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în depozitele „Combu- 
.și grămezi de indolență 

De la investigare la valorificare

13 DIALOG CETĂȚENESC
stibilului“ Stive de lemne

Resursele locale
li Am primit scrisoarea dv. O Economisirea metalului 
înseamnă un program de acțiune, o preocupare de 
fiecare zi, exigență față de sine și față de furnizori 

S Bicentenarul Beethoven il Sport

Dilemă CHEMAREA CHEMAREA
la centrala organizației de partid

a județului Brașov către toate

industrială organizațiile județene
ale Partidului Comunist Român,

Două mari uzine constructoare de mașini
către toti oamenii muncii

9

organizației județene de partid 
Timiș către toate organizațiile 

județene ale Partidului 
Comunist Român, către toți 

oamenii muncii din agricultură

în așteptarea unei decizii și a unor măsuri practice

Este, oare, mereu necesară o peri
oadă de acomodare cu exigențele fie
cărui nou an economic, într-o între
prindere sau alta? Răspunsul ar tre
bui să fie, fără excepție, negativ. Un 
nou an, ale cărui ritmuri și proporții 
sînt conturate și precizate înainte cu 
luni de zile, nu reprezintă altceva 
decît o continuare a unui drum bine 
cunoscut, cel al creșterilor cantitati
ve și calitative mai mult sau mai pu
țin accentuate — dar de fiecare dată 
justificate și riguros fundamentate 
— un cadru cronologic de materia
lizare a unor obligații concrete de 
producție.

Și totuși, In unele întreprinderi, 
îndeosebi cele care au încheiat anul 
precedent cu restanțe la producție, 
acomodarea cu noul an cere, mai 
bine zis, consumă timp, timp în 
care se produc, nu de puține ori. 
șocuri, dereglări ale angrenajului fa
bricației. Ritmul de lucru din 
primele zile ale anului este anemiat 
în aceste întreprinderi mai ales 
cînd nu s-au tras învățămintele cu
venite din experiența anului trecut, 
neajunsurile fiind preluate ca „un 
rău necesar" și tolerate de către în
treprindere, centrală sau minister 
■Să mergem pe-firul unor - aseme
nea deficiențe.

In anul trecut Centrala Industrială 
de mașini-unelte nu a realizat planul 
la o serie de indicatori de bază. 

^Evident, o situație nesatlsfăcă- 
țoare din care trebuiau trase 
< îteva concluzii importante pen- 

..<ru activitatea acestui an, cînd la 
toate capitolele de plan se prevăd 
creșteri substanțiale. Iată-ne prezenți

în două mari unități ale acestei cen
trale care au determinat în ultimă 
instanță și nerealizarea principalilor 
indicatori de plan în anul recent în
cheiat.

LA FABRICA DE MAȘINI-UNEL
TE ȘI AGREGATE BUCUREȘTI no
tăm la început cîteva păreri culese 
în aceste zile de la oameni care lu
crează direct în producție i „Și în 
acest an, ca și în anul trecut sau în 
ceilalți ani, nu avem pe deplin asi
gurată aprovizionarea tehnico-mate- 
rială. Ne lipsesc o serie de pie
se turnate pe care trebuie să le 
prelucrăm — batiuri, brațe, sănii 
transversale, cutii de avans ș.a." 
(ing Virgil Stere, adjunctul șefului 
sectorului uzinaj). „Dacă nu avem 
piese în cantitățile necesare, cel pu
țin cele care ne sosesc să fie de bună 
calitate. S-au pierdut și se pierd în 
continuare în uzină mii de ore mano
peră numai pentru aceste piese de 
proastă calitate" (Vasile Potiog, locți
itorul secretarului comitetului de par
tid). „Cu toate că am trecut de jumă
tatea lunii ianuarie, lună în care tre
buie să uzinăm peste 400 de repere 
pentru strungurile carusel-1 250, 
îmi lipsesc materiale pentru circa 100 
de repere" (maistrul Bcnone Ene,-șef 
de atelier) „Ar trebui să se renunțe 
la obișnuința de a lucra mai lejer în 
prima parte a anului. întrucît, o dată 
cu aplicarea noului sistem de sala
rizare, primim banii exact după cît 
muncim Ritmul lent de lucru îl vom 
simți fiecare pe propriul buzunar" 
(Puciu Gheorghe, muncitor).

Chiar și numai aceste declarații 
sînt în măsură să creeze o imagine

concludentă asupra situației în care 
se găsește în prezent Fabrica de 
mașini-unelte și agregate din Bucu
rești în privința aprovizionării teh- 
nico-materiaie.
nu este vorba de o unitate oa
recare, ci de una bine profilată 
pe fabricarea anumitor produse 
— mașini-unelte de mare tehnicitate 
și complexitate — hotărîtoare pentru 
realizarea producției în alte unități 
și de mare importanță pentru înde
plinirea planului la export

în cei aproape nouă ani care au 
trecut de la înființarea fabricii, se 
vorbește de modul nesatisfăcător în 
care această unitate colaborează cu 
uzina vecină, „23 August", prin
cipalul furnizor de piese turnate, cu 
alte uzine furnizoare, tot construc
toare de mașini „Dacă nu se va in
terveni neîntîrziat la nivel de cen
trală și minister pentru rezolvarea 
unor probleme care țin de îmbună
tățirea colaborării celorlalte uzine 
cu întreprinderea noastră, va fi pusă 
sub semnul întrebării realizarea pla
nului de producție pe primul trimes
tru al anului. Sîntem în ultima deca
dă a lunii ianuarie și încă n-am livrat 
nici un produs. Precizez că, în ceea 

,ce-ne privește, colectivul, .nostru- de 
muncitori, el este hotărît să 
ce-i stă în putință pentru a 
această situație în care 
flăm"

Am desprins din această

Să nu uităm că

facă tot 
înlătura 
ne a-

Sub conducerea organelor șî organizațiilor de partid, oamenii muncii 
din unitățile industriale și din alte sectoare de activitate economică și so
cială din județul Brașov, alături de întregul nostru popor, muncesc cu en
tuziasm pentru înfăptuirea deplină a programului de înflorire a patriei, tra
sat de Congresul al IX-lea și 
obiectivelor lor economice de o 
greșul a! X-lea a! partidului.

Sarcinile care ne-au revenit 
și angajamentele luate pe 1969, 
ferințej organizației de partid a

întregul nostru popor, rr
2 j programului de înflorire 
pregătirea condițiilor necesar? îndeplinirii 
excepțională însemnătate adoptate de Con-

Conștiința de sine 
a artistului

de Marius CILIEVICI

Dacă spunem că artistul lucrea
ză asupra omului, aceasta este nea
părat și într-un fel și nemijlocit 
adevărat, întrucît acest om este ar
tistul însuși.

Omului de artă — și mă gîndesc 
aici la pictor — îi este dat să în
vingă o rezistență ce se arată a fi 
în afara lui — și mă gîndesc la 
lupta cu materialele și cu tehnicile 
artei — și o rezistență ce se 
află în el însuși. Este, într-un fel, 
procesul maturizării, al ridicării ta
lentului la acea împlinire în care 
artistul, stăpîn pe meșteșugul său, 
se dăruie unor idei șeneroase, de
venind martor conștient și părtaș 
al epocii lui. E un proces care 
presupune adevăr și o trăire inten
să, un ideal etic înalt.

Eugene Delacroix a pictat o com
poziție pe care o am mereu înain
tea ochilor și care e de altminteri 
foarte bine cunoscută. E o alegorie, 
sugestia unei vedenii de vis, pe care 
artistul a intitulat-o „Lupta cu în
gerul". Teoreticienii de artă au 
tălmăcit această viziune de încleș
tare ca'pe un simbol al luptei o- 
mului cu destinul său.

Cea de-a doua încleștare este a- 
ceea a artistului cu sine — cu omul 
total, de la inteligență și afecte 
pînă la capacitatea fizică. Despre 
această încleștare discutăm mai pu
țin cînd ne referim la problemele 
de creație. Neglijăm astfel un 
aspect esențial al drumului oricărui 
artist spre desăvîrșire.

Artistul face două lucrări și clă
dește două lucruri dintr-odată : pe 
sine și opera sa. Produs al unei a- 
numite epoci, el e chemat s-o ex
prime, să-i identifice tendințele 
esențiale, ineditul, să se confunde 
cu spiritul' ei. Pe măsură ce opera 
se înalță, artistul se clarifică pe 
sine, își consolidează concepția. își 
descoperă pornirile adînci, adevă
rata fire, natura sensibilității, 
chemarea spre o anumită latură a 
lumii pe care e îndemnat s-o lumi
neze, gustul propriu, afinitățile cu 
alte viziuni, idealul spre frumos... 
Căci el se reclădește și în alte 
straturi, acelea pe care cu un ter
men larg cunoscut le denumim ca
racter. Cum poate fi altfel 1 Nu e

dator artistul să regăsească în fie
care zi încrederea în sine, credința 
în rostul său, deschiderea spre 
viață ?

La ușa celui mai umil atelier vin 
să bată cunoscutele ispite... Nu vine 
oare spaima de a nu izbuti și nu 
vine oare cu ea josnica frică de a 
fi întrecut ? („Cei mai sigur mijloc 
pentru a nu ajunge pe cineva este 
a-1 invidia : aceasta te ține totdea
una pe loc", spunea Nicolae lorga). 
Și să Ie numesc pe toate celelalte? 
Exclusivismul, sațietatea, imper
meabilitatea la orice confruntare 
sosesc de mînă cu vanitatea, cu is
pita plăcerilor frivole, uneori cu 
tentația cîștigurilor ușoare, cu do
rința de dominare și cu acel demon 
cunoscut, care tinde să întoarcă se
tea de expresie — proprie artistu
lui — în sete de violentă afirmare, 
care n-are nimic a face cu arta.

M-am gîndit adeseori la caracte
rul marilor creatori, a căror operă 
a supraviețuit. Despre ei se po
vestesc anecdote cu ciudățenii... 
cu asperități... dar nu va fi asta 
oare numai spuma ce iese deasu
pra unei ape adînci în furtună ? 
Poate fi o operă mare fără o per
sonalitate mare și o personalitate 
mare fără un mare caracter? Nu 
știu cum va fi fost răspunsul în 
alte epoci, altcum determinate isto
ricește, dar azi — anume în epoca 
noastră — nu e oare nevoie de a- 
firmarea, cu deosebită fermitate, a 
unui astfel de caracter ?

Martor al unor repezi prefaceri 
sociale, vlăstar al unei epoci 
în care viteza se accelerează 
— viteza muncii, viteza vieții și 
viteza vitezei — artistul se vede 
obligat, spre a-și rămîne credin
cios, să fie un faur oarecum sin
gular, cu un singur instrument an
cestral — făptura umană — și care 
nu se poate subordona legii renta
bilității și a beneficiului personal. 
Artistul de azi își este dator sieși 
cu o clară conștiință a rolului ce-i 
revine în societate, cu o mare con
secvență și stăpînire de sine, ca să 
făurească opere care, pentru a 
ajunge la împlinire, cer dăruire 
umană, încredere totală în om.

Am desprins din această relatare 
a directorului general al fabricii bu- 
cureștene, tov. ing. Aurel Bozgan, o 
mare doză de nesiguranță (din pă
cate justificată) în legătură cu soarta 
producției fabricii, dar și angajamen
tul ferm de a înlătura, pe măsura po
sibilităților; toate obstacolele din 
calea bunei desfășurări a fabricației. 
Acest lucru va fi pe deplin po
sibil, cu ajutorul efectiv și ime
diat al centralei industriale și 
al ministerului. Din lista de pro
bleme prezentată în uzină, a căror 
soluționare este de stringentă actua
litate. am reținut cîteva : să se sta
bilească precis care sînt obligațiile u- 
zinei „23 August" și F.M.U.A.B pri
vind piesele turnate și eboșate. (în 
studiul tehnico-economic al F.M.U.A.B. 
se prevede că întreaga cantitate de 
piese turnate și eboșate se va rea
liza la uzina „23 August". De
parte de a fi respectată a- 
ceastă cerință, în prezent operațiu
nea de eboșare se efectuează în cea 
mai mare parte în fabrica beneficia
ră, iar piesele turnate se procură de 
la șase-șapte uzine, cu care de fapt 
nu are relații de cooperare); să se 
acționeze hotărît pentru lichidarea 
rebuturilor la furnizor (în anul trecut 
— în prezent situația este ne
schimbată — la F.M.U.A.B. s-au con
sumat circa 80 000 ore-uzinaj, efec
tiv 70 zile pline de lucru, din cauza

Viorel SALAGEAN 
Dan MATEESCU

(Continuare in pag. a III-a)

(Continuare in pag. a IV-a)

In urmă cu cîteva zile 
ziarul nostru a inserat la 
rubrica „Fapt divers" re
latarea unei întîmplări atît 
de neobișnuite, încît unora 
dintre cititori li s-a părut 
incredibilă. „Nu cumva s-a 
strecurat o eroare?", ne-a 
interpelat telefonic un ci
titor. „Oare autorii acestei 
fapte sînt pe deplin sănă
toși ?“ — ne-a întrebat al
tul. Nedumeriri justifica
te, pentru că întîmplarea 
pare a descinde mai curînd 
dintr-o piesă a teatrului 
absurd decît din viața și 
activitatea unor oameni 
normali

Ei bine, putem răs
punde clar la ambele în
trebări ■ 1) Nu, nu s-a stre
curat nici o eroare ; 2) Au
torii faptei sînt. cel puțin 
din punctul de vedere al 
medicinii, pe deplin sănă
toși Atunci ?

Relatăm, pe scurt, date
le principale ale acestei în- 
tlmplărî Miercuri. 14 ia
nuarie, în jurul orei 12 45. 
pe linia de garaj dintre 
stația Mogoșoaia si fabrica 
de zahăr Chitila. o locomo
tivă cu o garnitură de șase 
vagoane de marfă, s-a cioc
nit cr altă locomotivă, i- 
zolatâ. ce se întorcea pe a- 
ceeași linie de la o mane
vră. Accidentul s-a soldat 
cu pagube materiale des
tul de importante — ava
rierea celor două locomo
tive și distrugerea unui va- 
gon de marfă - și cu răni
rea unui montator a cărui 
însănătoșire și recupera
re a capacității de muncă

în primii patru ani ai cincinalului, precum 
ca urmare a chemării la întrecere a Con- 

___ __________...._ municipiului București, au fost îndeplinite 
și depășite. Prin rezultatele activității lor creatoare, muncitorii, țăranii, 
inginerii, economiștii, tehnicienii, oamenii de știință și cultiră din județul 
Brașov, români, maghiari și germani sporesc neîntrerupt aportul lor la 
dezvoltarea multilaterală a patriei.

Bilanțul încheiat de oamenii muncii din județul nostru la finele anului 
1969 arată că planul producției globale a fost îndeplinit în proporție de 
102,7 la sută, al producției marfă de 102,4 la sută iar al producției marfă 
vîndută și încasată de 102:9 la sută Astfel s-au realizat peste prevederi 
55 000 bucăți rulmenți, 35 000 kW motoare electrice, 5 600 tone îngrășăminte 
azotoase în concentrație de 100 la sută, 2 500 tone amoniac, 3 500 tone ci
ment, 120 000 mp de țesături de bumbac și lînă încălțăminte și alte bunuri 
de consum.

îndeplinind integral angajamentele luate de conferința organizației de 
partid, unitățile industriale din județul nostru au realizat peste prevederile 
planului inițial pe anul 1969, o producție marfă îrj valoare de 540. milioane 
lei, livrînd suplimentar la export produse în valoare de 287 milioane lei. 
iar sarcina de creștere a productivității muncii a fost depășită cu 1.7 Ia sută 
Din sporul producției globale rc-alizate în 1969 față de 1968. pe seama pro
ductivității muncii s-a obținut o producție în valoare de 940 milioane lei

Prin reducerea consumurilor de materii prime și materiale și a celor
lalte cheltuieli de fabricație s-au obținut economii la prețul de .cost în va
loare de 100 milioane lei și beneficii suplimentare de 160 milioane lei.

Organizația de partid a județului Brașov, analizînd rezultatele obținute, 
rezervele și posibilitățile de care dispun întreprinderile și celelalte unități 
economice, consideră că sînt create condiții pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor sporite din planul pe anul 1970 Prin îndeplinirea acestor sar
cini, vom depăși nivelul. stabilit inițial la producția globală pentru ultimul 
an al cincinalului cu 1.2 miliarde lei, contribuind astfel la dezvoltarea bazei 
imateriale necesare înfăptuirii obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea 

.. re! - Partidului,. ................1. - ’...-„-J ,. . .... ............ .■...... .C,.
în numele celor peste 50000 de comuniști, al oamenilor muncii din . 

județul Brașov, adresăm o înflăcărată chemare la întrecere organizațiilor 
județene ale Partidului Comunist Român, muncitorilor, inginerilor, tehnicie
nilor, tuturor oamenilor muncii din industrie, construcții, transporturi, pen
tru a desfășura o intensă activitate creatoare în scopul traducerii în viață 
a politicii marxist-leniniste a partidului, realizării și depășirii planului de 
dezvoltare a economiei naționale pe anul 1970. pentru a ooține noi succese 
în economie, în toate domeniile construcției socialiste, pentru creșterea bu
năstării întregului popor și înflorirea multilaterală a patriei.

Tntr-o atmosteră de responsabilitate și înaltă exigență, plenara Comite
tului județean Timiș al Partidului Comunist Român, cu activul de partid 
din județ a făcut bilanțul realizărilor obținute în 1969 și a dezbătut marile 
sarcini care revin comuniștilor, tuturor oamenilor muncii pentru realizarea 
planului pe 1970, ultimul an al cincinalului, examinat și adoptat de recenta 
plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

însuflețiți de semnificația istorică a hotărîrilor Congresului al X-lea al 
partidului și a aniversării primului pătrar de veac de la eliberarea Româ
niei de sub jugul fascist, oamenii muncii din județul Timiș au iuat parte 
cu entuziasm în marea întrecere patriotică a întregului popor, sporindu-și 
aportul la progresul multilateral al țării.

Răspunzînd chemării la întrecerea socialistă a Conferinței organizației 
de partid a Capitalei, muncitorii, inginerii și tehnicienii din industria jude
țului și-au îndeplinit angajamentul după cum urmează : planul producției 
industriale a fost realizat în proporție de !02,3 la sută, valoarea produselor 
livrate suplimentar însumînd 181 milioane lei: au fost depășite cu 40 milioane 
lei prevederile privind beneficiile și cu' 40 milioane lei economiile la prețul 
de cost Au fost livrate la export peste sarcinile de plan mărfuri în valoare 
de 32 milioane lei.

Muncind pentru a da viață sarcinilor de plan și angajamentelor pe care 
le-am luat în chemarea la întrecere a conferinței organizației noastre jude
țene. adresată anul trecut tuturor județelor țării, țăranii cooperatori, meca
nizatorii și specialiștii din cooperativele agricole de producție și unitățile de 
stat au obținut importante rezultate în creșterea producției agricole.

Cooperativele agricole din județ au obținut anul trecut cea mai mare 
producție de grîu la hectar de la constituirea lor, depășind ca și la -cultura 
orzului cu 3 la sută media planificată ; în unitățile de stat și cooperatiste 
producția de fructe a fost mai mare cu 2 la sută față de plan, iar cea de 
struguri a depășit cu 14,6 la sută prevedi rile planului și cu 8,6 la sută an
gajamentul luat în întrecere.

