teritoriu 
al Biafrei in vederea restabilirii pă
cii și că asemenea tratative nu sint 
prevăzute nici pentru viitor. Anthony 
Enahoro a calificat ceremonia de ca
pitulare, care s-a desfășurat joi in 
cazarma Dodan din Lagos, ca o pro
blemă „strict militară".

Comisarul pentru informații al gu
vernului federal a menționat că în- 
cepînd de joi echipe de ajutor dis
tribuie rații zilnice de alimente la 
aproximativ 700 000 de persoane, Iar 
Crucea Roșie Nigeriană apreciază că 
nu este necesar, cel puțin pentru 
moment, să. se aducă noi cantități de 
alimente pe calea aerului pentru per
soanele refugiate, aflate în regiuni
le afectate de operațiunile militare. 
Enahoro a adăugat că problema a- 
jutorării populației va fi rezolvată 
pe deplin într-un răstimp de o lună, 
iar toți refugiații vor putea reveni 
la casele lor într-un răstimp de a- 
proximativ trei luni. Comisarul ni
gerian pentru problemele informații
lor a precizat că guvernul federal ni
gerian a instituit un comitet de ur
gență pentru coordonarea tuturor o- 
perațiunilor de ajutorare și că a ho- 
tărît să pună la dispoziția Crucii Ro
șii Nigeriene un milion de lire nl- 
geriene.

în încheiere, comisarul nigerian 
pentru problemele informațiilor a de
clarat că comandanții tuturor sectoa
relor operaționale au anunțat că 
luptele au încetat și că nu se mai 
înregistrează deplasări în masă ale 
populației în fosta redută , biafreză. 
El a precizat, totodată, că nu a fost 
stabilit contactul decît cu cîteva uni
tăți ale armatei secesioniste, dar că 
majoritatea trupelor au depus ar
mele și s-au predat

Surse oficiale din capitala Nige
riei au anunțat că secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, a acceptat in
vitația care i-a fost adresată de gu
vernul nigerian și va sosi duminică 
la Lagos.

LUĂRI DE POZIȚIE ALE 
NOULUI GUVERN JAPONEZ
Ministrul de externe Aichi 

se pronunță pentru contacte 
la nivel guvernamental 

cu R. P. Chineză
TOKIO 16 (Agerpres). — Japonia 

se va pronunța în problema semnă
rii Tratatului de neproliferare a ar
melor nucleare pînă la 1 martie 1970 
— a declarat ministrul nipon al afa
cerilor exțerne, Kiichi Aichi, în ca
drul primei conferințe de presă ți
nute de la formarea noului guvern.

Referindu-se la relațiile cu Statele 
Unite, Aichi a anunțat că hotărîrea 
privind crearea unei comisii mixte 
de pregătire a retrocedării Okinawei, 
luată în cursul negocierilor din no
iembrie trecut dintre premierul 
Sato și președintele Nixon, va fi 
transpusă în fapt la începutul lunii 
viitoare. Ministrul de externe și-a 
exprimat speranța că lucrările co
misiei consacrate elaborării acordu
lui propriu-zis de retrocedare vor 
avea ca rezultat reunirea insulei cu 
Japonia cel mai tirziu la începutul 
anului 1972.

Kiichi Aichi, menționează agen
ția Kyodo, a exprimat, de aseme
nea, dorința guvernului de a iniția 
stabilirea de contacte la nivel guver
namental cu R.P. Chineză, deoarece 
îmbunătățirea relațiilor cu această 
țară va constitui una din preocupă
rile majore ale Japoniei în actualul 
deceniu.

VIZITA LUI MIRKO TEPAVAT 
EA BUDAPESTA ,

/
BUDAPESTA 16. — Coresponden

tul Agerpres Al. Pintea transmi
te : Secretarul de stat pentru afa
cerile externe al Iugoslaviei, Mirko 
Tepavaț, care face o vizită oficială 
în R. P. Ungară, a fost primit vineri 
de Losonczi Păi, președintele consi
liului prezidențial al republicii, și de 
Jeno Fock, președintele Guvernului 
revoluționar muncitoresc țărănesc 
Ungar. în aceeași zi, a avut loc o 
conferință de presă, în cadrul căreia 
secretarul de stat iugoslav a mențio
nat faptul că, în cadrul convorbiri
lor purtate cu Jănos Peter, ministrul 
de externe ungar, au fost abordate 
probleme bilaterale și internațio
nale caro Interesează cele două țări.