în 1969, față de 1968, efectivele de bovine au sporit în întreprinderile agri
cole de stat cu 5 la sută și în cooperativele agricole de producție cu 2 Ir 
sută, iar cele de porcine cu 24 la sută în întreprinderile agricole de stat și 
cu 11 la sută în cooperativele agricole; în prezent, 52 la sută din bovine sînt 
animale matcă față de 50 la sută cît reprezenta angajamentul luat în în
trecere.

Livrările la fondul central al statului au fost mai mari decît în 1968 cu 
18 000 tone grîu — cu 11 700 tone peste sarcinile de plan — cu 14 000 tone 
bârne și cu 84 000 hectolitri lapte. în acest an s-au valorificat peste plan 
importante cantități de sfeclă de zahăr, struguri, fructe, ouă.

(Continuare în pag. a III-a)

Aceste chemări au fost lansa
te de plenarele Comitetelor ju
dețene de partid .Brașov și Timiș 
care au analizat rezultatele ob
ținute în îndeplinirea planului

și a angajamentelor în întrece
rea socialistă pe anul 1969 și 
au dezbătut sarcinile ce revin 
județelor respective din planul 
de stat pe anul în curs.

(Continuare în pag. a III-a)

Mijloace tehnice moderne la fabrica „Argeșana" — di i cadrul Combinatului textil Pitești
Foto i M. Andreescu

vor 
tizei medicale. între 
și șase luni.

Cauza accidentului ? 
dispoziția de plecare 
cursă a garniturii, i 
gatul de mișcare Constan
tin Olteanu a încălcat re

dura, conform exper- 
trei ■

Dînd 
în 

impie-

ție de plecare a garnitu
rii ? — l-am întrebat pe C 
Olteanu

— Pentru că trebuia să-l 
ducă, pe Puiu...

— Cum ? Un întreg tren 
era pus în mișcare pentru 
o singură persoană ?

lui de stație, întîrzia de la 
școală...

Rămînem stupefiați.
Dacă cineva ar fi născocit 
o asemenea poveste abe
rantă nu l-ar fi crezut ni
meni 1 Și totuși, faptele 
sînt confirmate : o locomo-

„Trimite, colea, trenul
s-aducă niște țigări!"

CÎND ABUZUL Șl SERVILISMUL 
ÎȘI DAU RECIPROC „CALE LIBERĂ"

BHJ

DE CE A FOST
DIN NOU
DEPĂȘIT

CALENDARUL
COMUNITAR

mă 
de 
în 
de

Amînate de la o sesiune la alta, 
numeroasele probleme care alcătuieso 
dosarul Pieței comune au rămas în 
același stadiu și după sesiunea de 
două zile (luni și marți) de la Bru
xelles a Consiliului ministerial al 
celor șase. Discuțiile lungi și delicate 
nu au r’ 
legerile ce 
vreme.

Este știut 
Înalt de la 
o lună’ de 
acord de compromis s-a stabilit un 
calendar pentru rezolvarea unow 
probleme cere nu fuseseră soluționa
te în termenele prevăzute de Trata-

ase. Discuțiile lungi și delicate 
risipit echivocurile și neînțe- 

s-au acumulat în ultima

că, la conferința la nivel 
Haga, care s-a tinut cu 
zile în urmă, printr-un

gulamentul de siguranță a 
circulației deoarece pe a- 
ceeași linie urma să se în
toarcă locomotiva de ma
nevră Așadar, un accident 
provocat dintr-o crasă ne
glijență. din ignorarea unor 
elementare legi ale circu
lației feroviare Pînă aici 
totul pare simplu și clar 
Dar...

— De ce ați dat dispozl-

— De data asta garni
tura abia intrase în stație 
și nu mai era timp pentru 
desprinderea vagoanelor 
Altfel Puiu, băiatul șefu

tivă cu șase vagoane, un 
mecanic cu însoțitorul lui 
și partida de manevră com
pusă din trei persoane, In 
total 5 
întreg 
cițiul 
trimiși 
șefului 
școală

— Știați că acest
. contravine tuturor instruc-

oameni, și un tren 
5 salariați în exer- 
funcțiunii, au 

să conducă pe 
de stație.

fost 
fiul 

spre
fapt

țiunilor, că este ilegal ? (cu
vintele noastre sînt desigur 
palide în raport cu mons
truozitatea și caracterul 
aberant, fantastic al faptei, 
dar...)

— Da. știam.
— Și atunci ?
— Dacă n-o făceam, 

puneam rău cu șeful 
stație, mă încondeia 
foaia calificativă Și.
fapt, trimiterea băiatului 
cu locomotiva devenise un 
sistem

Explicația nu poate cons
titui o scuză, dar ea relevă 
un alt aspect al problemei 
încălcarea grosolană a ins
trucțiunilor devenise un lu
cru obișnuit

Ce părere are despre a- 
ceasta Paul Vișan, șeful 
stației ?

— De la gară pînă la șo
sea, la prima stație de au
tobuz, sînt aproximativ 3 
km și nu e drum de acces. 
Pe vreme bună copilul mer
gea cu bicicleta pe margi
nea liniei De cînd a nins, 
îl trimiteam cu ocazii.

— Ce fel de ocazii ?
— Ceream relații de la 

impiegații de mișcare dacă 
au seu nu vreo cursă spre 
șosea

— Și trimeteați 
numai dacă exista o 
zie ?
- Da.
— Bine 

cidentului 
tea nu v-a

Paul

CORESPONDENȚ A DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

copilul 
oca-

dar în ziua 
impiegatul 
spus că are
DIACONESCU

ac- 
Ol- 

o o-

(Continuare in pag. a V-a)

tul de Ia Roma. Dar nici acest calen
dar corectiv nu are șanse de a fi 
aplicat întocmai Vastul program a- 
gricol. considerat de „cei șase" ca 
fiind de mare importanță și actuali
tate. nu a avansat deloc ; problema 
principală era de a se pune la punct 
definitiv, sub aspect tehnic, regula
mentul financiar agricol al „Europei 
verzi", aprobat în principiu cu oca
zia ultimei reuniuni a miniștrilor 
agriculturii De fapt, chestiunile luate 
în discuție la Bruxelles ar fi tre
buit să-și găsească rezolvarea, po
trivit planurilor de reglementare fi
nanciară a „Euiopei verzi" încă la 
1 ianuarie ax. Faptul că și această 
scadență a fost depășită este grăitor 
pentru dificultățile existente. „Cei 
șase" au reușit doar să se pună de 
acord asupra textelor decurgînd din 
acordul de 
decembrie 
dezbată 
în sectorul

principiu intervenit în 
anul trecut și să 

stabilirea cheltuielilor 
agricol pentru următorii

(Continuare in pag. aVI-a)
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în depozitele „Combustibilului"

STIVE DE LEMNE
și grămezi de indolență

Problema aprovizionării cu com
bustibil a constituit subiectul a nu
meroase articole și anchete publi
cate în ziarul nostru și în coloa
nele altor gazete. Au fost scoasa 
în evidență multiplele deficiențe 
— evitabile — din activitatea în
treprinderii „Combustibilul", defi
ciențe care se perpetuează de la 
un anotimp la altul, provocînd ne
plăceri populației și dificultăți în 
aprovizionare.

' încă din 1959, a fost luată măsu
ra — care, în linii generale, poate 
fi considerată judicioasă — de a se 
programa anticipat procurarea 
combustibilului, măsură menită să 
asigure livrarea la domiciliu, rit
micitatea în aprovizionare. Noua 
formulă este și în avantajul între
prinderii, întrucît programările țin 
cont de capacitățile de desfacere 
ale unităților șl înlătură, totodată, 
timpii morți în desfacerea către 
populație a lemnelor și cărbunilor. 
Or, ce se întîmplă ? In loc 
să fie aplicată astfel ca să-și 
fructifice avantajele, măsura este 
transpusă în viață intr-un a- 
semenea mod, incit provoacă, dim- 
potrivă, mari greutăți și necazuri 
solicitanților. In ultimele zile, re
dacția a fost sesizată de un mare 
număr de reclamații și plîngeri din 
partea cetățenilor privind dezordi-

O măsură judicioasă
neglijent aplicată

de gară, care se comportă după 
bunul său plac ?

— De necrezut, dar aceasta este 
realitatea — ne-a spus, neputincios, 
însuși directorul comercial al 
„Combustibilului", Paul Caraman- 
giu. Nu vrea el și pace I Iar noi 
n-avem nici o putere. Am sesizat 
și Direcția regională C.F.R.-Bucu
rești, care ne-a promis că va inter
veni pentru remedierea situației. 
Așteptăm...

In fond, acesta este doar un caz. 
Neajunsurile pe care le reclamă în 
momentul de față cetățenii nu au 
la bază, așa cum am arătat, lipsa 
fondului de marfă, ci proasta orga
nizare în programarea cumpărări
lor. Tot

pe de o parte să ia toate măsurile
— înștiințări, avize, publicitate — 
spre a-i informa pe cetățeni că 
vor primi cantitățile necesare de 
combustibil, că, deci, nu există 
motive pentru aglomerații excesive 
și b) să ia măsuri pentru ca, in
diferent de condiții, mecanismul 
noilor programări să funcționeze 
bine, ordonat, rapid și eficient. Din 
păcate, nu s-a procedat așa șij 
din nou, coordonatorii comerțului 
bucureștean au fost găsiți — după 
cum o mărturisesc ei înșiși — ne
pregătiți.

— Am
— ne 
mangiu. ' 
temenea

fost luați prin surprindere
spune

Nu ne-am
avalanșa

tovarășul Cara- 
așteptat la o a- 
de cereri după

nea care există In depozite odată 
cu trecerea la noua tranșă a pro
gramărilor pe 1970. Ca 
considerat necesar un 
cîteva depozite.

...Ora 12. împreună cu 
zentant al întreprinderii 
tibilul" vizităm depozitul 
str. Dornei, unul dintre 
mari din Capitală. Sute de oameni 
căutau să ocupe un locșor 
cit mal apropiat de ușa biroului 
de programare sau alergau între- 
bînau-se între ei „cum se proce
dează", „cine face lista"... „Nu știm 
cum să ne programam" (Gh. Chira
— muncitor la întreprinderea 
„Dîmbovița") ; „șeful de depozit nu 
vrea să stea de vorbă cu noi" (Fi
lip Rusu, pensionar) ; „șeful depo
zitului ne spune să ne descurcăm 
cum om putea" (Elena Bîru) ; 
„m-am înscris pe o listă la 5 dimi
neața, la nr. 901, iar acum, făcîn- 
du-se altă listă, de către nu știu 
cine, nu mai figurez nicăieri" (Ion 
Ieremia, sudor la „Vulcan") ; „pier
dem zile și zile degeaba și nu reu
șim să ne programăm" (Andrei Le- 
sescu). Ilie Grecu, responsabilul de
pozitului, în loc să organizeze 
munca, nu știa cum să se mai as
cundă, spre a evita întrebările 
cumpărătorilor. Despre ce liste este 
vorba și de unde atîta haos în pro
gramare ? Datorită proastei organi
zări, cetățenii, din proprie inițiati
vă și din dorința de a stabili o 
anumită ordine în înscrierea pen
tru procurarea de combustibil — 
care există în cantități suficiente — 
au purces la întocmirea unor liste. 
Iar conducerea depozitului s-a lă
sat dusă de val, scăpînd cu totul 
frînele din mînă. Un inspector, tri
mis de întreprindere să ajute la or
ganizarea programării, se plimba 
cu mapa sub braț prin mulțime, 
învinuindu-i pe cetățeni că lor li 
se datoresc toate ■ încurcăturile 
create. De altfel, făcea ace’ași lu
cru ca și șeful unității, adică nimic. 
Atunci cum să ne mai mire faptul 
că la depozitul nr. 21 domnesc o 
crasă dezorganizare, o lipsă totală 
de solicitudine față de cetățeni ?

Unitatea nr. 9 Obor. Aici, întreg 
personalul, în frunte cu responsa
bilul Ion Marin, a pus umărul și 
a reușit în cîteva ore să progra
meze nu mai puțin de 700 de cetă
țeni. Lucrul acesta a fost posibil 
pentru că, spre deosebire de unita
tea nr. 21, aici se vădește spirit 
organizatoric, interes pentru buna 
deservire a cetățenilor. „Tot secre
tul constă în bonurile de ordine pe 
care le-am confecționat și pe care 
le distribuim personal solicitanți
lor, pe măsură ce aceștia sosesc"
— ne-a declarat șeful depozitului.

Deci, unde există interes și bu
năvoință, printr-un efort minim se 
pot obține rezultate satisfăcătoare.

Același respect pentru timpul oa
menilor, același interes pentru o 
cît mai rapidă programare a lor 
am constatat și la depozitul 20 
anexă din cartierul Andronache. 
Numai că aici buna deservire este 
împiedicată de un factor exterior, 
ca să spunem așa. a cărui înlătu
rare nu este de competența sala- 
riaților respectivi.

— De 3 zile, depozitul nu a livrat 
nici o așchie de lemn și nici căr
bune lignit, deoarece șeful gării 
Pantelimon refuză categoric să mai 
dirijeze vagoane către unitatea 
noastră. Totodată, e bine să știți 
că de ani în șir aprovizionarea uni
tății se face greoi, căci nu avem o 
linie proprie de descărcare. Sîntem 
la discreția C.I.L.-ului Pipera 1 A- 
ceastă întreprindere ne aduce cu 
Dieselul vagoanele, în funcție de 
timpul și interesele sale. Plătim 
sute de mii de lei locație în fiecare 
an, cînd cu acești bani s-ar fi pu
tut amenaja de mult o linie proprie 
de descărcare și moderniza întreg 
depozitul.

Cum este însă posibil ca un întreg 
cartier să fie vitregit de combusti
bil și să stea la cheremul unui șef

atare, am 
raid prin

un repre- 
„Combus- 
nr. 21 din 
cele mai

atît de adevărat este

tractări — interne sau 
pentru Import — consu
matorii vor fi reprezentați 
de asemenea „dictatori" 
ai gustului public care 
ignoră gustul public ? Și 
de ce o asemenea discri
minare, cînd la țesăturile 
destinate femeilor s-au 
făcut și se fac progrese 
realmente vizibile ? Oare 
industria noastră nu este 
în stare să producă o 
gamă suficient de largă 
de coloranți (deși, mă în-

încep prin a mă pre
zenta, spre a se înțelege 
mai bine rostul acestor 
rînduri. Am 38 de ani, nu 
sînt încă nici bunic și 
nici pensionar. Nu sufăr 
de reumatism, nu sufăr 
de ficat, nu sînt deloc 
un om acrit de viață.

De ce fac acest „auto
portret" ? Imediat, trec 
la subiect.

Zilele acestea, am vrut 
să-mi cumpăr stofă pen
tru un costum. Auzisem 
că magazinele au în vîn- 
zare un bogat sorti
ment. Mi-am închipuit 
astfel că voi rezolva cum
părarea în minimum de 
timp posibil, că totul va 
fi simplu și ușor. Dar n-a 
fost nici simplu, nici u- 
șor. Astăzi încă nu mă a- 
flu în posesia stofei 
„mult dorite", cum, ar 
suna o reclamă a comer
țului.

Am pornit-o, cum »-ar 
zice, metodic: din capul 
Lipscanilor pe întreaga 
arteră, magazin cu maga
zin, lăsîndu-mă de fiecare 
dată ademenit de afișele 
multicolore lipite pe gea
mul vitrinelor. Intr-ade
văr, în ce privește canti
tatea, afișele sînt corecte: 
găsești peste tot cantități 
mari de stofe bărbătești 
(la prețuri diferite) care 
umplu rafturi și tejghele. 
Cît privește însă varieta
tea... înțelegem mai bine 
de ce zac stofele în ase
menea grămezi — și, o- 
dată cu ele, stau înghețate 
mari fonduri bănești. 
Poate că în nici un alt 
magazin ca în unitatea 
specializată situată în i- 
mediata apropiere a stră
zii Șelari (denumită su
gestiv și atrăgător „Sto
fe"; dar despre asta — 
altă dată), monotonia în 
colorit- — căci acesta este 
baiu] — nu mi-a apărut 
mai izbitoare. Păcat că 
n-am avut la mine un a- 
parat de fotografiat și 
un film color. Merita e- 
fortul pentru a-i informa, 
măcar pe această cale, pe 
reprezentanții comerțului

nostru, la diversele și atît 
de numeroasele eșaloane. 
Pe un perete întreg, din 
podea pînă-n tavan, raf
turile ofereau doar stofe 
în tonuri mohorîte — de 
gri-cenușiu și albastru. 
Nu are rost să înșir 
toate magazinele vizi
tate. Situația este pre
tutindeni aceeași. Chiar și 
la „Magazinul noutăților" 
din bd. Magheru, toate 
stofele păreau scoase din 
același val cenușiu, albă-

Bărbați
in

ni s-a spus în magazine 
— din Spaniaț Anglia, 
Japonia, Austria, Israel, 
Grecia etc. Să-și fi dat 
oare mtna toți acești pro
ducători să ne îmbrace pe 
toți în haine închise ? 
Aș fi curios să tnțeleg 
cum se explică faptul că 
la unitățile „Consigna
ției" găsești de multe ori 
stofe exact din aceleași 
țări din care aduce co
merțul, dar de cu totul 
altă înfățișare ? 1 Și să fi 
fost oare într-adevăr ne
voie să trimitem delegați 
peste mări și țări, să chel
tuim atîta valută, pentru 
un asemenea rezultat? 
Ceea ce se vede astăzi în 
magazine în materie de 
stofe bărbătești uimește 
și intrigă. Pe cît se pare, 
aceiași oameni rutinați, 
„clienți" vechi ai presei, 
de ani îndelungați, con
tinuă să aleagă în nume
le întregii populații a ță
rii, cheltuind pe deasupra 
și devize. De altfel, feno
menul e caracteristic și 
sectorului de confecții de 
gata bărbătești. Nu este 
nevoie, pentru a-mi sus
ține afirmația, de nici o 
analiză, de nici o situație 
scriptică. Priviți doar vi
trinele magazinelor de 
îmbrăcăminte și veți a- 
vea imaginea elocventă * 
monotoniei.

Ar fi posibil ca forurile 
de resort să furnizeze — 
ca și în alte dăți — tot 
felul de explicații. Dar 
nimeni nu se poate îm
brăca cu explicații și, în 
ciuda lor, nu cumpără 
nici ceea ce nu-i place I

am mobilizat toate forțele de care 
dispunem, îneît nu putem menține 
ritmul planificat al livrărilor către 
cetățeni.

— Elementul surpriză a fost de
terminant — ne-a declarat și tova
rășul Marin Hîrcă, director general 
adjunct în Direcția generală co
mercială a municipiului. Dar s-au 
luat măsuri : au fost adunați șefii 
de depozite, li s-au dat instrucțiuni 
pentru utilizarea a două registre, 
a mai multor casiere, precum și a 
„întăririlor" primite de la între
prindere — funcționari, inspector! 
etc.