„Mini-criză" în guver
nul belgian. Regele Baudouin al 
Belgiei a refuzat să primească demi
sia ministrului belgian al lucrărilor 
publice, Joseph de Saeger, a anun
țat vineri un comunicat al palatului 
regal. Ministrul își prezentase demisia 
în urma unui diferend în sînul guver
nului cu privire Ia politica portuară. 
Saeger reproșa guvernului lipsa de 
sprijin în realizarea programului de 
investiții adoptat și aprobat de parla
ment cu privire la portul Zeerbrugge. 
Demisia lui Saeger provocase o „mini- 
criză", dar există unele încercări de 
a găsi o soluție care să permită ră- 
mînerea lui în guvern.

Alexei Kosîghîn, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit la 16 ianuarie pe Ricardo 
Misasi, ministrul comerțului cu străi
nătatea al Italiei. După cum anunță 
agenția TASS, cu acest prilej a avut 
loc un schimb de vederi cu privire 
la perspectivele dezvoltării relațiilor 
economice sovieto-italiene și alte pro
bleme de interes reciproc.

George Thomson, adiunct 81 
ministrului afacerilor externe al Marii 
Britanii, însărcinat cu problemele eu
ropene, care se află la Romă într-o 
vizită oficială, a fost primit de primul 
ministru al Italiei, Mariano Rumor. In

transmitagențiile de presă

La 14 ianuarie s-a deschis la Bruxelles târgul anual al automobilului, care 
va rămîne deschis timp de 12 zile. Amenajat în palatul centenarului, 
acesta grupează ultimele realizări în acest domeniu a diferite firme pro

ducătoare. In prim plan ; un automobil Mercedes 300 SEL.

cursul întrevederii au fost discutate 
unele aspecte legate de aderarea Ma
rii Britanii la Piața comună, precum 
și de cooperarea anglo-italiană.

Schimbul de mărfuri din
tre U.R.S.S. și Marea Brita- 
nie crește în ritm accelerat, 
a declarat lordul Brown, ministru de 
stat la Ministerul Comerțului al Marii 
Britanii. Lordul Brown — relatează 
TASS — a relevat, de asemenea, inte
resul pe care îl manifestă firmele en
gleze pentru dezvoltarea comerțului cu 
Uniunea Sovietică.

Todor Jivkov, Primul secretar 
al C.C. al P.C.B., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
a prezentat un amplu raport în fața 
activului de partid, de stat și econo
mic din capitală și din țară. El «-a 
referit la îndeplinirea planului eco
nomic de dezvoltare a țării și la uneia 
probleme ale situației interne și in
ternaționale.

DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAȚIONALE ÎN 1969
■ în R. D. Germană

BERLIN 16 (Agerpres), — La 
Berlin a fost dat publicității comu
nicatul Direcției centrale de stat 
pentru statistică cu privire la dez
voltarea economiei naționale a R.D.G. 
pe anul 1969. Venitul național, se a- 
rată în comunicat, a crescut cu 5 la 
sută față de anul 1968, volumul pro
ducției industriale — cu 8 la sută, 
iar productivitatea muncii — cu 8 la 
sută.

Producția de aparate și instalații 
optice, a crescut anul trecut cu 17 la 
sută, cea de mașini agricole — cu 
13,2 la sută, cea a industriei electro
nice și electrotehnice — cu 11,4 la 
sută, iar cea a industriei chimice — 
cu 8,4 la sută.

In comunicat ze subliniază, de a- 
• emenea, că din cauza condițiilor 
climatice deosebit de nefavorabile 
agricultura și tt-ansporturile ‘ nu 
și-au îndeplinit sarcinile de plan. 
Anul trecut, recolta de cereale a fost 
cu 12 la sută mai mică decît în anul 
precedent ; producția sectorului zoo
tehnic a crescut cu 2 la sută.

Volumul comerțului exterior «I 
R.D.G. a crescut în anul 1969 cu 13 
la sută, ajungînd la 34 miliarde mărci 
valută, din care 72,6 la sută repre
zintă comerțul cu țările socialiste.

Veniturile populației au crescut cu 
aproape 5 la sută.

® în R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 16 (Agerpres). — Po

trivit unui comunicat al Institutului 
federal de statistică, producția in
dustrială a Iugoslaviei a înregistrat 
anul trecut o creștere de 11,2 la sută, 
adică cu aproximativ 3 la sută mai 
mult decît sporirea planificată.

Cea mai mare creștere — 22 la 
sută —, menționează agenția Tanlug, 
a fost obținută de industria chimică. 
Urmează producția de energie elec
trică — 21 la sută, industria cauciu-

cului — 20 la sută și industria de 
produse nemetalice — 16 la sută.
Totodată, în industria minieră și în 
industria tutunului producția a fost 
cu 2 la sută și respectiv 9 la sută 
sub cea realizată în 1968.

Pe republici, cea mai mare creș
tere a fost înregistrată în Macedo
nia — 17,9 la sută. Urmează Munte- 
negru — cu 14,3 la sută, Slovenia — 
14,1 la sută etc.

încheierea dezbaterilor 

din Bundestag
BONN 16. — Corespondentul Ager

pres M. Moarcăș transmite : Vineri 
au luat sfîrșit la Bonn dezbaterile 
din Bundestag pe marginea declara
ției privind politica generală a gu
vernului R.F.G., prezentată de cance
larul Willy Brandt. La încheierea 
dezbaterilor nu a fost adoptată nici 
o rezoluție.

în cursul dezbaterilor au luat cu- 
vîntul deputațl aparținînd celor trei 
fracțiuni parlamentare, care au apro
bat sau criticat declarația ’ guverna
mentală. Walter Scheel, ministrul 
afacerilor externe, a afirmat că po
litica R.F.G. față de Est și Vest se 
află într-o „legătură funcțională", 
subliniind totodată apartenența 
R.F.G. Ia sistemul alianțelor occi
dentale. Ministrul a declarat, printre 
altele, că în rezolvarea problemelor 
internaționale pot fi obținute, inevi
tabil, rezultate concrete prin îmbu
nătățirea relațiilor bilaterale. El a 
declarat că încheierea de acorduri 
privind renunțarea la folosirea for
ței ar fi un bun punct de plecare 
pentru rezolvarea unor probleme 
specifice. Scheel a reafirmat că po
ziția Bonnului față de propusa con
ferință europeană în problema secu
rității este, în principiu, pozitivă și 
că subiectul unei asemenea confe
rințe nu se poate limita numai la 
cooperarea economică.

Președintele fracțiunii social-de- 
mocrate, Herbert Wehner, a decla
rat că partidul său aprobă pe deplin 
politica expusă în raportul cancela
rului Brandt. Referindu-se la pro
punerile cancelarului, privind rela
țiile cu R.D.G., vorbitorul a decla
rat 1 „Noi vrem să contribuim la in
stituirea unor relații juridice între 
cele două state germane".

La rîndul său, Wolfgang Mischnick, 
președintele fracțiunii liber-demo- 
«raților, și-a exprimat convingerea

că „guvernul federal dorește stabili
rea unor relații rezonabile, normale, 
între R.F.G. și R.D.G. în interesul 
păcii în Europa". El a criticat opo
ziția creștin-democrată din Bundes
tag că are o optică mult prea limi
tată. Totodată, el a sprijinit planul 
convocării unei conferințe de secu
ritate europeană.

în cuvîntul său, fostul cancelar 
Kurt Georg Kiesinger, liderul Parti
dului Uniunii Creștin-Democrate, 
deși a recunoscut necesitatea unei 
destinderi a relațiilor cu R.D.G. și a 
eforturilor în vederea reglementării 
unor probleme dintre cele două 
state germane, și-a exprimat dez
acordul față de ideile cuprinse în 
declarația prin care se recunoaște 
existența a două state germane. Fos
tul cancelar a încercat să reînvie 
perimata doctrină Hallstein, repro- 
șînd guvernului că nu a inserat în 
declarație o referire explicită la o- 
poziția față de recunoașterea R.D.G. 
de către alte state ale lumii. Cu toa
te că Kiesinger a admis necesitatea 
unui tratat de renunțare la folosirea 
forței și începerea de tratative 
cu R. P. Polonă, cea mai mare 
parte a discursului său a demon
strat că în politica externă, U.C.D.- 
U.C.S. continuă să se caracterizeze 
prin imobilism și lipsă de realism.

în încheierea dezbaterilor, a luat 
cuvîntul cancelarul Willy Brandt, 
care a cerut Bundestagului să acor
de o deplină libertate de acțiune 
guvernului său în politica față de 
Răsărit. După ce a subliniat că si
tuația internațională evoluează con
stant, cancelarul a declarat că gu
vernul său are dreptul să ducă „o 
politică nouă șizproprie“. Cancelarul 
a respins criticlie aduse de deputății 
creștin-democrați, afirmînd că ei nu 
au putut să ofere o alternativă la 
politica prezentată de guvern.