Dar crede oare Direcția generală 
comercială că a rezolvat problema 
organizării livrării ritmice de 
combustibil prin înființarea unor 
registre și suplimentarea cîtorva 
funcționari ? Departe de noi gîndul 
de a nu lua în considerație greutăți
le reale de care se lovește întreprin
derea „Combustibilul". Totuși, lip
surile organizatorice, atitudinea in
dolentă a unor șefi de unități, care 
creează obstacole artificiale în ca
lea unei bune deserviri, dăinuie de 
prea multă vreme pentru a mai 
putea fi acceptate scuze și justifi
cări. Am fost asigurați, o dată mai 
mult, că normele de combustibil 
sînt raționale și că există suficiente 
garanții că fondul de marfă va fi 
livrat la timp și în cantitățile pre
văzute de către 
barea, pe care o 
a cîta oară ? — consiliului popular 
și M.C.I. este : — — ~~~!
trebui să treacă „__ _____
măsuri radicale, de maximă 
ciență, niergînd pînă Ia destituirea 
celor vinovați de proasta organi
zare și de perpetuarea deficiențe
lor ?

Serioase perturbări se semnalează 
ți în aprovizionarea cu combusti
bil a celorlalte localități. In acesțe 
cazuri,. pe Ungă persistența uhwr 
defecțiuni în organizarea desface
rii, există importante restanțe 
și tn aprovizionare. Mari dato
rii au combinatele de industrializa
re a lemnului din Arad, Tg. Jiu, 
Tr. Severin etc. Care este situația 
la ora actuală ?

— Pînă acum nu s-a 
Încă nimic — ne spune 
A. Patraulea, director în 
așteptăm graficele de la 
rul Industriei Lemnului, 
mit însă asigurări că restanțele se 
vor recupera ,

Cînd însă se va produce acest 
eveniment n-am putut afla nici 
măcar la direcțiile de resort — Di
recția producție din M.I.L necu- 
noscînd volumul real al restanțelor. 
Pentru Ministerul Industriei Lem
nului, livrarea combustibilului este 
nu numai o sarcină 
ți o sarcină socială 
cărei îndeplinire se 
cu toată seriozitatea.

Ținem la dispoziție 
cului tuturor forurilor 
bile, pentru a aduce la cunoștința 
opiniei publice, punct cu punct și 
în modul cel mai concret cu putin
ță. nu promisiuni, ci măsurile apli
cate efectiv pentru redresarea rapi
dă a. acestui sector al comerțului.

O. MINCULESCU 
G- POPESCU 
M. IONESCU

furnizori. Intre- 
adresăm — pentru
cit timp va mai 
pentru a se lua 

efi-

strlu, sumbru șl destul 
de i 
tonui 
gustul unor 
reumatici.

S-ar putea ca 
să fie industria — ar spu
ne unii. Asta produc fa
bricile, asta cumpără co
merțul. Dar la contrac
tări, după cîte știu, co
merțul are dreptul să a- 
leagă. De ce alege, de ani 
de zile, aceleași și ace
leași culori, de ce atîta 
conservatorism într-o pe
rioadă cînd diversifi
carea lmbrăcăminții se 
realizează, înainte de 
toate, prin coloritul viu, 
atrăgător, tineresc ? Pînă 
cînd la diferitei» con-

spălăcit, in aceleași 
in triste, poate pe

bătrîni
vinovată

treb, cu ce sînt atunci 
vopsite stofele pentru fe
mei ? Și, de asemenea, 
care ar fi atunci adevărul 
dintr-un impresionant a- 
nunț-reclamă al fabricii 
„Colorom" ?)

Culmea este însă alta i 
multe din stofele pome
nite nu sînt -produse în 
țară, ci provin... din im
port. Cu valută bună se 
aduce, adică, marfă nea
trăgătoare și deci greu 
vandabilă, in pofida ori
căror criterii de eficiență 
economică. M-am intere
sat mai îndeaproape de 
proveniența acestor stofe 
și tergaluri. „Primim 
marfă de pe tot globul" —

Anghel BRATESCU 
inginer — București

Nota red.: Am cercetat 
pe teren faptele expuse 
de corespondentul nos
tru. Ele corespund în în- \ 
tregime realității. Ii pu
blicăm deci scrisoarea, cu 
adresă modificată : M.I.U.
si M.C.I.

RESURSELE LOCALE:

la valorificare
Sporirea continuă a eficienței eco

nomice, definită de documentele de 
partid drept factor hctărîtor al di
namismului economic, necesită va
lorificarea deplină, superioară a tu
turor resurselor materiale și umane 
existente. In cadrul acestora, un loc 
important îl ocupă bogățiile naturale 
de care dispune fiecare județ t-n 
parte.

Investigarea și valorificarea a- 
cestor resurse constituie un subiect 
de preocupare pentru Comitetul ju
dețean de partid Arad. Drept ur
mare, anul trecut, prin extinderea 
carierelor și balastierelor pe valea 
Crișului. Alb, întreprinderile de in
dustrie locală au realizat un spor 
de producție de circa 200 mc ba
last pe zi, destinat fabricării be- 
toanelor. prefabricatelor, lucrărilor 
de împletruire a drumurilor etc. A 
fost dată în exploatare o -secție de 
prefabricate la Bîrsa, iar în orașul 
Ineu, prin modernizarea capacități
lor existente, pe lîngă sporuri de 
producție, se asigură și satisfacerea 
unor cerințe de elemente prefabri
cate ale pieței externe. In afara pu
nerii în circuitul economic a unor 
resurse naturale, unitățile de in
dustrie locală șî ale cooperației 
meșteșugărești s-au ocupat de pre
lucrarea unor deșeuri provenite din 
industria republicană : masă lem
noasă rezultată de lâ fabricile de 
mobilă (folosită pentru confecțio
narea unor obiecte mărunte, de uz 
gospodăresc), tone

de capete textile, de deșeuri de 
vată etc.

Pornind de la cîteva considerente 
-ocial-economice, apreciem că pro
blema valorificării superioare a 
resurselor trebuie să facă obiectul 
unor preocupări sistematice și în- 
tr-o perspectivă mai îndelungată 
din partea direcției județene de in
dustrie locală, a uniunii județene 
a cooperației meșteșugărești, care 
au în subordine unități bine înche
gate, răspîndite, în general, echili
brat pe teritoriul județului și care 
pot prelua și dezvolta noi activi- 
tați, rezervele de resurse de 
dispunem 
exemplu 
poate livra cantități însemnate de 
produse, ce pot constitui materia 
primă pentru confecționarea unor 
bunuri de consum nu numai nece
sare, dar care, prin specificul lor 
reclamă munca femeilor, ce ar pu
tea fi astfel mai bine folosită. O 
sursă de materii prime, valorificată 
insuficient pînă acum, constă în 
prelucrarea așa-numitelor „căză
turi de la export" (produse foarte 
bune calitativ, rezultate la metra- 
rea pachetelor de țesături) din ca
drul întreprinderilor textile, care 
ar putea fi utilizate la confecțio
narea unor articole de îmbrăcămin
te cu posibilități de desfacere în 
județ, fără ca organizarea acestei 
activități să necesite cheltuieli deo
sebite. Lunar ar putea fi puse la 
dispoziție, pentru valorificare, cir
ca 10 000 mp. de 
Pe o scară mai

zate și deșeurile de masă lemnoasă, 
rezultate de la unitățile de indus
trializare. a lemnului si de la fa
bricile de mobilă.

Acoperirea deficitului de că
rămizi (peste 20 milioane bucăți a- 
nual). de plăci de teracotă etc. s-ar 
putea face prin utilizarea argilelor 
existente în zona orașului Sebeș, a 
comunei Bochia etc., argile ale că
ror proprietăți fizico-chimico-ineca- 
nice sînt corespunzătoare, iar re
zervele. pe un perimetru redus, 
practic inepuizabile. Tot în zona 
Bochia există însemnate rezerve de 
pămînturi colorate, care pot servi 
drept materie primă pentru indus
tria vopselelor

Tradiția existentă în județ în 
privința confecționării anumitor 
produse, ca și posibilitățile de cali
ficare rapidă a forței de muncă ne
cesare impun lărgirea unor activi
tăți existente Referindu-mă la a- 
ceste probleme, am avut în vedere, 
în primul rînd, acele activități care 
necesită — pentru organizarea și 
dezvoltarea ior — cheltuieli de in
vestiții minime. Sporuri însem
nate de producție se pot obține 
printr-o organizare superioară a 
capacităților existente. De exem
plu, sistematizarea balastierelor și 
distribuirea mai judicioasă a meca
nismelor și utilajelor asigură, pe 
lîngă evitarea afectării terenurilor 
agricole, un spor de producție de 
80—100 mii m.c. balast, necesar ri
dicării producției de prefabricate la 
nivelul prevăzut pentru perioadele 
următoare

Eficiența valorificării resurselor 
locale rezultă și din faptul, că te 
creează posibilități noi de livrare a 
unor produse la export. Cu inves
tiții de circa 1,5 milioane lei. nece
sare dotării carierelor de marmură 
cu utilaje care să asigure prelucra
rea acesteia, se poate obține o pro
ducție suplimentară 
milioane lei.

Din cele arătate 
județul Arad sînt 
resurse care pot și

TARU

Din acest puncto parte serioasă de vină pentru

anuală de 2—3

cit

14,

Anul Nou, 
dere, sîntem vinovați. Dar 
să menționez că nimeni nu

economtcă. cf 
importantă, a 
cere urmărită

asemenea țesături, 
largă pot ti utili-

Despre modul defectuos 
de funcționare a morilor 
sătești s-a mai discutat in 
diverse ocazii, făcindu-se 
diferite propuneri pentru

rezolvat 
tovarășul 
M.C.I. - 
Ministe- 

Am pri-

într-un viitor 
apropiat.

Ion PETRE 
satul Aprozi, 
județul Ilfov

de salariați. fa
ce condiții de 
ni se asigură pe 
rută.
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Turnu Severin

coloanele zia- 
responsa-

cuvine să ne

s-au
data aceasta. Nor
ca întreprinderea 
două

care 
fiind însemnate. De 
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Un grup de 40 
de salariați 
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aflăm că 
n-a des- 
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că 
aglomerație, orele de așteptare de 
noapte și frig petrecute la ușile 
depozitelor bucureștene revine în
șiși cetățenilor. Trebuie să fie clar 
înțeles că există cantități suficiente 
de combustibil pentru toată lumea. 
Ca atare, îngrijorarea manifestată 
este nejustificată in raport cu con
dițiile obiective, cu cantitățile de 
combustibil existente care, repe
tăm. pot satisface cerințele. Nejus
tificată în fond, adică neîntemeiată 
în raport cu posibilitățile materiale, 
aglomerația, înghesuiala cetățenilor 
la noile programări este de Ințe-' 
Ies dintr-un anume unghi de vede
re, ținînd seama că întreprinderea 
„Combustibilul" s-a compromis 
într-o anumită măsură în ochii ce
tățenilor. Intr-adevăr, deficiențele 
din activitatea întreprinderii 
manifestat și de 
mal ar fi fost 
să acționeze în

de ve- 
trebuie 

.. ___, . . va ră
mâne fără lemne și cărbuni, întru- 
cît în calculele noastre am prevă
zut cantități suficiente de combus
tibil pentru întreaga populație a 
Capitalei. Asigurînd întîi necesarul 
pentru primele 4 luni ale iernii vii
toare, după 31 octombrie 1970 vom 
pune la dispoziția solicitanților și 
cantități suplimentare, în afara 
normelor prevăzute. Ce-i drept, In 
unitățile noastre, cu toate că există 
un fond de marfă îndestulător, 
se mai produc întîrzieri în livra
rea și expedierea comenzilor. 
Cauza ? Fie proasta organizare a 
muncii, fie lipsa forței de muncă. 
Sosesc zilnic sute de vagoane de 

. lemne și cărbuni, ce depășesc cu 
mult posibilitățile noastre de des
cărcare. Avînd totuși 
presă de Ia forurile 
asigurăm descărcareasensuri i

dispoziție ex- 
superioare să 

neîntîrziată. întregi de fîșii

Cu melcul pe șine

Magazinul 
de pîine 

centrala 
termică

In ultimii ani, in ora
șul fiost.ru s-au construit 
multe blocuri de locuințe, 
alcătuind cartiere mari, 
cu mii de apartamente. 
Gospodarii orașului nu au 
avut insă în vedere ca, o- 
dată cu extinderea cartie
relor, să se organizeze și 
o rețea corespunzătoare 
de deservire, care să răs
pundă cerințelor noilor lo
catari. în cartierul Criha- 
la, de pildă, unde locuiesc 
peste 3 000 de persoane, 
aceste servicii sint aproa
pe inexistente. Astfel, la 
parterul unui bloc, in con
diții improprii, s-a amena
jat un așa-zis magazin a- 
limentar. care este întot
deauna supraaglomerat, 
iar chioșcul de pîine fu
nie in tot cartierul) este 
improvizat în spațiul afe
rent centralei termice. A-

cestea, de fapt, sint sin
gurele „unități comercia
le" din această zonă. In 
schimb, aici a fost înfiin
țată o mare unitate de re
parații auto, de parcă fie
care locatar ar avea cite 
o mașină proprie l

Cartierul nostru este vi
tregit și în ce privește 
transportul în comun. Cu 
8 luni în urmă a fost în
ființat un traseu de auto
buze. Traseu este însă 
doar un fel de a spune, 
pentru că pe el nu se prea 
văd clrculînd autobuze; 
nu se respectă programul 
de sosire și plecare, con
ducătorii auto opresc în 
stații numai cînd vor ei 
ele.

Desigur, locatarii înțe
leg că nu toate serviciile 
necesare cartierului pot fi 
organizate cit ai bate din 
palme. Dar, avînd in ve
dere faptul că temeliile 
cartierului au fost puse 
cu 4 ani in urmă, dacă e- 
dilii orașului ar fi între
bați : „dumneavoastră ce 
ați făcut pentru asigura
rea serviciilor necesare 
locuitorilor din Crihala ?“, 
nu știu ce ar putea răs
punde. Așteptăm deci să 
vedem răspunsul lor con
cret, 
mai

Nu este vorba de nici 
o ispravă cosmică, ci de 
una cit se poate de... pă
mânteană. La Azuga func
ționează o fabrică de șa- 
motă care, de cîteva luni, 
împrăștie în atmosferă 
tone întregi de praf. Ca 
urmare, pe o porțiune 
destul de întinsă de pe 
frumoasa Vale a Prahovei, 
brazii, casele, grădinile, 
străzile au devenit cenușii. 
Ca un dezolant peisaj... 
lunar ! Nimeni, in Azuga, 
nu mai poate deschide o

fereastră, o ușă, fără ca 
praful să nu-i invadeze 
locuința.

Mă întreb și eu, ca și 
atîția alți cetățeni : cine 
ii dă dreptul acestei în
treprinderi să polueze ae
rul pe care-l respirăm și 
să degradeze frumosul 
peisaj natural din preaj
ma sa? Pînă acum, condu
cerea întreprinderii nu a 
binevoit să ne dea nici un 
răspuns. Pentru că, după 
cit se pare, ea nu știe de- 
cît una și bună : „Asta 
este situația !“ Poate că 
forul tutelar va găsi totuși 
o soluție pentru a o de
termina să-și schimbe... 
placa !

Mori 
care macină... timp

mbunătățlrea activității 
și rentabilizarea acestora. 
Adesea s-a motivat că u- 
nele mori sint nerentabile 
întrucît serviciile lor nu 
prea sint solicitate. Dar a- 
devărul este altul. Iată un 
exemplu care susține a- 
ceastă afirmație. In satul 
nostru nu există moară 
Și poate că, finind seama 
de numărul mic al locui
torilor, nici n-ar fi ren
tabilă. De aceea, pentru 
a măcina griu sau po
rumb, sătenii se duc in 
satele învecinate : Sohatu, 
Vasilati. Gălbinași etc. 
Dar, de multe ori, ne~de
plasăm degeaba, pentru 
că morile din aceste sate 
sint mai tot timpul închi
se. Din luna septembrie 
1969, batem drumurile 
cînd la o moară, cină la 
alta, deoarece niciodată 
nu reușim să ghicim ora
rul lor de funcționare. La 
Vasilați ni se spune că 
morarul este la Gălbinași, 
să așteptăm 
ne. Plecăm 
binași. Aici 
morarul nici 
chis moara de

facem calea întoarsa 
sau ne îndreptăm spre 
morile din Sohatu ori 
Progresu. Zeci de kilome
tri parcurși degeaba, 
timp irosit și bani chel- 
tuiți pentru transportul 
inutil al cerealelor.

Se înțelege că aceste 
stagnări in activitatea mo
rilor nu pot avea alt e- 
fect decît slaba lor ren
tabilitate. Este oare atît 
de greu ca Întreprinderea 
de industrie locală Olte
nița, de care aparțin mo
rile sătești de mai sus, să 
stăvilească această... mă
cinare de timp ?

Intre Timișoara șt Reși
ța, facem naveta, cu tre
nul, sute 
tă însă 
transport 
această

tfi, se 
exprimăm incă o dată ne
dumerirea față de măsura 
luată de organele C.F.R. 
de a anula, o dată cu in
trarea in vigoare a noului 
mers al trenurilor (1 iunie 
1969), unicul tren accele
rat de pe acest traseu. De 
la 1 iunie anul trecut a- 
vem, deci, la dispoziție 
doar trenuri personale. 
Așa se face că o distanță 
de numai 98 km o par
curgem — dacă se respec
tă graficul de circulație — 
în două ore și jumătate- 
trei ore sau, cînd trenuri
le întârzie, chiar, ca mel
cul, in trei-patru ore. Ade
sea, vagoanele sînt neîn
călzite sau lipsite de lu
mină electrică, nu au sus
pensii corespunzătoare 
etc. Unele trenuri nu au 
nici măcar un singur va
gon de clasa I, deși in 
stațiile de formare, res
pectiv la Reșița sau la 
Timișoara, se știe foarte 
bine că s-au eliberat nu
meroase abonamente și 
pentru această clasă.

C.F.R.-ul ne obișnuise 
într-o vreme cu o prom
ptitudine deosebită in re- 
cepționarea observațiilor 
călătorilor și în înlătura
rea deficiențelor semna
late. Perpetuarea stărilor 
de lucruri de mai sus do
vedește însă că, de data 
aceasta, cei răspunzători 
de buna deservire a călă
torilor au cam... pierdut 
trenul.

rezultă că în 
încă suficiente 

_____  ___ este necesar să 
fie atrase în circuitul economic în 
perioadele următoare. In acest scop, 
și comisiile economice ale comite
telor orășenești de partid au fost 
îndrumate să studieze posibilitățile 
organizării unor noi activități. Ast
fel, în perioada următoare, industria 
locală va fi profilată și organizată 
pe ramuri de activitate (extractivă, 
materiale de construcții, prelucrarea 
lemnului etc.), vor fi organizate noi 
secții, vor fi asimilate pește 40 de 
noi produse, în parte destinate ex
portului. In vederea măririi capaci
tăților de producție și asigurării de 
sporuri ale productivității muncii 
s-au prevăzut o serie de acțiuni 
din fondurile de mică mecanizare. 
De pildă, prin punerea în funcțiune 
a unui siloz pentru produse de ca
rieră, dotat cu instalații mecanizate 
de încărcare a vagoanelor, se . va 
realiza anual o producție suplimen
tară de peste 20 000 tone, astfel de 
produse fiind necesare moderniza 
rii rețelei de drumuri din județ. 
Activitatea întreprinderilor de in
dustrie locală a fost orientată și în 
direcția extinderii colaborării cu 
întreprinderile republicane din ju
deț ; volumul acestej activități va 
crește cu cel puțin 40 la sută în 
1970.