La Bruxelles a avut loc o sea
ră culturală organizată de „Aso
ciația mondială a prietenilor lui 
Mihail Eminescu", la care au 
participat numeroase personali
tăți culturale și artistice belgiene. 
A asistat, de asemenea, ambasa
dorul României in Belgia, Ale
xandru Lăzăreanu. Cu această 
ocazie, poetul de origine româ
nă Mihai Steria.de, președintele 
asociației, a vorbit despre ope
ra lui Mihail Eminescu, iar M. 
Hebette, consilier în Ministerul 
Culturii din Belgia, șeful Di
recției artelor muzicale și lirice, 
a prezentat unele aspecte ale re
lațiilor culturale româno-belgie- 
ne. Au fost recitate poezii de 
Mihail Eminescu in limba ro
mână și in traducere franceză.

Președintele Makarios 
a sosit Ia Atena, duPă ° călăt°- 
rie în cîteva țări africane. Șeful statu-

lui cipriot va avea astăzi convorbiri cu 
oficialitățile din capitala Greciei.

Pentru restabilirea siste
mului alegerilor directe și 
pentru anularea legilor ex
cepționale în Brazilia »-• 
pronunțat senatorul Oscar Passos, pre
ședintele partidului de opoziție „Miș
carea democratică braziliană". într-un 
interviu acordat ziarului „O Globo", 
Passos a afirmat, pe de altă parte, 
că se impune o reformă a uzanțelor 
politice „viciate prin modul de utili
zare a fondurilor publice și prin abu
zul de putere". ț

„Cosmos-320". La 16 ianua
rie, în Uniunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-320", destinat cercetării spațiului 
extraterestru, în conformitate cu pro
gramul dinainte stabilit

Semnificația referendumului
organizat de C.G.T. din Franța

PARIS 16. — Corespondentul A- 
gerpres G. Dascal transmite : Ma
joritatea salariaților din industria de 
gaze și electricitate din Franța se 
opun convenției semnate la 10 decem
brie de către reprezentanții celorlalte 
organizații sindicale care cuprinde o 
clauză conform căreia sindicatele se 
angajează să nu recurgă la greve în 
timpul celor doi ani de validitate a 
contractului. Aceasta a fost anunțată 
cu ocazia unui referendum organizat 
în ziua de 14 ianuarie de către con
ducerea Confederației Generale a 
Muncii (C.G T.) din Franța în rîndul 
celor 124 000 de muncitori și cadre 
aparținînd societății „Electricite-Gaz 
de France" (E.G.F.). Potrivit cifrelor 
anunțate de C.G.T. în cursul zilei de 
miercuri, și-au exprimat părerea 
61 404 salariați.' Dintre aceștia, apro-

ximativ 58 000 de persoane, reprezen
tând 94 la sută din voturile expri
mate, s-au pronunțat împotriva con
venției. Se precizează că nu sînt cu
noscute încă rezultatele consultării în 
14 centre, cuprinzînd aproximativ 
21 000 de salariați înscriși pe liste.

Secretarul general al C.G.T.-E.G.F. 
a declarat că acest rezultat reprezin
tă „un succes foarte important", mun
citorii condamnînd convenția care 
conține clauze defavorabile pentru 
salarii și restrictive în legătură cu 
grevele.

C.G.T. se pronunță pentru acorduri 
și convenții care să amelioreze con
dițiile de muncă și de trai ale mun
citorilor, fără să pună în cauză drep
turile sindicale și libera acțiune re
vendicativă.
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NOTE

LA DOI ANI

DE LA SINISTRU
Deși au trecut doi ani 

de la cutremurele de pă- 
niînt din 196S care au dis
trus complet sau aproape 
complet micile așezări 
Santa Nlnfa, Sambuca și 
Santa Margherita, din 
Valle del Belice (Sicilia), 
locuitorii acestora conti
nuă și azi să trăiască în 
barăci improvizate, care 
riscă in orice moment să 
se prăbușească.

In semn de protest, si
nistrata au organizat im
presionante manifestații. 
„Autoritățile n-au răs
puns însă la strigătul lor 
de durere și minie — 
scrie ziarul „l’Unită". Mai 
mult decît atit, nici mă
car nu și-a trimis repre-

zentanții să discute cu lo
cuitorii din Valle del Be
lice, așa cum ceruseră, pe 
bună dreptate și in mod 
civilizat, aceștia." Locuito
rii barăcilor iși continuă 
lupta, convinși de juste
țea lozincii lor : „Case și 
muncă".