Toate aceste măsuri vor face ca 
industria locală să-și îndeplinească 
mai bine rolul pe care-l are în 
aprovizionarea populației cu o mare 
varietate de bunuri de consum.

Ghoorghe TODUȚA 
economist In cadrul Comisiei 
economice a Comitetului 
județean de partid Arad

fiost.ru
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La Uzina metalurgică din Iași

ECONOMISIREA 
METALULUI

CHEMA REA 
organizației de partid 

a județului Brașov către toate

mseamna:
• Un program de acțiune
• O preocupare de fiecare zi 
©Exigență față de sine

si fată de furnizori

organizațiile județene 
ale Partidului Comunist Român, 

către toti oamenii muncii s
(Urmare din pag. I)

CHEMA REA 
organizației județene de partid 
Timiș către toate organizațiile 

județene ale Partidului 
Comunist Român, către toti 

oamenii muncii din agricultură
(Urmare din pag. I)

♦
Mai mult ca In oricare Întreprin

dere din județul Iași, la Uzina me
talurgică înfăptuirea Indicațiilor 
partidului privind reducerea consu
murilor specifice de metal se află 
pe unul din primele locuri pe agenda 
de lucru a comitetului de direcție, 
a colectivului de muncitori, ingineri 
și tehnicieni. în uzină se desfășoară 
acum o intensă acțiune de investigare 
a rezervelor interne, se preconizează 
ample măsuri pentru ca din aceleași 
oțeluri să se producă și să se livre
ze cantități sporite de țevi și pro
file. Amintim că în întreprindere 
s-au economisit anul trecut 80 tone 
de bandă din metal.

Experiența de pînă acum In econo
misirea oțelurilor va fi dezvoltată, 
noi rezerve vor fi puse- în valoare. 
Ing. Mihai Vătavu, directorul* uzinei, 
ne-a vorbit, în primul rînd, despre 
extinderea In acest an a laminări) 
la toleranțe minime i în acest scop, 
serviciul tehnic a elaborat o metodă 
modernă de optimizare a sortimenta- 
ției de țevi la toleranțe negative. în 
întreprindere s-a și început să se 
lucreze cu o cală de role prelungi
tă la 80 metri, față de 68 metrj la 
linia principală de 4 țoii, care per
mite micșorarea numărului de cape
te | în același timp, se execută acum 
montajul unei instalații de sudură 
cu curenți de înaltă frecvență, Ia 
linia de 3 țoii, care va îmbunătăți 
substanțial calitatea țevilor față de 
sudura prin rezistențe. Lucrîndu-se 
astfel, pe lingă înlăturarea țunderu- 
lui de pe țeavă, se va putea folosi 
banda de oțel fabricată în țară, re- 
dueîndu-se astfel importul.

Preocupările inginerilor și tehnicie
nilor, ale specialiștilor mai vizează 
promovarea procedeelor moderne de 
prelucrare a oțelurilor. Cadrele teh- 
nico-inginerești studiază în prezent 
condițiile necesare pentru introduce
rea zincării uscate, procedeu care 
permite îmbunătățirea calității țevi
lor, cît și economisirea materialelor 
auxiliare. Specialiștii uzinei sînt pe 
cale să treacă la tipizarea tehnolo
giilor pentru fabricarea sculelor și 
dispozitivelor, ceea ce va aduce eco
nomii substanțiale de metal prin în
lăturarea de la început a adausurilor 
de fabricație. în același timp, se pre
gătește montarea unei noi linii de 
fișiere pentru pregătirea benzilor 
potrivit tipurilor de țevi fabricate, 
îneît să nu se piardă deloc bandă în 
procesul de laminare, se lucrează ia 
mecanizarea alimentării cu bandă la 
linia de 4 țoii, la îmbunătățirea 
transportului intern cu ajutorul po
durilor rulante și cărucioarelor me
canice.

mentelor de țevi la toleranțe 
negative, în funcție de care se 
face acum întreaga pregătire a 
producției — a precizat interlocuto
rul — constituie baza preocupărilor 
noastre. In ultimii trei ani, spre 
exemplu, noi am reușit să reducem 
consumurile specifice de bandă pe 
tona de țevi, prin laminarea la tole
ranțe negative, de la 1117 kg, la 1 107 
kg. Această cifră amintită ne-am 
fixat-o în plan și pentru 1970. In 
acest scop, se perfectează noi studii 
de laminare la toleranțe negative și 
de utilizare a calculului optim a 
acestor toleranțe. Se cuvine relevat 
că uzina ieșeană realizează în pre
zent circa 700 tipodimensiuni de țevi 
și 365 tipodimensiuni de profile în
doite. Dintre acestea, în 1969 s-au fa
bricat 240 tipodimensiuni de țevi și 
profile la toleranțe negative.

— Posibilitățile de economisire a 
metalului sînt deosebit de mari la noi 
— ne-a spus și economistul Nicolae 
Lacea, șeful serviciului planificare — 
deoarece materia primă, banda de 
metal, reprezintă 84 la sută din to
talul cheltuielilor de producție. Co
lectivul nostru a realizat anul tre
cut mia de Iei producție marfă cu o 
cheltuială de 820 lei. In acest an 
vom obține rezultate mai bune la a- 
cest indicator, deoarece, studiile 
efectuate pinâ în prezent s-au con
cretizat In posibilități de realizare 
peste prevederi a cel ouțin 300 tone 
țeavă și 400 tone profile îndoite. Un 
efect pozitiv, în acest sens, are eco
nomia de 100—150 tone bandă ce se 
poate obține prin laminarea la tole
ranțe negative și reducerea deșeuri
lor și rebuturilor

Nu putem trece lotuși eu vederea 
faptul că rezultatele în privința eco
nomisirii metalului ar putea fi și mai

mari, dacă și întreprinderile furni
zoare ar înțelege să sprijine mai mult 
această acțiune. în legătură cu con
jugarea eforturilor tuturor factorilor 
care furnizează materia primă uzinei 
metalurgice ieșene, ing. Mihai Vă
tavu ne-a spus :

— Este de dorit, In primul rînd, 
ca furnizorul nostru principal — 
Combinatul siderurgic Hunedoara — 
să ne înțeleagă și să ne furnizeze 
bandă la toleranțele necesare pri
vind grosimea și lățimea. Nu mai 
vorbim de calitate i banda cu un 
țunder mai puțin aderent permite 
funcționarea corespunzătoare a a- 
gregatelor noastre și, ca urmare, 
consumuri mai mici de metal.

în colaborare cu combinatele si
derurgice este nevoie să se rezolve 
operativ și alte probleme — și anu
me: banda să fie expediată uzinei ie
șene debitată de capete, spre a se 
evita irosirea de metal care încarcă 
prețul de cost ■ în al doilea rînd, 
să se calculeze separat cantitatea de 
sîrmă cu care vin legate benzile, 
deoarece, într-un an, uzina primește 
efectiv mai puțină bandă cu apro
ximativ 150 tone.

Ațn reținut, de asemenea, cerința 
ca uzina „Republica" din Capitală 
să livreze țeavă pentru mufe de o 
calitate mai bună, pentru a se putea 
valorifica și capetele de la eboșare 
prin confecționarea diferitelor piese. 
Totodată, a devenit oportun ca la 
Combinatul siderurgic din Galați să 
se realizeze un sortiment de tablă 
corespunzător băilor de zincare, de
oarece acestea se sparg în prezent 
foarte repede, nefiind confecționate 
-Rntr-ui- material de calitate

i Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii”

700 FERME LEGUMICOLE

Valoriflcînd mai bine baza tehnico-materială. experiența și capacitatea 
lor, colectivele de muncă din județul nostru își vor consacra întreaga activi
tate pentru realizarea hotărîrilor celui de-al X-lea Congres al partidului și 
ale plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1969. Tn acest scop ne luăm urmă
toarele angajamente :

ta serviciul tehnic am purtat dis
cuții pe această temă cu ing. Otto 
Bclzo, șeful serviciului, care ne-a 
prezentat și alte măsuri ce vor fi a- 
plicate în fabrică pentru economi
sirea metalului și a materialelor 
auxiliare. Metoda matematică „E- 
lectre" de optimizare a sorti-

remedierilor. estetizărilor de piese, 
înlăturării adausului de prelucrare, 
pieselor rebutate pentru vicii ascun
se); să se asigure o livrare ritmică 
a pieselor la termenele prevăzute 
în contracte ; să se clarifice di
vergențele dintre F.M.U.A.B. și U- 
zina mecanică din Plopeni apărute 
în legătură cu refuzul acesteia din 
urmă de a contracta cantitatea de 
320 tone piese turnate necesare fa
bricii bucureștene ; să se Încheie 
contracte neîntîrziat și să se procure 
piesele și subansamblurile din import 
necesare pentru producția acestui tri
mestru și pentru întregul an.

Cum a demarat fabricația în acest 
nn la UZINA DE STRUNGURI DIN 
ARAD, unde, față de realizările din 
1969, planul producției globale crește 
cu 23 la sută, iar cel al producției 
marfă cu 26 la sută ? La data de 16 
ianuarie a.c., producția pe întregul an 
1970 a acestei mari uzine arădene era 
contractată în proporție de peste 80 
la sută, iar pentru trimestrul I inte
gral. Nu însă și aprovizionată în can
titățile necesare. Ce rezultate efective 
au fost înregistrate în primele 15 zile 
din acest an ? — l-am întrebat pe tov. 
Toma Podea, șeful serviciului plan ?

— Pînă în prezent, la magazia de 
produse finite nu s-a predat nici un 
strung. Situația se explică prin faptul 
că, la sfîrșitul anului trecut, toate 
forțele uzinei au fost concentrate 
pentru realizarea planului de pro
ducție, pregătirea fabricației pentru 
1970 fiind aproape complet neglijată 
Ca urmare, această pregătire am e- 
fectuat-o în primele zile din acest an. 
iar în zilele următoare începem con
comitent și montajul primelor strun
guri din producția anului 1970.

— Care este perspectiva realizării 
planului pe luna în curs și pe tri
mestrul I ?

— In pofida situației de pînă 
acum, cred că In această lună 
planul va fi îndeplinit. In lunile ur
mătoare, dacă nu vor intra în func
țiune noile capacități de producție 
planificate (deocamdată, constructo-

In cooperativele a- 
gricole, îndeosebi in 
cele situate in mari 
bazine producătoare de 
legume, au luat ființă 
aproape 700 ferme le
gumicole. Ele funcțio
nează pe principiul 
gestiunii economice 
interne și Iși desfășoa
ră activitatea pe o su
prafață de 50—150 ha. 
Profilul de producție 
al fermei este deter
minat de destinația 
producției — piața in
ternă, industrializare 
sau pentru export.

Ferma legumicolă

specializată face parte 
integrantă din coope
rativa agricolă, care îi 
asigură mijloacele teh
nice, materiale și fi
nanciare, precum și 
forța de muncă nece
sară îndeplinirii pla
nului de producție și 
financiar inclus în pla
nul anual al coopera
tivei agricole. B’etma 
folosește grupe de 
tractoare și mașini 
specializate ale secție: 
permanente de meca
nizare din C.A.P.

Potrivit datelor Mi
nisterului Agriculturii

și Silviculturii, supra- 
i fețele fermelor legu
micole din unitățile 

{cooperatiste, care în
cheie contracte pentru 

1 fondul central de le
gume. vor totaliza 
650 000 ha. mai mult 
de jumătate din su
prafața cultivată în 

! sectorul agricol coo
peratist. Concomitent, 
in toate județele se 

! organizează si ferme 
Specializate pentru a- 
provizionarea pe plan 
local cu legume.

(Agerpres)

în industrie:
— depășirea planului producției marfă cu 250 milioane lei, realiz!ndu-se 

peste prevederi ;
— 150 tractoare
— 100 autocamioane, din care 50 realizate din economiile de metal
— 50 000 bucăți rulmenți
— 4 000 kVV motoare electrice
— 10 000 tone ingrășăminto
— 1 500 tone ciment
— 1 100 tone hîrtie și celuloză
— 35 000 mp țesături de lină și bumbac, precum și cantități însemnate 

de încălțăminte și alte bunuri de larg consum.
— depășirea planului de export cu 70 milioane lei, îndeosebi prin diver

sificarea și sporirea numărului de produse și creșterea competitivității lor.
— sporirea eficienței economice a exportului, prin creșterea ponderii 

produselor cu grad ridicat de prelucrare și calitate superioară, adaptarea 
în mai mare măsură a activității de producție și de comerț exterior Ia 
cerințele pieței externe.

— se vor livra suplimentar Ia fondul pieței produse în valoare de 40 
milioane lei

— reducerea cu 50 milioane lei a importurilor de materii prime, mate
riale și utilaje.

— prin reproiectarea unor produse, îmbunătățirea tehnologiilor de fabri
cație, extinderea utilizării oțelurilor cu calități superioare, precum și prin 
folosirea în mai mare măsură a înlocuitorilor vom reduce consumurile spe
cifice planificate, obținîndu-se economii de :

— 1 800 tone metal
— 6 000 mc material lemnos
— 1 400 tone ciment și altele.
Se vor realiza economii la prețul de cost tn valoare de 60 milioane lei.
— Prin creșterea randamentului de utilizare a combustibililor, raționa

lizarea consumului de energie electrică și mai buna valorificare a resurselor 
secundare de energie se va realiza o economie față de plan de 6 000 tone 
combustibil convențional și 2,5 milioane kWh energie electrică.

— Creșterea gradului de utilizare a capacităților de producție prti> mă
rirea coeficientului de schimburi la mașini-unelte in secțiile de bază la 
2,2 și realizarea unui grad de utilizare a fondului rle timp disponibil d« 
T5 la sută.

— Sporirea productivității muncii planificate cu 1 200 lei pe salariat prtn 
organizarea mai bună a producției, creșterea gradului de mecanizare și 
auțoniatizare, întărirea disciplinei în muncă, utilizarea completă a fondului 
de timp de lucru. Sporul de producție ce se va obține față de anul 1969 se 
va realiză în cea mai mare parte pe seama creșterii productivității muncii.

— Obținerea peste plan a 80 milioane lei beneficii prin sporirea eficienței 
activității economice a fiecărei unități printr-o mai bună gospodărire a fon
durilor materiale și bănești și reducerea cheltuielilor <le producție.

— Ridicarea nivelului calitativ al produselor și diversificarea sortimen
telor, perfecționarea continuă a mașinilor și utilajelor :

— realizarea peste plan a Î0 produse și articole noi :
— «proiectarea și modernizarea unui număr de 27 sortimente in afara 

celor prevăzute in plan :
— scurtarea duratei de asimilare in fabricație cu 1—6 luni la 55 pro

duse și articole intre care modelul funcționa) al motorului Diesel cu patru 
cilindri de 59 CP, suflantele de aer cu motor de distribuție S.R.D-20 și 
S.R.D -40, noi tipuri rle radiatoare, rulmenți și scule.

— Realizarea înainte de termen o parametrilor tehnico-economici pro
iectați la următoarele obiective

— Secția rle tratamente termice și acoperiri galvanice Is uzina de auto
camioane cu două luni.

— Hala tractor de 10 CI’ eu șase luni.
— Creșterea capacității Fabricii de scule din Rișnov eu 1 400 tone «‘mie 

anual eu șase luni.
— Instalația „Frigofen" de la Combinatul chimic Făgăraș eu trei luni.
— Dezvoltarea capacității de încălțăminte cu 600 000 perechi pe an cu 

trei luni ,
— Desfășurarea unei acțiuni sistematice pentru pregătirea și perfec

ționarea cadrelor calificate necesare noilor obiective, dezvoltării unităților 
economice, utilizării complete a capacităților de producție și expioatării 
raționale a utilajelor și instalațiilor de înaltă tehnicitate.

centrala industrială
rul.— I.C.M. Brașov — lucrează abia 
cu 30 la sută din forța de muncă 
cerută de ritmul stabilit pentru asi
gurarea punerii In funcțiune la timp 
a obiectivelor respective) și dacă nu 
vom primi la vreme utilajele prevă
zute în planul de investiții pe 1970, 
realizarea planului de producție 
poate deveni incertă.

Prin urmare asupra realizări! pla
nului de producție la cele două noi 
unități ale Centralei industriale de 
mașini-unelte, restanțiere în ănuJ 
trecut, planează din nou unele semne 
de întrebare. O spune stadiul încă 
necorespunzător al aprovizionării, al 
pregătirii fabricației, o spun — mai 
mult decît acestea — rezultatele din 
prima jumătate a acestei luni, cînd 
pe porțile celor două întreprinderi 
nu a ieșit nici un produs finit. Se va 
repeta, intr-adevăr, situația din anul 
trecut ?

Unitățile In cauză așteaptă un aju
tor din partea centralei și a minis
terului. Sînt hotărîte aceste foruri să 
intervină prompt, acum, la începutul 
anului, pentru lichidarea neajunsu
rilor din cele două unități ?

Tov ing. Mircea Pupăză, directo
rul general al C.I.M U., ne răspunde > 
„Cunoaștem bine necazurile fiecărei 
unități și facem tot ce ne stă în pu
tință pentru a le ajuta. In privința 
F.M.U.A.B., am căutat soluții la toa
te nivelurile și pentru toate proble
mele. Sperăm să fie aplicate cu 
bune rezultate. Sînt însă și lucruri 
— de pildă, importul, calitatea pie
selor turnate — care nu pot fi solu
ționate decît la nivel de minister. 
Uzina de strunguri din Arad are 
create condiții pentru realizarea sar
cinilor de plan. De altfel, judecind 
prin prisma posibilităților existente 
în fiecare unitate din cadrul centra
lei noastre, sînt convins că planul 
pe trimestrul I va fi realizat inte
gral.

La aceeași întrebare ne răspunde 
și tov. ing. Eugen Manto, director 
tehnic tn Direcția generală de ma
șini și produse de serie din M.I.C.M.: 
„Situația critică a realizării planului 
la ora actuală în cele două unități

de bază ale Centralei industriale de 
mașini-unelte poate fi depășită. Mul
te din problemele ridicate în uzine 
se pot rezolva la nivel de centrală 
sau chiar în fiecare întreprindere 
Mă gîndesc, de pildă, la Uzina do 
strunguri din Arad, unde realizare» 
planului nu este condiționată dectt 
de rapiditatea cu care unitatea va 
reuși să-și creeze un decalaj între 
sectoarele de fabricație, să-și asi
gure un stoc minim de piese pentru 
montaj. In, legătură cu F.M.U.A.B., 
problemele ridicate în privința asi
gurării importurilor sînt în centrul 
atenției ministerului și contăm pe o 
rezolvare cît mai rapidă. Cît privește 
relațiile de colaborare, aproviziona
rea cu piese de calitate de la o în
treprindere sau alta, acestea sînt 
probleme pe care trebuie să le so
luționeze de acum centralele indus
triale.

— Uzinele așteaptă din partea mi
nisterului o rezolvare rapidă, dar și 
consistentă în timp, a problemelor 
asigurării bazei, tehnico-materiale 
de producție.

— Este, de fapt, ceea ce ne pre
ocupă cel mai mult Ia ora actuală, 
tn acest sens, am întocmit studii 
care vor fi concretizate. începînd cu 
lunile viitoare, pentru dezvoltarea 
substanțială a capacităților sculării- 
lor și mai ales pentru crearea de 
noi spații de producție în sectoarele 
calde numai pentru constructorii de 
mașini-unelte.

★
Prea multe lucruri certe n-am 

aflat din discuțiile purtate la 
centrală, nici în minister. Deocam
dată, se caută soluții viabile, se în
tocmesc studii de perspectivă, se 
fac promisiuni. Evident, concretiza
rea studiilor actuale va determina 
în viitor o înviorare a întregii acti
vități de aprovizionare a unităților 
constructoare de mașini-unelte Dar 
producția acestor unități cere acum 
o intervenție energică și eficientă 
din partea ministerului și a centra
lei industriale. Va fi înțeles acest 
imperativ ? Vom reveni cu noi preci
zări la sfîrșitul acestui trimestru.

în sectorul de investițâi-construcții:
Pregătirea condițiilor optime pentru desfășurarea activității de inves

tiții : asigurarea din timp a documentațiilor de execuție și a amplasamen
telor, procurarea utilajelor tehnologice la termene corespunzătoare pro
gramului de montaj și de punere în funcțiune a obiectivelor, astfel îneît 
să realizăm încă din primul semestru 50 la sută din sarcina anuală de In
vestiții.

Perfecționarea activităților de construcții ți montaj pentru exe
cuția lucrărilor potrivit graficelor și la un nivel calitativ ridicat, prin 
pregătirea din timp .a acestora, aprovizionarea ritmică cu materiale de 
construcții, folosirea rațională a forței de muncă, a utilajelor și a mijloa
celor de transport.

— Reducerea duratei de execuție și punere în funcțiune cu 20—90 
rile mai devreme u 39 capacități de producție industriale și agrozootehnice 
planificate in acest an

Intre aceste obiective se află :
— Hala dc piese de schimb a uzinei de material rulant.
— Instalațiile pentru coloranți de Ia Uzina „Colorom" Codlea.
— Instalația de termigen de la Fabrica Răsăritul
— Hala de confecții metalice a industriei locale.
— Darea în folosință cu 20 zile mai devreme a 1 500 de apartamente.
— Reducerea costurilor lucrărilor de investiții cu 35 milioane lei prin 

îmbunătățirea soluțiilor de proiectare, folosirea în mai inare măsură a 
proiectelor tip, realizarea de lucrări cu suprafețe și volume dimensionate 
în strictă concordanță cu necesitățile reale.

Depășirea cu 400 lei a productivității muncii pe salariat în construcții- 
montaj prin extinderea industrializării lucrărilor, folosirea soluțiilor cu 
grad înalt de. prefabricare, programarea și organizarea rațională a execuției 
lucrărilor și utilizarea integrală a fondului de timp de lucru;

Se vor realiza prin autodotare 1 000 mașini, utilaje și instalații în va
loare de circa 130 milioane lei.

în transporturi:
— îmbunătățirea utilizării mijloacelor de transport prin reducerea imo

bilizării vagoanelor la operațiile de încărcare-descărcare din întreprinderi, 
prin mecanizarea operațiilor, extinderea palctizării și containerizării mărfu
rilor.

— Sporirea față de realizările anului 1969 cu 5 la sută a coeficientului 
de utilizare a locomotivelor Diesel și electrice.

— Creșterea cu 5,5 Ia sută peste plan a indicilor de utilizare a parcului 
de autotractoare și semiremorci.

— Satisfacerea integrală a nevoilor de transport feroviar și auto în con
diții de siguranță deplină și regularitate a circulației.

* .
Organele și organizațiile de partid, conducerile întreprinderilor, cen

tralelor, combinatelor, grupurilor industriale, ale celorlalte unități economice 
vor stabili cele mai eficiente măsuri menite sâ asigure realizarea planului 
și a angajamentelor luate cu ocazia adunărilor lor de dezbateri a sarcinilor 
de plan pe 1970,' vor mobiliza toți oamenii muncii' în vederea descoperirii 
de noi rezerve de sporire a producției și a eficienței activității economice.

înfăptuirea exemplară a planului și a angajamentelor luate va conduce 
la valorificarea la un nivel și mai Înalt a potențialului economic materia) 
și uman al județului nostru, va constitui o nouă dovadă a adeziunii comu
niștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Brașov, a întregului popor 
la politica științifică a partidului nostru.

Asigurăm conducerea partidului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că vom depune toată capacitatea noastră de muncă pentru înfăptuirea și de
pășirea angajamentelor luate, pentru sporirea aportului județului nostru la 
dezvoltarea economiei naționale, la înflorirea scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România.

îndeplinindu-și angajamentele, Întreprinderile agricole de stat au obți
nut 117 milioane lei beneficii, cu 9 milioane lei mai mult decft prevederile 
planului, iar întreprinderile de mecanizare a agriculturii și-au depășit veni
turile cu 4 la sută față de 3 la sută cît și-au propus inițial.

în anul 1969, unitățile agricole de stat șl cooperatiste au efectuat lucrări 
de desecare pe 38 000 ha, cu 3 000 hectare peste angajament și au sporit su
prafața arabilă a județului cu 940 ha față de 800 ha propuse tn chemarea la 
întrecere.

Creșterea producției a determinat sporirea veniturilor cooperativelor 
agricole, a averii lor obștești și pe această bază tmbunătățirea nivelului da 
trai al cooperatorilor.

Aceste rezultate au fost obținute tn ciuda condițiilor climaterice mal 
puțin favorabile din anul trecut în același timp, din cauza unor neajunsuri 
existente tn organizarea producției, în folosirea bazei materiale și a forței 
de muncă, realizările din agricultura județului nu se ridică încă la nivelul 
cerințelor și posibilităților actuale, unele sarcini de plan și angajamente 
luate tn întrecere nefiind îndeplinite.

Potrivit sarcinilor stabilite de Plenara Comitetului Central al partidului 
din decembrie 1969, tn expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, agricultura, 
care deține un loc principal în activitatea economică a țării, este chemată 
să contribuie în mai mare măsură la dezvoltarea economiei naționale, cores
punzător condițiilor de care dispunem și sprijinului susținut pe care îl pri
mește din partea statului.

Plenara Comitetului județean Timiș al P.C.R., analizînd rezultatele obți
nute în 1969 și ținînd seama de posibilitățile existente în unitățile agricole 
de stat și cooperatiste, dind expresie hotărîrii comuniștilor, țărănimii, meca
nizatorilor, specialiștilor din agricultura județului de a-și intensifica efortu
rile pentru ridicarea continuă a producției agricole, adresează din nou orga
nizațiilor județene de partid, tuturor oamenilor muncii din agricultură o 
înflăcărată chemare la întrecere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
tn agricultură pe anul 1970.

în acest scop ne propunem să realizăm următoarele :
— Creșterea peste prevederile planului a producției totale cu 7 600 tone 

grîu, 5 500 tone porumb, 1 400 tone f loarea-soarelui, 4 400 tone sfeclă de 
laltăr, printr-un spor de producție peste plan la hectar ; la griu cu 50 kg 
atit in întreprinderile agricole de stat, cit și în cooperativele agricole de 
producție, la porumb cu 50 kg in întreprinderile agricole de stat și cu 30 kg 
in cooperativele agricole de producție, la floarea-soarelui cu 30 kg, iar la 
«fecla de zahăr cu 300 kg i pentru aceasta se vor executa lucrările agroteh
nice la timp și de calitate superioară, se vor extinde soiurile de semințe și 
materialul sâditoi de mare productivitate, se va realiza o strînsă legătură 
între unitățile de cercetare și cele productive

— Față de suprafața planificată, producția de legume va ti extinsă pe 
tncă 100 ha : se va depăși cu 5 520 tone producția totală de legume prevă
zută, din care 3 000 tone vor fi livrate la export. In acest scop vor intra 
in producție încă 19 ha sere industriale și 90 ha sere solarii, construite de 
către asociațiile intercooperatiste, astfel incit la stirșitul anului cooperativele 
agricole vor dispune de 39 ha sere industriale și 221 ha solarii ; va continua 
acțiunea de profilare și specializare .a unor unități in producția de legume, 
vor spori suprafețele irigate cu apă din pinza freatică.

- In zootehnie, față de sarcinile planificate, efectivele de animale 
matcă vor fcreșle cu 4 000 vaci și juninci in cooperativele agricole de pro
ducție și cu 450 in întreprinderile agricole de stat, ajungîndu-se astfel la un 
efectiv de 78 600 vaci și juninci, din care 58 000 în C.A.P., și la 62 300 scroafe 
de prăsilă, din care 30 000 in unitățile cooperatiste. Pentru aceasta, în coope
rativele agricole se vor obține peste plan 5 viței la fiecare sută de vaci, iar 
numărul purceilor ințărcați pe scroafă va fi cu 10 la sută peste media pla
nificată Intr-un număr de 8 cooperative agricole vor intra in funcțiune 
complexe de creștere și ingrășare a porcilor n cite 5 000 capete fiecare, 3 
complexe intercooperatiste - unul pentru 30 000 porci, unul pentru creșterea 
a peste 41 000 păsări și altul pentru îngră.șarea a 10 000 miei. Va continua 
acțiunea de dezvoltare și îmbunătățire calitativă a structurii bazei furajere 
în toate unitățile agricole și se vor întreprinde noi măsuri pentru folosirea 
economică a acestora.

— Aplicind măsuri agrotehnice corespunzătoare, folosind noile mijloace 
tehnice puse la dispoziție de către industrie, unitățile agricole vor spori pro
ducția peste plan cu 1 000 tone la struguri și 500 tone la fructe.

- Va fi asigurată dezvoltarea în continuare a sericiculturii, producția 
de gogoși de mătase din aceeași cantitate de sămință urmînd să sporească 
la 73 tone, cu 5 la sută mai mult ca în I960 ; se vor iniția noi acțiuni pentru 
extinderea acestei ramuri, cu deosebire în cooperativele agricole și în gos
podăriile țărănești, extinzîndu-se plantațiile de duzi în masiv și pe noi su
prafețe

— Depășirile de plan pe care unitățile agricole și le propun vor permite 
să se livreze la fondul central, peste sarcinile stabilite, următoarele canti
tăți de produse .

C.A.P. I.A.S. TotaJ

Grîu tone 5 ono 2 600 7 600
Porumb 3 000 2 500 5 500
Floarea-soarelui 600 800 1 400
Sfeclă de zahăr 4 400 — 4 400
Legume 5 370 150 5 520
Carne total *• 500 700 1 200

din care de porc »• 400 400 800
Lapte în hi. 2 000 3 600 5 600
Ouă bucăți 500 000 500 000

— Muncitorii, tehnicienii și Inginerii din cele 29 de întreprinderi agri
cole de stat iși propun să perfecționeze in continuare formele de organizare 
și conducere a producției, să sporească eficiența economică astfel incit să 
depășească prevederile de plan la beneficii cu 3,5 milioane lei și să reducă 
suplimentar cheltuielile de producție cu 1,8 la sută.

— -Colectivele de muncă din cele 17 întreprinderi de mecanizare a agri
culturii se angajează să depășească planul de venituri cu 2,6 milioane lei și 
să sporească timpul anual de funcționare a tractoarelor cu 7 la sută, paralel 
cu efectuarea unor lucrări diversificate și la un nivel calitativ superior.

— In anul 1970 suprafața arabilă a județului va spori eu 500 ha prin în
gustarea și desființarea unor drumuri, defrișări de arboret, organizarea ju
dicioasă a centrelor gospodărești și sectoarelor zootehnice ; prin largi acțiuni 
intercooperatiste și muncă patriotică a cetățenilor vor fi executate lucrări 
de desecare și îndiguiri pe o suprafață de 7 500 ha mai mult față de plan.

— Comitetul județean de partid, organele județene agricole vor acorda 
un sprijin direct, sistematic și calificat tuturor cooperativelor agricole do 
producție pentru aplicarea cu maximum de eficiență a hotărîrilor plenarei 
Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, pri
vind îmbunătățirea organizării producției, normării și retribuirii muncii, în
tărirea disciplinei. Cooperativele slab dezvoltate vor primi un ajutor per
manent din partea unor colective de specialiști care vor studia și soluționa 
la fața locului problemele consolidării lor economice și organizatorice. în 
satele necooperativizate, organizațiile de partid vor îndruma gospodăriile 
țărănești individuale pentru realizarea unor producții sporite la hectar și 
pe fiecare animal, precum și pentru creșterea livrărilor pe bază de contract 
la fondul centra] al statului.

Angajîndu-ne în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din 
județul Timiș — români, germani, maghiari, sirbi și de alte naționalități — 
să îndeplinim aceste obiective, chemînd la întrecere organizațiile de partid 
județene, pe toți cei ce lucrează în agricultură, sîntem convinși că țărăni
mea cooperatistă, mecanizatorii și specialiștii vor pune tot mai mult In va
loare marile posibilități de care dispun agricultura de stat și cooperatistă, 
unitățile de cercetare pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al X-lea al 
Partidul.ii Comunist Român și a prevederilor Planului de stat pe anul 1970, 
pentru creșterea bunăstării întregului popor și înflorirea Republicii Socia
liste România.
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Bicentenarul
BEETHOVEN

Telecinema
pentru elevi

Criteriul discernămintului nostru 

în arta muzicii

Beethoven, 200 de ani de 
la naștere : e o aniversare 
care înseamnă pentru ome
nire mai mult decît prile
jul unor festivități strălu
cite, mai mult decît cursa 
prin lume a marilor artiști 
purtînd flacăra acestei O- 
limpiade dăruite Euterpei.

Cu muzica lui Beethoven 
popoarele își sărbătoresc 
victoriile și onomasticile | 
în tonurile ei își pling eroii.

De unde puterea de a fi 
sprijin pentru om In clipa 
binelui și confident în res
triște ? Poate numai mar
mura însuflețită de Michel
angelo, chipurile lui zugră
vite cu frenezie au cunos
cut-o. Dar cioplitorul poet 
e prea departe și colocviul 
cu faptele lui, anevoios. 
Beethoven e o prezență te
ribilă și liniștitoare ; dacă 
ai învățat să-l chemi va 
veni mereu.

A fost vlăstarul unor 
timpuri deosebite : straturi
le sociale alunecau, se pră
bușeau minate dinăuntru 
de dinamita revoluției. 
Veacul al 18-lea se încheia 
în speranță, al 19-lea înce
pea cu iluzii frînte. Dar 
Beethoven a avut curajul să 
poarte peste hotarul dintre 
secole încrederea. Rareori 
un artist a reprezentat mai 
integral ritmurile istoriei 
contemporane lui, astfel că 
anii vieții sale vor fi și „e- 
Î>oca Iui Beethoven". Epoca 
ui Beethoven, a lui Schil

ler și Goethe, epoca lui He
gel.

Muzicianul a purtat în el 
temele unei literaturi domi
nate de idealul omului e- 
roic — „Prometeu", „Eg- 
mont". „Faust" — ca și vi
ziunea dialectică din care a 
crescut dinamismul muzicii 
sale.

E mult povestită viața lui 
Beethoven cu mizeriile ei i 
permanenta încordare a vo
inței de a rezista bolii, 
de a rezista conjuncturilor 
neprielnice, necazurilor rea
le sau imaginate de suspi
ciunile și temerile sale; in
stabilitatea existenței lui 
dezordonate în cele cam 30 
țje locuințe pe care le-a 
schimbat în Viena, în de
cursul a 35 de ani • poves
tite, succesele și înfrîngeri- 
le care l-au făcut — deo
potrivă și uimitor — să 
creadă In puterea de a crea 
o artă pe măsura ființei sa
le ; cunoscută, de aseme
nea, robustețea lui și faptul 
că nimic din amărăciunea 
veninoasă acumulată zi de 
zi nu s-a infiltrat In pere
tele de stlncă al conștiinței 
sale, că nici o eroziune nu 
a deformat virtuțile tempe

ramentului său de gladiator 
care și-a ucis frica.

Cînd I-a cunoscut în anul 
1812, Goethe a relatat im
presiile acelei întîlniri i 
„N-am văzut niciodată un 
artist mai concentrat, mai 
energic, mai sensibil". Con
centrarea cu care Beetho
ven a elaborat toate lucră
rile sale — sonate, simfo
nii, concerte, muzică de ca
meră — a avut drept re
zultat acel sistem perfect

mult atunci cînd va demon
stra ce se poate clădi nou 
pe schema ei revizuită.

Energia lui Beethoven : e 
poate capitolul cel mai răs
foit al biografiei sale. Din
colo de toate frazele pe 
dare le-a inspirat energia 
acestui om torturat rămî- 
ne proba a ceea ce vitali
tatea și setea lui de viață 
au transmis operei sale. Nu 
numai în sonata „Appassio- 
nata". în simfoniile „Eroi-

logic și organizat al ideilor 
și structurilor sale compo
ziționale. Caietele de schițe 
demonstrează cît de mult îl 
preocupa cizelarea amă
nunțită a temelor, desele lui 
ezitări și dificultatea cu 
care ajungea la un stadiu 
convenabil al materialului 
notat cîteodată în grabă, la 
un prim impuls. Mărturiile 
prietenilor vorbesc despre 
modul imprevizibil în care 
se arunca deodată la lucru, 
asupra mai multor compo
ziții. care surprindeau în
totdeauna prin gradul de 
finisare și unitatea lor or
ganică. Numai o fantastică 
putere de stăpînire a mate
riei pe care o crea, modifi- 
cînd-o necontenit, a fost în 
stare să clădească arhitec- 
turile superbe. întrevăzute 
de el încă de la forarea te
meliilor și înălțarea piloni
lor principali. Concentrarea 
l-a ajutat să se exprime ne
maipomenit de liber, în 
construcții de o coerență 
comandată în spiritul unei 
bune și severe tradiții, pe 
care o va cinsti cel ma’

concertul „Imperial", Beet
hoven își dovedește forța 
morală, dar și în atîtea mo
mente de gravă cutremu
rare, ca în tragicul „An
dante con moto" din Con
certul pentru pian, nr. 4, 
în Sol major, în care „fu
riile ostenesc, se pleacă în 
fața cîntului lui Orfeu". 
Scherzo-urile beethovenie- 
ne sînt forma adecvată 
adoptată de el pentru tre
săririle nerăbdătoare ale 
dorinței de a glumi — mai 
rar cu șagă și mai ad“- 
sea cu impetuozitate, cu 
violență, cu strășnicie. E- 
nergia dionisiacă sau apo
linică, exaltare sau ordine 
sublimă, au tot atîtea sem
nificații umane cît și pur 
muzicale i ascultați singu
rul său „Concert pentru 
vioară și orchestră".

Pagini de meditație, de 
visare, de destăinuire sen
timentală există în toate o- 
perele lui Beethoven ; al
teori, lucrări întregi sînt 
fiice ale sensibilității sale. 
Cînd avea numai 29 de ani.