împlinirea a doi ani de 
la tragicele evenimente a 
fost marcată in localitatea 
Gibellina prin organiza
rea unor manifestări la 
care ag, participat mii de 
oameni. Aceștia au luat 
parte la o „noapte de 
veghe" în memoria celor 
dispăruți și au cerut ca 
anul 1970 să devină anul 
unei reconstrucții rapide a 
localităților sinistrate.

DISCURI SFĂRIMATE

Cunoscutul compozitor 
grec și militant democrat 
Mikis Theodorakis, ale 
cărui cîntece sînt fredo
nate in întreaga lume, 
continuă să fie deținut in 
lagărul militar din Oro- 
pos — o mică așezare si
tuată la 60 km de capi
tala Greciei. In ultima 
vreme, regimul la care 
este supus compozitorul 
Theodorakis, fost deputat 
al partidului EDA,,a de
venit mai sever. La Oro- 
pos trăiește complet izo
lat și doar cîteva persoa-

ne din afara lagărului 
sînt autorizate să-l vadă. 
Se știe că în Grecia, cin- 
tecele sale au fost inter
zise cu desăvîrșire. Ves
tită melodie „Slrtakis" 
din „Zorba Grecul" nu 
mai poate fi . cintată în 
patria compozitorului. De 
curind, din ordinul autori
tăților. 70 000 de discuri, 
cu melodiile lui Theodo- 
rakis, în valoare de 2 100 000 
de drahme, aflate sub se
chestru intr-un depozit, 
au fost distruse.

DAVID COPPERFIELD

1970
Deși ne aflăm In a doua 

jumătate a secolului XX, 
Anglia continuă să ofere 
— după cum dezvăluie 
presa britanică — scene 
asemănătoare celor des
crise de Dickens in ro
manele sale cu mai bine 
de un secol in urmă.

John Elkinton, secretar 
al asociației profesorilor 
britanici, a dat publici- 

■ tății extrase din rapoar
tele anuale ale profesori
lor din care reiese că un 
număr mare de elevi 
muncesc peste 30 ore pe 
săptămină în ateliere 
particulare sau mici în
treprinderi, venind . la 
școală aproape epuizați.

Deși există o lege care 
interzice angajarea copii
lor, totuși munca celor 
mici continuă să fie ex
ploatată. Copii sub 15 ani 
lucrează in fabrici, ate
liere sau localuri de zi 
și de noapte pentru un 
salariu de nimic. In ur
ma unei anchete s-a sta
bilit că nu numai per
spectiva unor remunerații 
mai reduse ii determină 
pe patroni să angajeze 
copii, ci și faptul că a- 
ceștia sint mai docili, mai 
ușor de „condus" și deci 
mai puțin „recalcitranți"! 
Cu alte cuvinte, forță 
muncă mai comodă...

de

CAFEA AMARA
O serie de state afri

cane s-au ridicat împo
triva recentei decizii a 
biroului executiv al Or
ganizației internaționale a 
cafelei de a penaliza ță
rile membre care depășesc 
cotele de export stabilite 
de organizație, scrie săp
tămânalul „Afrique Nou- 
velle". Producătorii afri
cani sint nemulțumiți de a- 
ceste cote — stabilite în 
general cu mult sub nive
lul producției pe care o 
au. De exemplu, Tanza
nia, care a produs anul 
trecut 1023 000 saci, are 
cota de export fixată la 
numai 572 120 saci, adică 
la puțin mai mult de ju
mătate. Aceasta provoa
că Tanzaniei greutăți se
rioase în procurarea de

devize necesare dezvoltă
rii economiei sale. Reuni
unea interafricană de la 
Kampala a țărilor produ
cătoare de cafea, care a 
avut loc la sfirșitul anu
lui trecut, a hotărît să 
ceară o mai bună corelare 
a cotelor de export. Par
ticipanta au declarat că 
deciziile Organizației in
ternaționale a cafelei sint 
discriminatorii. Aceste de
cizii sint luate sub pre
siunea monopolurilor a- 
chizitoare de cafea, care 
jonglează cu cantitățile 
pentru a menține pre
țuri de desfacere ridicate, 
in dauna țărilor producă
toare, care suferă adesea 
riscurile . monoculturii. 
Pentru ele, cafeaua de
vine tot mai amară.
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