Beethoven a ințrbdus fina
lul Cvartetului nr. 6, opu= 
18, printr-un Adagio, pe 
care l-a intitulat : „La Ma- 
linconia" (Melancolia) ; este 
aici toată afectivitatea in
tensă, crispată. a destăi
nuirilor romantice, pe care 
nu le cunoscuse — în ase
menea relații — muzica de 
pînă atunci. Beethoven 
inaugura. în 1799, o altă 
manieră a expresivității, 
arătînd cum va vorbi ar- 
tistul auditorilor de mai 
tîrziu. Ultimele cvartete — 
imaginate în amurgul vie
ții — conțin atîtea sugestii 
pentru viitorul „împără
ției" sunetelor încît chiar si 
revoluția muzicală petrecu
tă la un veac după apariția 
lor își găsește în ele puncte 
de sprijin, incluse de Ar
nold Schonberg în demon
strația teoretică a sistemu
lui său.

Beethoven face parte 
dintre acei puțini creatori 
ale căror opere supreme nu 
pot fi depășite : capodope
rele sînt momente unice, 
nerepetabile. Putem repeta 
și reproduce semnificațiile 
unor astfel de momente. în 
aceste semnificații Beetho
ven a sădit criteriile dis- 
cernămîntului nostru în 
fața Artei.

*
„Olimpiada" anului Beet

hoven a început — pe me
leagurile noastre — nu de
mult cu un festival al Or
chestrei simfonice a Radio- 
televiziunii, dirijat de Iosif 
Conta : Concertul nr. 3 
pentru pian și orchestră 
(solist Fausto Zadra) și 
Simfonia a III-a „Eroica" 
Ea continuă cu încă 
două festivaluri, condu
se de același dirijor la Ra- 
dioteleviziune (solistă Mag
da Tagliaferro). Răsfoim 
proiectele Filarmonicii
„George Enescu" : Ciclul 
concertelor pentru pian 
(Radu Lupu, Cornelie 
Gheorghiu, Aldo Ciccolini. 
Monique Haas. Valentin 
Gheorghiu). Concertul pen
tru vioară și orchestră (Ion 
Voicu), Ciclul trio-urilor cu 
Ștefan Gheorghiu, Cătălin 
Ilea, Valentin Gheorghiu. 
Missa Solemnis (Mircea 
Basarab) și Simfonia a 
IX-a, la încheierea sta
giunii, cu Sir John Barbi
rolli.

Flacăra rămîne aprin
să timp de .12 luni, pînă în 
decembrie, cînd se împli
nesc 200 de ani de Ia naș
terea lui Ludwig van Beet
hoven.

Ado BRUMARU

La propunerea Ministerului 
învățămîntului și a Institutului 
de științe pedagogice, Televi
ziunea română a înscris în pro
gramele sale pentru anul acesta 
o nouă emisiune săptămînală : 
„Telecinema pentru elevi". în 
cadrul acesteia, vor fi prezen
tate filme didactice comentate 
și adaptate conținutului actual 
al programelor școlare de fizi
că, chimie, geografie, istorie, 
.matematică și biologie. în pro
gramul primelor emisiuni figu
rează, printre altele, filmele 
„Lucrul mecanic", „Curenți e- 
lectrici în gaze", „Undele sono
re". „Semiconductorii", „Produși 
obținuți • din acetilenă", „Chimi
zarea gazului metan", „Coloranți 
organici de sinteză", „Nutriția 
plantelor și fotosinteza".

(Agcrpres)

EXPOZIȚII
Săptămîna aceasta, în Ga

leriile de artă ale Capitalei, 
au avut loc vernisajele a 
două expoziții în cadrul că
rora își prezintă lucrările 
cîțiva blnecunoscuți artiști 
plastici bucureșteni :

• Marți, 20 ianuarie, a fost 
deschisă, în sălile Galeriilor 
„Apollo", expoziția de pictură, 
sculptură și grafică — C. Ba- 
cîu, M. Bandac, C. Foamete, 
A. Nedel și C. Piliuță.

Rămîn deschise în conti
nuare expozițiile :

• Aspasia Burduja care 
prezintă lucrări de artă deco
rativă în sala Galeriilor de 
Artă din bd. N. Bălcescu nr. 
23 A.

• Ion Pană — pictură — în 
foaierul Teatrului „Ion Crean
gă"

• Rodica Pândele și Aurel 
Vlad — pictură — sălile Ga
leriilor de Artă din Bd. 
gheru nr. 20.

• Sabina Negulescu Flo
rian — pictură, sala Galerii
lor de Artă din Calea Victo
riei 153.

Ma-

„Absența" e un proces de conștiin
ță, și procesul unei conștiințe, tra
dus scenic cu eleganță, ilustrînd. 
deopotrivă, virtutea talentului și na
tura lui grav reflexivă. Iosif Naghiu 
își definește și mai clar, cu acest 
debut. în două acte pe o scenă mare, 
înclinația pentru investigația socială 
responsabilă și lucidă

Interesul suscitat de procesul ab
senței rezidă tocmai în implicația lui 
socială.

Evident, „Absența" nu este mai 
mult decît opera unui scriitor care 
face primii pași în 
eu sentimentul 
misiunii cetățe
nești a artei sale.

Sîntem invitați 
să asistăm la de
rularea unui epi
sod complicat, si
nuos, cu infinite 
zone neclare, pînă 
la urmă insă du
reros luminate, 
din biografia pro
fesorului Marcu, 
în aceeași măsură 
nevinovat și vino
vat de absența sa 
de la rele mai a- 
dînc responsabile 
obligații familia
le, pedagogice și 
cetățenești, dra
maturgul lăsînd 
spectatorului, în 
final, cu bună ști
ință latitudinea 
de a-și defini po
ziția.

Considerîndu-se 
lezat în demnita
tea sa, într-o îm
prejurare cînd intervenția neloială a 
unui coleg face ca poziția să-i fie 
pusă sub semnul întrebării, situație 
cu consecințe practice care conduc la 
retrogradarea din funcția de profe
sor la aceea de asistent, eroul „Ab
senței" părăsește, orgolios, terenul 
luptei deschise pentru triumful ade
vărului la care era dator și obligat 
moral să participe.

Evitarea acestei lupte 
pînă la urmă doveditoare a unei tris
te lașități, are dureroase repercu
siuni pentru familie în care inter
venția privațiunilor și sentimentul 
nedreptății, amplificate de erou și 
chiar glorificate,, pietrifică sufletele, 
le îmbătrînește prematur, le însingu
rează și le înstrăinează.

încercarea eroului de a-și apăra 
demnitatea lezată, de a restabili 
adevărul și de a-și recîștiga poziția 
se desfășoară, din nou, și ani la rînd, 
cu mijloace care ocolesc confrunta
rea și înfruntarea deschisă, curajoa
să, bărbătească Audiențe, memorii, 
petiții, plîngeri, însoțite de lungi șj 
măcinătoare așteptări se soldează, 
totuși, pînă. la urmă, cu victoria mult 
rîvnită. Cu sărbătorirea acestei vic
torii începe piesa dar cel victorios 
nu-i mai poate face față, e un om 
sfîrșit și. deci, înfricoșat de ideea că 
această victorie mult așteptată nu

scenă, dar îi face

tace altceva decît să-1 aducă In li
nia întîi a bătăliei pentru adevăr, de 
la oare el dezertase, la linia activi
tății. constructive pentru care nu este 
pregătit. Iată și arama acestei „Ab
sențe". O dramă autentică, de sub
stanță literară 
gătoare. 
piesei.
prins de dramaturg cu o logică ascu
țită, inflexibilă, e dublat de finețea 
analizei psihologice a procesului de 
conștiință trăit de erou. Neașteptată 
și impresionantă prin semnificația sa 
e și soluția renunțării, din final, cînd

originală, convin- 
care dă sens și viață 

Procesul absenței între-

e, apoi, portretul Profesorului înlo
cuitor, o aparițe cehoviană în cel 
mai bun înțeles al cuvîntului.

Semnalîndu-i tînărului dramaturg 
slăbiciunile lucrării, nu putem să nu 
remarcăm, în încheiere, frumusețea 
literară a scrisului său teatral, fap
tul că acordă. . cu autentice resurse, 
atenție limbii literare.

Spectacolul Teatrului Giulești, 
semnat de Dinu Cernescu, premiat 
la recentul Festiva? național, ser
vește piesa cu o inspirată dăruire. E. 
cred, unul din z cele mai fru
moase spectacole ^semnata de Dinu 

un 
poetic 

simplitatea 
(venind și în

ABSENȚA
de Iosif NAGHIU
pe scena Teatrului Giulești

în aceeași zi de un altul. O

deschise.

GHEORGHE ILIESCU i

eroul, trebuind să-și reia în primire 
postul din care fusese înlăturat, pri
mește vizita celui care îi ținuse locul, 
condusese catedra cu dăruire și pa
siune și așteptase, cu înfrigurare, 
ani în șir, momentul confirmării sale, 
pentru ca acest moment să fie sărbă
torit
nouă eroare se producea acum, o- 
dată cu îndreptarea alteia vechi. E 
aici, 
celor doi și în actul renunțării, sîm- 
burele unei noi și puternice drame, 
condensate cu discreție în replici de 
o ascuțime a observației grav-ironi- 
ce care sugerează spectatorului sen
timentul că se află în fața unei ve
ritabile vocații scenice.

Firește, cum spuneam, modalitatea 
scenică nu e întru totul perfectă 
Drama se consumă cu o anume li
niște care, uneori, devine monotonă, 
n-are, adică, destulă tensiune pentru 
a face, tot timpul, din concentrarea 
atenției un arc întins. Derularea ei e 
poate prea calmă, nu intervin vibra
ții deosebite : asistăm în piesă și la 
prea multe „coincidențe". E adevărat, 
un spor de tensiune, pe care l-ar fi 
dat o mai bogată experiență, ar fi fost 
în favoarea sublinierii ideilor, altfel 
prețioase. Cu excepția personajului 
Marcu, descris cu un condei inspirat 
și colorat, oferind actorului — în ca
zul acesta Ionescu Gion — o frumoa
să partitură, celelalte prezențe sce
nice sînt doar schițate, unele, cum 
este cazul celor doi copii și chiar al 
soției, simple momente de referință i 
replica lor e întotdeauna semnifica
tivă, evocatoare, dar în limitele unei 
schițe Mai bine conturat apare per
sonajul Victor, cel care are curajul 
de a-1 obliga pe profesor la o con
fruntare directă cu realitatea, chiar 
dacă prea tîrzie. Interesant construit

în acest moment al întîlnirii

Cernescu, 
spectacol 
prin 
sa 
sprijinul acțiunii 
uneori inutil com
plicată și încețo
șată de Naghiu), 
— prin eleganță, 
prin desenul fin și 
grav. Direcția de 
scenă a lui Dinu 
Cernescu. excelea
ză aici într-un de
cupaj . al nuanțe
lor diferite pe 
care le îmbracă 
drama ; regizorul 
a fost obsedat, dar 
fericit obsedat, de 
această idee a nu
anțelor. Ea a avut 
darul să proiecte
ze drama dincolo 
de implicația ei 
imediată ca sursă 
de pornire ; in
tenția autorului 

. de a invita la me
ditație și-a aflat 
real.

de stejar, acoperi- 
, ușor răvășită, față

astfel un suport
O imensă masă 

tă cu o imaculată, 
de masă, domină scena scăldată în- 
tr-un clar-obscur pictural produs de 
aripa de 
delabru 
pentru o 
semănînd 
întreruptei 
abia atunci cînd înflorise (scenogra
fia inspirată a Sandei Mușatescu) 
acțiunea se consumă cu o discreție 
de tonalități stinse, în mijlocul căro
ra se proiectează drama „Absenței* 
întruchipată admirabil de Gh. Iones
cu Gion. Talentatul interpret joacă, 
tot timpul cu o rară artă, pendularea 
eroului între credința sinceră în ul
tragierea sa și recunoașterea lașității 
proprii, îngrozitor de copleșitoare și 
umilitoare. Sincera suferință, măci
narea procesului de conștiință, du
blate, permanent, de mimarea lor, 
de jucarea acestor sentimente, am
plificate demagogic, apoi iar credința 
și iar dedublarea, într-un continuu 
și derutant joc, dau personajului o 
identitate și o complexitate concu- 
rînd forța vieții. Alături de el, se- 
condîndu-1 cu o vibrație nu mai pu
țin impresionantă, Marga Anghelescu 
apare în rolul Marei.

Corneliu Dumitraș și Athena De
metriad în copiii lui Marcu sînt 
exact, dar nu mai mult, prezențele 
cerute de schița firavă a rolurilor 
lor Excelentă mi s-a părut compo
ziția lui Corado 
personaj pe care îl numeam ceho- 
vian și care în piesă se intitulează 
Profesorul. în sfîrșit, creația lui Ion 
Vîlcu este în Victor de un firesc și 
de o tensiune care atrag 
supra acestui actor prea 
losit.

lumină tristă- a unui can- 
de cristal aprins ca 
sărbătoare. în acest cadru 
.sentimentul unei bucurii 

ca un surîs încremenit

Negreanu în acel

atenția a- 
puțin fo-'

Dinu SARARU
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• Opera Română : Frumoasa din 
pădurea adormită — 19,30.
• Teatrul Național „I.L. Caragia- 
le“ (sala Comedia) : Idiotul — 
19,30 ; (sala Studio) : O femeie cu 
bani — 19,30.
• Teatrul de comedie s Mandra
gora — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Transplantarea inimii ne
cunoscute — 18 ; (sala din str. 
Alex. Sahla) : Puricele In ureche 
— 20,30.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Vijelie în crengile <le sas
safras — 19,30 ; (sala Studio) : 
scurtă e vara — 20.
o Teatrul Mic : Prețul
• Teatrul 
olteni
S Teatrul „Ion Creangă" : 1_. 

octorului Nagvan — 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat: Răz
bunarea suflerului — 19,30.
• Studioul „Casandra" al Institu
tului de Teatru : Jedermann — 20. 
? Teatrul „Țăndărică" (sala din 

alea Victoriei) : Miul Coblul — 
17 ; (sala din str. Academiei) : 
Bandiții din Kardemomme — 17. 
O Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Varietăți — 
19,30 : (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Nlcuță la Tănase — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus 
— 19,30.

t

Ce
1 — 20.

Giulești : Comedie 
19,30.
,Ion Creangă" : Umbra

eu

PROGRAMUL I

17,30 — Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba maghiară. 
13,05 — Film serial „Aven
tură In munți" (IX). Urmărirea. 
18,35 — Mult e dulce și fru
moasă. Din cuprins: « Conștiința 
necesității dezvoltării limbii la 
Grigore Ureche, Miron Costin, Di- 
mltrie Cantemlr, Gh. Lazăr. o 
Cultivarea limbii astăzi. • Ac
tualitatea șl terminologia știin
țifică (Cosmonautica). 19,00 —
Telejurnalul de seară. 19,20 —
Prim plan. Academicianul Oc- 
tav Onlcescu. 19,50 — Reflector
20,00 — Festival Beethoven. 200 de 
ani de la nașterea compozitoru
lui. Concert al Orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii (partea I). 

Seară de teatru „Samy" 
Interpretează 

Tele-
20,50 —
de Kean Hughes.
Adrian Georgescu. 22,15 
jurnalul de noapte. 22,25 — Avan
premiera. 22,40 — Fantezie. Film 
muzical cu Hanja Pazeltova.

PROGRAMUL II

ÎO.OO — Deschiderea emisiunii. 
Festival Beethoven. 200 de ani de 
la nașterea compozitorului. Con
cert al orchestrei simfonice a Ra- 
dlotelevlziunii. 20,50 — Arte fru
moase. • Idealul Unirii în arta 
plastică, e Telereportaj - în ate
lierul pictorului Eugen Isplr. 21.10 
— Film serial „Răzbunătorii". Re
luarea episodului „Dragoste la 
prima vedere".

I

I
II
I

I
I
I
I
II
l

I 
)

I

• Urmărirea: PATRIA — 9; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,30, FESTIVAL — 8,30;
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Cînd se arată cucuveaua: SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bilete
— 3 146); 20,15 (seria de bilete — 
3 147).
• Păcatul dragostei: BUCUREȘTI — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FEROVIAR
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EX
CELSIOR - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, MELODIA — 8,30; 11; 13,30 
18,30; 20,45. MODERN — 9,15; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Simpaticul domn R: REPUBLICA
— 9; 11,15, 13,30; 16; 18,30; 21.
• Reconstituirea: LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
• Călugărița: CAPITOL — 9; 12,30; 
16,15; 19,45.
• Intr-o seară, un tren...: FAVORIT

— 10; 13; 15,30; 18, 20,30.
• Winnetou în Valea Morțll: VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
DACIA — 8,30—20 în continuare.
• Viață dificilă; CENTRAL
11; 13.30; 16: 18,30; 21.

8,30;

cinema
• In genunchi mă întorc la tine ; 
CINEMATECA (sala Union) — 10; 
12; 14.
• Băieții în haine de piele: MIO
RIȚA — 9.45; 12, 15,15; 17,30; 20.
• Orașul visurilor: LUMINA —

9—15,45 în continuare; 18,15; 20,45.
• Program pentru copii: DOINA —
9; 10.
• Lucia: DOINA — 11,30; 14,30; 17,30;
20.30.
• însemnări de toamnă; Stimată 
domnișoară „V“; Grădina publică; 
Arta epocii de piatră ; Fascinații : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Taina leului: GRI VIȚA - 9.15;
11.30, 16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 
9; 11,15; 16; 18,15; 20,30.
• Noile aventuri ale răzbunătorilor:
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30; 18; 20,30.
• Corabia nebunilor: BUZEȘTI — 
15,30; 19
• Valea păpușilor: BUCEGI — 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30, FLOREASCA — 9; 
11,45; 14,30; 17,30; 20,15.
• Beru șl comisarul Ban Antonio:

1
UNIREA — 15,30; 18.
• Liniște șl strigăt: UNIREA — 1
20,15. )
• Tn împărăția leului de argint : i
LIRA - 15,30; 18. J
• Colina: LIRA — 20,30.
• Mărturia: DRUMUL SĂRII 
17,30, 20.
• Omul, orgoliul, vendetta: FEREN
TARI - 15,30; 18; 20,15.
• Prieteni fără grai: GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20.30, FLACĂRA — 15,30;

18.

ÎS;

,30.
place Brahms?: VOLGA — 

10—15 în continuare; 17,45; 20,15.
• La nord prin nord-vest: VIITO
RUL - 16; 19.
• Bătălia pentru Roma: GLORIA —
9; 12,30; 16; 19,30, AURORA — 9,15;
12,30; 16; 19,30, TOMIS — 9—15,30 în 
continuare; 19.

A

W noțe de fecțură • note de lectură • note de lectură •
Ideea volumelor de 

critică alcătuite din
cronici literare a fost dis
creditată de practica pu
blicării unor volume în 
care reunirea la un loc a 
diverse articole nu dădea 
nici un fel de unitate 
cărții. Ceea ce era de 
neacceptat în cîteva astfel 
de culegeri era ab
sența unui punct de ve
dere consecvent și al 
ocazionalismului extrem 
al articolelor. în mod 
firesc și necesar, azi, 
criticul nu se va pu
tea situa decît tn conti
nuarea tradiției critice de 
prestigiu a culturii noas
tre, din care nu lipsesc 
culegerile de Critice, 
adăugîndu-J acesteia o 
viziune . mai cuprinză
toare implicată de critica 
științifică modernă. Din 
această perspectivă, vo
lumul de debut al lui 
Mircea Martin, Generație 
și creație, în care criticul 
își selectează cronicile 
conform unui principiu, 
conținut în titlu și expli
cat în Argument, după 
care generația se exprimă 
prin creație și nu prin 
vîrstă, interesînd ca ge
nerație artistică, intențio
nează să fie mai mult 
decît o culegere de 
cronici. Criticul urmă
rește scrierile unei „ge
nerații de creație" care 
se întîlnesc în intenția de 
a d8 un impuls literaturii. 
O astfel de generație nu 
se alege de către critic, 
ci i se impune de realita
tea literară a unui anume 
moment, acestuia nemai- 
rămînîndu-i decît să o 
consacre, conștient de u- 
nitatea ei spirituală.

Lista sumarului re
prezintă o suită de „op
țiuni" dintr-o mișcare 
literară mai amplă Mir
cea Martin nu face 
o carte de „predilec

ții" literare actuale, 
de preferințe personale 
cu alte cuvinte, ci o carte 
de „opțiuni", cum singur 
precizează în Argument, 
opțiuni dictate de intui
rea unui sens în care 
emulația artistică și con
cursul real de valori sînt 
precumpănitoare.

Gestul — indispensabil 
criticii — de a găsi în miș-

unifică scriitori de vîrs- 
te diverse. Cauză care 
poate genera obiecții asu
pra prezenței sau absenței 
din lista sa a unor nume. 
Mircea Martin se în
dreaptă însă cu precă
dere spre operele care 
indică existența unei 
conștiințe a propriei 
structuri artistice. Aici 
unde coerenta nu mai

Mircea MARTIN
„GENERAȚIE

CREAȚIE"
de Mihai UNGHEANU

„Simpaticul 
domn R“

carea literară vie un sens 
și o direcție nu este Însă 
dus pînă la capăt. A se
lecta încă nu înseamnă 
totala părăsire a pasivită
ții : criticul e chemat să-l 
suplinească pe scriitor și 
să formuleze, teoretic. în 
numele acestuia, ace! pro
gram literar pe care îl 
reprezintă deja fără 
a avea conștiința lui teo
retică Este ceea ce lip
sește cărții lui Mircea 
Martin în care nu sînt 
numite clar acele trăsă
turi comune pe care cri
ticul le consideră defini
torii și necesare și care

trebuie refăcută, talentul 
criticului de a se situa în 
dialectica actului creator 
se află la largul său.

Atenția cu care dis
cerne valorile poetice de 
un grav fior liric ale lui 
M Sorescu de superflui- 
tatea producției manieris
te a aceluiași este un 
Indiciu de seriozitate. 
Creatorul este surprins 
în contradicție cu sine 
și reproșul criticului 
vizează întotdeauna o in
consecvență de creație. 
Admirînd talentul lui 
Adrian Păunescu numește 
și pericolul conținut In

chiar această tumultuoasă 
manifestare lirică. Lui 
Sorin Titel 1 se observă 
ostentația discreditării ve
chilor formule care duce 
la exces, lui D. Țepeneag 
i se atrage atenția asupra 
stridențelor proze, sale.

Comentator subtil de 
poezie, Mircea Martin se 
dovedește totodată recep
tiv la proză și Ia „crizele 
ei de creștere" Ca o sin
teză a stărilor de fapt — și 
dovadă a unității dincolo 
de aparență a cărții — 
sună următoarele rînduri 
ale unuia din comentarii
le dedicate autorilor de 
proză i „Proza română 
tinără dispune de „arti
zani" străluciți. Ii lipsesc 
însă „arhitecți".

Arhitecții sau indiciile 
unei arhitecturi viitoare 
sînt căutate și în critică, 
unde Mircea Martia se 
ocupă, de pildă, de lucră
rile Călătoriile Renașterii 
și noi structuri literare 
(E Papu), Viața lui A. 
Macedonschi (A. Marino), 
L. Rebreanu (L. Raicu) 
etc.

Critica lui Mircea 
Martin pare a se a- 
dresa. prin caracterul 
său aplicat disociativ 
și sintetic totodată mai 
ales scriitorilor. Criti
cul este el însuși un om 
atent la scriitură, avînd e 
mare proprietate a terme
nilor și ușurința formulă
rilor sugestive sau memo
rabile. Adept al unei ati
tudini ceremonioase față 
de operă și om. eleganța 
sa se vădește în evitarea 
formulelor brutale, înlo
cuite de tact analitic și 
de urbanitate. Tensiunea 
autentic intelectuală a a- 
cestei cărți îndreptățește 
dorința reîntîlnirii cu 
autorul ei într-o ipostază 
editorială mai puțin pa
sivă.

Conștiința 
de sine 

a artistului
(Urmare din pag. I)

Și viteza de ideație? în vechime 
— să zicem în Renaștere — cînd 
fluviul gîndirii artistice ajungea să 
dea naștere unui concept (perspecti- 
vismul, de pildă), generații întregi de 
artiști trăiau prin el și se desfășurau 
în el. Azi ? Viteza de creare a con
ceptelor (fie și dacă unele sînt sim
ple mode) a crescut uluitor. Este mai 
greu să-ți deosebești destinul, să-ți 
fii credincios ție însuți, structurii tale 
artistice Toate instrumentele de ex
presie se justifică dacă ele sînt folo
site întru împlinirea unei arte au
tentice, iar dacă l-ai găsit, dacă ai 
găsit instrumentul de expresie, îți 
trebuie pentru a-1 desăvîrși tot atîta 
durată de timp și virtute a răbdării 
cît îi trebuia pictorului renascentist. 
O formă lapidară, un simplu semn — 
ce apare dinții privitorului ca o tră
sătură de penel și un punct - se e- 
laborează cu tot atîta trudă ca un 
interior renascentist foarte elaborat, 
cu coloane și peisaj.

Socialismul a arătat că poate să 
întărească brațul artistului în această 
grea bătălie, susținîndu-1 moral, spri- 
jinindu-1 în fermitatea sa morală

Gîndesc că o mare personalitate 
artistică nu poate să nu aibă o pro
fundă experiență etică, nu poate să 
nu se consacre unui ideal pe măsura 
societății în care își desăvîrșește ope
ra - în cazul nostru, societatea so
cialistă Răspunzînd acestei cerințe 
firești și fundamentale, cetatea îl va 
recunoaște ca pe un cetățean adevă
rat al ei.

Aparatul de filmat scrutează for
fota plină de viață a străzii, In 
timp ce vocea unui comentator 
nevăzut îi prezintă — selectîn 
du-i din mulțime — pe eroii prin
cipali și ne introduce astfel în te
ma filmului polițist „Simpaticul 
domn R“. îi cunoaștem de la înce
put pe urmăritori și pe urmăriți, 
știm că acțiunea organelor de stat 
este îndreptată împotriva unor spi
oni periculoși și că miza întregii 
întîmplări este o importantă desco
perire științifică, opera de o viață a 
unui_ savant român. Povestea 
imaginată de autorul scenariului 
(Tudor Popescu) îndeamnă, prin im
plicațiile ei, la meditație. Aceasta 
chiar dacă ,.Simpaticul domn R“ 
pare a-și propune doar să se păs
treze în limitele unui gen cinema
tografic de mare popularitate, gen 
considerat „fără pretenții" dar, In 
fond, dificil și pretențios.

Regizorul Ștefan Traian Roman 
dă cu acest film exame
nul primei confruntări cu 
publicul ca realizator al 
unui lung-metraj. Fiind 
vorba despre un debut 
ni se par demne de re
levat cursivitatea nara
țiunii, maniera ei direc
tă, atenția pe care cineas
tul o acordă reliefului și 
autenticității ambianței. Este, cre
dem, un semn de seriozitate faptul 
că tînărul regizor a rezistat tentației 
de a încărca acțiunea și atmosfera 
cu artificiale tenebre. Raportarea 
continuă la cotidian impresionează 
plăcut și, în același timp, conferă 
filmului personalitate. Notăm aici 
și calitatea imaginii realizate de o- 
peratorul Răducanu Ateodoresei, de
opotrivă de expresivă în descrierea 
orașului, ca și în secvențele care 
reclamă o mare mobilitate a apara
tului de filmat (decorurile semnate 
de arh. Nicolae Drăgan și muzica 
scrisă de Gabriel Mărgărint, slu
jesc intențiile regiei)

Ca In orice film polițist care se 
respectă, sîntem martorii unor ur
măriri mai mult sau mai puțin pal
pitante și ai unor confruntări dra
matice in care eroul — reprezentind 
justiția; dreptatea — iese pînă la 
urmă triumfător. Acest erou e, în 
cazul de față, căpitanul Dima ; în 
interpretarea de un remarcabil fi
resc a actorului Mihai Pălădescu. 
Dima nu e numai personajul cel 
mai bine realizat al filmului, cl re
prezintă un tip; un tip care, even
tual, ar putea fi reluat, datorită far
mecului și virtuților sale, și în alte 
producții de acest gen. în „Simpati
cul domn R“. Dima-Pălădescu este 
curajos și uman, își păstrează dem
nitatea și umorul chiar în situațiile 
critice, dar plătește tribut unui sce
nariu care nu oferă reprezentanților 
organelor de stat posibilitatea să 
albă inițiativa, ci mai ales să reac

ecran

ționeze la inițiativele și la violențe
le bandei de spioni. E un neajuns 
care nu trece neobservat, mai ales 
pentru că duce la substituirea jo
cului inteligentelor printr-un joc 
de coincidențe, în dauna, uneori, 
a verosimilității acțiunii (depășind 
ceea ce se înțelege în mod obișnuit 
prin „limitele genului")

Hîrtii care, prin alăturare, iau foc, 
brichete care emană un gaz otră
vitor, ochelari care prin suprapu
nere fotografiază, pilule care ucid 
și pilule care hipnotizează, o insta
lație de celule fotoeleetrice care 
declanșează explozia dacă te miști 
de pe un scaun sau, în final, un 
mic tub care lansează un fel de 
cuțite-săgeată (cu care este destul 
de... dezagreabil măcelărită cola
boratoarea spionilor aflată în 
pragul unei crize de conștiin
ță) etc. etc. Arsenalul de 
acest fel este la locul său 
intr-un film ca „Simpaticul domn 

R". Dar, în. cazul de față, 
el deturnează parcă aten
ția realizatorului de la 
un element esențial : în
drumarea jocului actori
cesc. Filmul are o distri
buție excelentă, însă, cu 
puține excepții (între care, 
alături de Mihai Pălădes
cu putem aminti ca exem

plu debutul actriței Eniko Oss, sau, 
în roluri episodice, apariția lui 
Horea Popescu sau a lui Geo Bar
ton), actorii rămîn sub posibilitățile 
lor. Ideea ispititoare de a-i distri
bui pe Silviu Stănculescu și Virgil 
Ogășanu în roluri „negative" nu 
este valorificată depljn pe ecran ; 
personajele trăiesc datorită prezen
ței interpreților și experienței 
lor, fără a beneficia de resursele 
profunde ale talentului acestora, cu 
bogăția de nuanțe bine cunoscută. 
Nici paleta dramatică a Gildei Ma
rinescu nu este concludent pusă 
în valoare. Este un aspect la 
care regizorul ar trebui să reflecte
ze, în perspectiva unor realizări vi
itoare Aceasta nu ne împiedică însă 
să consemnăm efortul întregii e- 
chipe de actori de a contribui la re
lieful peisajului uman al filmului 
de fată, incluzîndu-i aici și pe Mi
hai Niculescu. Toana loniță. Emil 
Hossu. Cu toate inconsecvențe
le sale. „Simpaticul domn R“ este, 
fără îndoială, un film antrenant, cu 
momente de tensiune și pigmentat 
uneori de un umor discret. Cali
tățile sale de gen relevă inten
ția autorilor de a depăși for
mulele rudimentare ale filmului 
polițist și de a urmări, în acțiune, 
afirmarea unei idei educative E un 
debut, credem, promițător, primit 
ca atare de mulți dintre Iubitorii 
genului de largă popularitate pe 
care îl reprezintă.

D. COSTIN
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DIVERS
La Muzeul Unirii

(Agerpres)

sesiuni ale a-

urmată (reală sau urna-

cu

tre-

la sporturile de iarnă

(Urmare din pag. I)

la !i-
întîr-
pleca,

pe confecționarea echipamentului de 
hochei pentru copii (apărători, mă-

ma-

sis-
bage

si tratamente

ar-

aceste

consultații șl tratamente.

sălaj

i brașov

de cultură ge- 
și învățămînt

■ susține exame- 
numai la secția

de bacalaureat se des- 
perioadele 18—28 iunie 
vară) și 20—31 august

Am pretins
regu-

ADMITEKE IN
ÎNVĂȚĂMÎNT 

’ ----- UNI- I

.y/////ZZZ/Z/////ZZZZZZZZZZ//ZZ///Z/////Z///2

I

afir- 
ce a 
suc-

inovator, 
am făcut te- 
brigadă

hochei ți patinoare naturale 
cetățenilor

din Miercurea Ciuc, unele ta
vîrsta medie nu depășește 8 

ai mari din

Cronica zilei

Lorand DEAKI 
corespondentul „Scînteii

Numeroase terenuri de 
amenajate cu concursul

Rubrică redactata de :
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

nuși, ghete etc.), întrucît astfel de 
miniarticole nu se găsesc în 
gazinele de specialitate

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEII"

a X-a ; 2) din de- 
impiegatului de 

Gheorghe Bălașa 
limpede cum se 

„ocaziile" : „Tov.

Expaziție
Zilele acestea, la Satu-Mare

FAPTUL

Vânătorul si 
prepelicarul

Nu știm cit de iscusit vini- 
tor era Romec Mihai din Con
stanța. El avea Insă un pre- 
pelicar pe care-l antrena în pli
nă stradă. Zilele ■ trecute, la un 
astfel de antrenament, o altă po
taie (nedusă la... vinătoare) s-a 
incăierat cu prepelicarul. Vină- 
torul a sărit să-i despartă. Toc
mai atunci trecea cu autofurgo
neta șoferul Titu Eremia, care, 
pentru a evita accidentarea vină- 
torului, a călcat prepelicarul.^ A- 
poi a oprit. Ambițiosul vînă- 
tor și-a scos arma din bandu
lieră și, amenințîndu-l pe șofer, 
l-a reținut abuziv patru ore, cu 
toate protestele cetățenilor, pînă 
la venirea miliției. Acum vină- 
torul nostru a scăpat și de pre- 
pellcar, și de permisul de port- 
armă. Va da. socoteală, se înțe
lege, și de abuzul săvîrșit. Va fi, 
cu alte cuvinte, ținta... unui pro
ces

Pasiune 
muzeistică

Tehnicianul Valerlu Vaida, din 
Tîrgu-Mureș, autor a două lucrări 
despre istoria construcției de 
viori, pasionat colecționar de o- 
blecte șl documente rare, șl-a în
jghebat în locuința sa, construită 
în stil popular, un adevărat mu
zeu de Istorie șl etnografie. După 
aprecierea unor specialiști, el ar 
poseda una din cele mai bogate 
colecții personale de icoane pe 
sticlă șl lemn. Cele peste 100 de 
opere de artă populară din co
lecție au fost realizate după anul 
r/orj, în cele mai vestite centre și 
șeo 11 de pictură pe sticlă, cum 
sta'î Nicula, Laz șl Schell Brașo
vului. Valoroasa sultă de vase și 
obiecte ceramice, datate începînd 
cu 1793, completează colecțiile de 
obiecte de lemn, între care se află 
o ladă de zestre din Șacalul de 
Pădure, blidare, precum șl alte 
obiecte străvechi. Colecțiile de ar
heologie cuprind mărturii valo
roase ale culturilor daco-romane 
din această parte a țării. Cîteva 
rafturi găzduiesc un bogat mate
rial documentar științific și istoric 
legat de marile frămîntărl țără
nești din Transilvania. Unele do
cumente inedite, reviste și alte 
publicații ori documente l-au fost 
solicitate pentru diferite expoziții 
deschise de muzeele de Istorie din 
Cluj, București șl Tîrgu-Mureș.

Fapta 
incalificabilă

Doi șoferi de la l.M.T.F. Bra
șov (întreprinderea de mecani
zare și transporturi forestiere), 
Nicolae Kelemen fi Vasile ■ Mu
rea, circulind cu autocamionul 
2T Bv. 1S76, au accidentat mortal
pe pietonul Ion Stroe, pe care' 
l-au întilnit in drum. S-au o- 
prit, au. urcat victima in cabina 
mașinii și, după ce au mai par
curs o distantă de 4 km, au a- 
t meat accidentatul intr-un șanț 
al șoselei, lăsindu-l la voia in
ti plării. Apoi și-au continuat 
drumul. Ancheta a stabilit că 
Nicolae Kelemen se afla la vo
lan sub influența alcoolului, A- 
cum sint arestați amindoi și vor 
fi deferiți justiției. Pedeapsa ce-i 
așteaptă va fi, desigur, pe 
sura faptei lor odioase.

Record 
cinegetic

La Diosig (Bihor) s-a bătut re
sent un record cinegetic național, 
in urma unei vinători, in pădu
rea din apropiere a fost capturat 
un căprior, al cărui trofeu (cra
niul cu coarnele) depășește toate 
trofeele recoltate pînă.în prezent 
în țara noastră. In urma măsu
rătorilor efectuate de specialiști, 
valoarea trofeului se estimează 
la aproximativ 200 puncte C.I.C. 
(Consiliul internațional de vînă- 
toare), cifră care depășește cu 
20 puncte cel mai valoros tro
feu cunoscut pînă acum. în pre
zent, trofeul se află la Asociația 
generală a vînătorilor și pesca
rilor, în așteptarea confruntări
lor cinegetice internaționale. Va
loarea sa îl recomandă drept 
pretendent la medalia de aur. O 
anticipație pentru cerbul de la 
Brașov ?

Improvizație 
periculoasă

Deunăzi, la blocul C 3, cu par
ter și 10 etaje, din Iași (cartie
rul Tătărași), intr-un aparta
ment de la etajul IX s-a pro
dus o explozie. Cauza ? O bute
lie improvizată dintr-un rezer
vor de la sistemul de frînare al 
autovehiculelor. A fost construi
tă de Dan Mironescu, maistru 
mecanic auto la Uzina de repa
rații auto din Iași (ancheta a 
stabilit ulterior că își făcuse din 
aceasta o adevărată profesie — 
în locuința lui au fost descope
rite alte 4 „butelii", pe care voia 
să le vîndă). Fiind. supu
să la. o presiune mai mare 
decit cea calculată, butelia a ce
dat. Gazul lichefiat a inundat nu 
numai apartamentul respectiv, 
ci și pe cele vecine și casa scă
rilor. A fost suficientă o sin
gură . scinteie de la comutatorul 
electric — și explozia s-a pro
dus concomitent in toate aparta
mentele pline cu gaze, tn afară 
de victime omenești, explozia a 
produs avarii totale la trei a- 
partamente și. parțiale la multe 
alte apartamente, precum și la 
instalațiile aferente ale blocului. 
Valoarea pagubelor materiale se 
ridică la cîteva sute de mii de 
lei. încă o dată se dovedește cit 
de periculoase pot fi instalațiile 
improvizate și unde poate duce 
falsa pricepere.

Manifestări consacrate aniversării
de șuruburi din Bacău Precizări privind examenul

Tn cadrul manifestărilor dedicate 
aniversării centenarului nașterii lui 
V. I. Lenin, miercuri s-a deschis la 
Casa de cultură din Sinaia o expo
ziție cuprinzînd lucrări din opera și 
viața marelui învățător și conducă
tor al proletariatului din lumea În
treagă. Cu acest prilej, asistența a 
vizionat filmul documentar „Amin
tiri despre Lenin“.

Tn aceeași zi, la Casa de cultură 
din Breaza și ta alte localități din 
județul Prahova au avut loc confe-

Noul ambasador al Republicii Popu
lare Democrate Coreene la Bucu
rești, Kang Iăng Sâp, a depus 
miercuri dimineața o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei,, pentru socialism.

★
Cu prilejul Împlinirii a 100 de ani 

de la moartea lui A. I. Hertzen, re
voluționar democrat și filozof mate
rialist rus, a avut loc miercuri, la

rlnțe, simpozioane tachinate acestui 
eveniment.

*
In sala „I. C. Frimu" din Tr. 

Severin a fost organizat un meda
lion prilejuit de împlinirea a 100 de 
ani de la nașterea lui V. I. Lenin. 
învățătorul Gheorghe Văduva a pre
zentat expunerea „Vladimir Ilici 
Lenin — teoretician și conducător 
al proletariatului internațional", ex
punere ce a fost audiată de nume
roși locuitori ai municipiului.

(Agerpres)

Casa prieteniei româno-sovietlce, o 
seară comemorativă. Conf. univ. Ta
mara Gane a evocat viața, persona
litatea și opera lui A. I. Hertzen, 
după care cei prezenți au vizionat 
filmul documentar „In delta Vol- 
găi" și filmul artistic „Bella". In 
asistența prezentă la manifestare se 
aflau membri ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice 1» București.

(Agerpre3^

Exigențele controlului 
de calitate, o garanție 
a prestigiului Fabricii 

de confecții din Craiova
exclude apariția luciului la stofe, lai 
călcatul confecțiilor la presă este 
mult mai rezistent decît cel realizat 
cu fierul electric.

Calitatea produselor este unul din 
principalele atuuri, care au dus 
faima confecțiilor de Craiova. Mo
dul cum este organizat controlul ca
lității produselor oferă garanția in
trării în rețeaua comercială numai 
a produselor de bună calitate. Con-

De curînd, Fabrica de confecții 
Craiova a sărbătorit 20 de ani de 
activitate. Sînt ani în care această 
unitate a înregistrat o creștere a pro
ducției sale de peste 22 de ori, acu- 
mulînd totodată o bogată experien
ță ta ceea ce privește fabricarea 
unor produse de calitate, moderne. 
Fabrica realizează în prezent o gamă 
variată de confecții, începînd cu ro
chițe și costume de copii de la vîrsta 
de 1,5 ani, pînă la vîrsta majorata- trolul calității începe cu recepția 

materiei prime — a stofelor și furni
turilor — operație ce se face cu 
multă exigență. Pregătirea superioa
ră a întregului colectiv ca și gradul 
înalt de tehnicitate determină calita
tea superioară a produselor Fabricii 
de confecții din Craiova.

Colectivul de conducere al fabricii 
se preocupă ta mod deosebit de di
versificarea gamei de produse. La a- 
ceasta contribuie nu numai nuanța 
coloristică a stofelor. întreg procesul 
de producție permite schimbarea din 
mers a diferitelor accesorii, ca și a 
liniilor de croit. Astfel, întreprinde
rilor comerciale de pe cuprinsul ță
rii, cît și celor de export, li se li
vrează stocuri mici de confecții din 
aceleași modele și culori de stofe.

La parterul . fabricii se va des
chide zilele ăceșțea un magazin .mo
dern peritni prezentarea de modele 
noi în vederea sondării gustului 
cumpărătorilor. Aici vor fi organi
zate și expoziții concurs de prezen
tare a unor creații, în scopul stimu
lării activității creatorilor. Cele mai 
reușite dintre ele vor fi introduse în 
producția de serie, finind seama, 
bineînțeles, de noua linie a modei, 
de cerințele și gustul cumpărătorilor. 

Vizitînd secția de finisaj a fabricii, 
unde se face ultimul retuș al con
fecțiilor, ca și sectorul de modele, 
pleci cu convingerea că aici, la Fa
brica de confecții din Craiova, există 
o preocupare constantă pentru satis
facerea pe deplin a gusturilor și exi
gențelor mereu cresclnd-e ale cum
părătorilor din țară și de peste 
hotare.

lui, costume pentru bărbați și femei, 
bluze pentru fete și femei, pardesie, 
paltoane pentru toate vîrstele. Nu
mai în anul 1969, aici au fost intro
duse în producție de serie peste 350 
modele de confecții, rod al fanteziei 
creatorilor fabricii. Modelele creata 
la fabrica din Craiova au fost apre
ciate în cadru] Expoziției realizăriloi 
economiei naționale de anul trecut 
de la București, iar în cursul acestui 
an ele au fost prezentate comerțului 
pentru contractări, însumînd pesta 
300 modele noi.

O bogată experiență » dobîndit 
colectivul de aici în crearea mode
lelor de confecții pentru copii și ti
neret, producție ce reprezintă aproa
pe o treime din volumul total al fa
bricii.

Ca urmare a prezentării unor co
lecții, rezultat al- prospectării gustu
lui și cerințelor beneficiarilor externi, 
mai bine de 35 la sută din producția 
totală a fabricii este destinată acum 
exportului.

Utilajele moderne, mecanizarea ji 
automatizarea în întregime a faze
lor de producție permit colectivului 
de muncă al acestei întreprinderi să 
execute într-un termen foarte scurt, 
la cererea comerțului, diferite loturi 
mai mari de confecții. Șpănuitul, 
croitul, însăilatul, cusăturile ascunse, 
aplicatul mînecilor, cusutul nasturi
lor se fac cu ajutorul mașinilor. Fi
nisajul — călcatul — se execută pe 
perne modelate cu ajutorul prese
lor. Fierul de călcat a fost exclus 
din procesul de fabricație. Acesta 
este un lucru foarte important pen
tru creșterea productivității muncii, 
dar mai ales pentru calitatea produ
selor. Finisajul cu ajutorul preselor

Nislor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii

Muncitorii, inginerii, tehnicienii și 
funcționarii Fabricii de șuruburi din 
municipiu! Bacău au sărbătorit în- 
tr-un cadru festiv două decenii de 
existență a întreprinderii. La aduna
rea care a avut loc eu această oca
zie, într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, cei prezenți au adresat o 
telegramă Comitetului . Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, prin 
care își exprimă dragostea și atașa
mentul față de politica înțeleaptă a 
partidului, închinată bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului ro
mân, hotărîrea de a munci fără pre
get pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor ce le revin.
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1 coperă pereții, oefotindu-i de de
gradare timpurie, de intemperii. 
Interioarele sini dotate cu prize 
de Icurent electric, instalații de 
apă și canal, existînd și posibili
tatea introducerii încălzirii pe 
timp friguros.

Imbinînd judicios imaginația 
creatoare a proiectanților cu ex
periența constructorilor, folosind 
cele mai potrivite materiale, s-au 
realizat „case" in sistemul mo
dular din panouri asamblate, care 
satisfac exigențe variate de con
fort si elegantă.

20 de tipuri de asemenea 
„case" prefabricate se află în 
prezent în construcție la C.E.I.L.- 
Bacău. Oricare din ele pot fi mo
bilate după preferință, cu mo
bilier produs în cadrul aceluiași 
combinat, desigur, la dorința 
clientului.

Citadela
„caselor

prefabricate
In anul 1968, la Bacău s-au 

executat pentru O.N.T, (cu titlu 
experimental) 250 de „case". Pri
mii beneficiari — ai litoralului 
—, s-au declarat mulțumiți. A 
urmat montarea altor „case" în 
parcul Gherăești din Bacău, la 
Slănic etc.

Din primele zile ale anului 
trecut a început să producă noua 
fabrică de „case" prefabricate, 
singura de acest fel din țară. La 
numai cîteva luni de la intrarea 
în funcțiune a noii unități, la 
Expoziția realizărilor economiei 
naționale-1969, un punct de a- 
tracție l-a constituit, după cum 
se știe, acel perimetru de „căsu
țe" prefabricate, realizate după 
proiecte proprii, de Combinatul 
de exploatare și industrializare a 
lemnului din Bacău. Prezentate 
în expoziție în patru variante, 
ele și-au cîștigat sufragiile bene
ficiarilor, datorită prețurilor acce
sibile, confortului și menținerii 
calităților constructive timp în
delungat. Fabrica garantează 50 
de ani de funcționare a lor în 
condițiile climatice specifice țării 
noastre. Mobilierul, adecvat in
teriorului, creează o ambianță a- 
trăgătoare, plăcută. Noutatea lor 
constă într-o mai judicioasă îm
părțire interioară — în două, trei 
sau patru încăperi cu baie, bu
cătărie sau nișă, vestibul și te
rasă.

Coloanele susținătoare ale aco
perișurilor unora din căsuțele fa
bricate la C.E.I.L.-Bacău sînt rea
lizate în stil rustic. La fel tera
sele, care amintesc de vechile 
cerdacuri primitoare, reconfor
tante. Plăci fibrolemnoase for
mează pereții acestor căsuțe, eu 
o bună fono și termoizolare. O 
pastă specială, CUMOX, asemă- 

calciovechiului,. cu oa

de bacalaureat si concursul de admitere

Ministerul Invățămîntului face ur
mătoarele precizări cu privire la des
fășurarea examenului de bacalaureat 
în anul școlar 1909/1970 și a concursu
lui de admitere în învățămîntul su- . 
oerior pentru anul universitar 1970/ 
1971.

Cursurile școlare la anul IV al li
ceelor de cultură generală și de artă 
se încheie, potrivit structurii anului 
școlar, la 23 mai. In perioada 2-1 mai- 
17 iunie, elevii se pregătesc indivi
dual pentru examenul de bacalau
reat. Conducerile liceelor organizea
ză în această perioadă consultații la 
obiectele prevăzute în programa 
examenului de bacalaureat, partici
parea elevilor fiind facultativă.

EXAMENUL DE BACALAUREAT 
se susține, ca și în anii precedenți, 
la următoarele obiecte de învățâ- 
mînt : Secția reală — literatura ro
mână (scris și oral) î matematica 
(scris și oral) ; fizica, chimia sau 
biologia, la alegere (oral). Secția 
umanistă — literatura română (scris 
și oral) ; una din limbile străine stu
diate în liceu sau limba latină (scris 
și oral) ; istoria României, filozofia 
și socialismul științific sau biologia, 
la alegere (oral)

Candidații proveniți din liceele cu 
predare în limbile naționalităților 
conlocuitoare susțin examen scris și 
oral și la literatura maternă, oricare 
a fost secția 
nistă).

Examenul 
fășoară în 
(sesiunea de , , 
(sesiunea de toamnă).

Absolvenții liceelor de artă susțin 
probele practice de specialitate ale 
examenului de bacalaureat în perioa
da 25—31 mai pentru sesiunea de vară 
și în perioada 17—19 august pentru 
sesiunea de toamnă.

Probele scrise se vor desfășura ta 
felul următor : In sesiunea de vară — 
18 iunie — la literatura română ; — 
20 iunie — la matematică (secția 
reală) și limba străină sau limba 
latină (secția umanistă) ; — 22 iunie 
— la literatura maternă pentru ab
solvenții liceelor cu predarea în lim
bile naționalităților conlocuitoare. în 
sesiunea de toamnă, probele scrise 
vor fi programate, în aceeași ordine, 
în zilele de 20. 22 și 25 august.

Examinarea orală va începe după 
o pauză de 1—2 zile de la ultima lu
crare scrisă și se va face succesiv, 
pe obiecte, tn zile diferite. după

superior lUDlUAN
programul stabilit de comisia 
examen, asigurîndu-se cel puțin o 
zi liberă între obiecte pentru fiecare 
serie de candidați.

La ambele sesiuni ale examenului 
de bacalaureat din anul 1970 se pot
prezenta absolvenții liceelor de cul
tură generală si de artă (cursuri de 
zi, serale și fără frecvență), seria 
1970, precum și persoanele care au 
absolvit între anii 1966—1969 și care 
nu au susținut examenul sau l-au 
susținut o singură dată, fără a-1 pro
mova. Absolvenții din seriile 1966— 
1969 care au susținut examenul de 
două ori. fără a-1 promova, se pot 
prezenta, pentru ultima oară, numai 
la una din cele două 
nulul 1970.

Absolvenții liceelor 
nerală, cursuri de zi , 
fără frecvență, din seriile menționa
te. vor. susține examenul de bacalau
reat la secția — reală sau umanistă 
— pe care au urmat-6 ; absolvenții 
cursurilor serale vor 
nul de bacalaureat i 
reală.

CONCURSUL DE 
INSTITUȚIILE DE _ 
SUPERIOR PENTRU ANUL 
VERSITAR 1979/1971 va avea loc, ca 
și in anii precedenți. în luna iulie, 
înscrierile la concurs se vor face în
tre 4 și 9 iulie, iar concursul va înce
pe la data de 10 iulie. Pentru locu
rile care nu se vor ocupa la unele 
facultăți se va organiza o a doua se
siune de admitere în luna septem
brie.

Condițiile de înscriere, discipli
nele și probele concursului sînt ace
leași ca și în anul precedent, cu ur
mătoarele excepții solicitate de insti
tuțiile de învățămînt superior de 
specialitate :

1) La secția de comerț exterior din 
cadrul Academiei de studii econo
mice examenul de admitere va con
sta din i — matematică (algebră și 
trigonometrie) scris și oral ; — o 
limbă străină la alegere (engleză, 
franceză, germană, rusă), scris: — e- 
conomie politică, oral. Numărul pro
belor rămîne la patru, ca și anul 
cut.

2) La facultățile filologice, la 
țiile care au ca speciality

„ . 8ec- 
țiile care au ca specialitate secun
dară o limbă străină se va adăuga 
o probă scrisă la limba _ respectivă.

3) La secția de sociologie se va in
troduce o probă scrisă la disciplina 
„analiza matematică".

SPORT
JUDEȚUL HARGHITA

Rodnică activitate de masă

In județul Harghita se desfășoară 
veritabilă competiție, avînd ca 

scop amenajarea unor baze sportive 
specifice sezonului de iarnă. Un rol 
deosebit in această privință il are 
comitetul județean al U.T.C. Tov. 
Francisc Sprencz, activist pe linie 
sportivă, ne informează: In cadrul 
concursului „Cea mai bună asocia
ție sportivă", pe care l-am lansat pe 
plan local, unul din criteriile prin
cipale de apreciere constă în ame
najarea unui număr cit mai mare de 
terenuri sportive simple, cu mijloa-

cazie la ora tl,20. De 
nu l-ați trimis cu 
cursă ?

— Era prea devreme. Ce 
era să facă copilul în tim
pul ăsta ? Să umble vaga
bond prin oraș ?

(Menționăm două lu
cruri • 1) copilul este elev 
în clasa 
clarația 
mișcare 
se vede 
creau 
șef de stație mă lua la te
lefon : „Măi Bălașa. loco
motiva de manevră este în 
gară?" „Da, se află la li
nia 8". ,.Să-l repeadă și pe 
Puiu pînă la șosea că 
zie de la școală.").

— Așadar băiatul 
de obicei, la ora potrivită, 
12,30, cu locomotiva de ma
nevră ?

— Nu. Tn Iarna asta n-a 
mers cu locomotiva decît 
de 4-5 ori.

(„In timpul iernii, băia
tul mergea spre școală cu 
locomotiva", declară C. Ol- 
teanu. „Tot cu locomotiva 
ne duceam cu butelia la 
încărcat, ne trimitea după 
țigări și pîine, transporta 
soția la serviciu" — declară 
Cornel Marinescu, meca
nic).

II informăm pe Paul Vi
șan că toate declarațiile 
conțin, într-o formă sau 
alta, afirmația că locomoti
va de manevră era folosi
tă în rezolvarea unor tre
buri ale familiei sale,

— Sînt tendențioase 1
— Cum așa, chiar toate ? 

Oare toți salariații din 
subordine vă doresc răul ?

— Sînt oameni interesați. 
Mi-au trimis copilul în o- 
rice condiții, ca să mi-1 o- 
moare. (Parcă el însuși era 
cel ce Ie cerea să-1 ducă...).

Deci, iată-1 pe șeful de 
stație în postura de victi
mă a subalternilor 1 De 
unde provine această pă
rere viciată despre „răuta
tea" celor din jur ? De re
gulă, tocmai conștiința 
culpabilității față de oa-

meni produce asemenea 
reacții vehemente, stă la 
temelia unei atari menta
lități de om izolat. încon
jurat de un mediu rău
voitor, real sau închipuit

Dar care este, tn fond, 
profilul moral al lui Paul 
vișan ? Spicuim dintr-un 
teanc de declarații date 
sub semnătură de salariații 
stației :

„Eram obligați să tatre- 
rupem orice activitate ca 
să-1 ducem pe Puiu... Alt
fel ne puteam aștepta la 
orice din partea șefului".

tia oamenilor 
de la ei să respecte 
lamentai" — se explică, cu 
a frază emfatică, Paul Vi
șan. Se înțelege însă, res
pectarea regulamentului 
trebuia să fie literă de le
ge pentru subalterni, dar 
nu și pentru el. In mod ne
cesar această discrepanță 
dintre ceea ce le pretindea 
altora și ceea ce-și pretin
dea sieși i-a viciat carac
terul pînă acolo îneît nici 
măcar acum nu e In stare 
să descopere dimensiunile 
vinovăției sale.

pe proprietatea familiei 
sale.

Nu putem încheia aceas
tă anchetă fără șă ne pu
nem o întrebare firească ; 
cum s-a putut manifesta și 
perpetua timp de mai mulți 

. ani o atare mentalitate în
tr-un colectiv de muncă ?

Ne răspunde, cum se poa
te mai limpede, declara
ția impiegatului de mișca
re Nicoară Teodorii : „Sub
semnatul stat subaltern și 
nu mă pot opune ordinelor 
date de către superior". A- 
șadar, atitudinea unui om

„Trimite, colea, trenul 
s-aducă niște țigări!"

„La 5. IX. 19(19 am refu
zat să fac astfel de matra- 
pazlîcuri și tov. șef de gară 
mi-a trimis reclamație de 
Indisciplină la depou"

„Prin purtarea și 
temui lui de lucru n-a tă
cut altceva decît să 
spaima în personal"

„Toți salariații lucrau 
încordați din cauză că pen
tru nimica toată li se obiec
ta că nu procedau bine... 
Eram amenințați că ne va 
lăsa pe drumuri sau alte 
amentațări". Portretul se 
completează însă și din a- 
mănunte nu lipsite de sem
nificație — modul de a se 
adresa impiegaților.

Nu mai continuăm cu a- 
ceste penibile citate. Intru- 
cît cele de pînă acum stal 
suficiente pentru a contu
ra figura unui mărunt șef 
abuziv, cu veleități de zbir 
local, amintind și prin vo
cabular de „majorii" sati
rizați ta proza lui Bacalba- 
șa.

„Eu n-am căutat simpa-

— Dacă ta loc de șef de 
stație ați fi fost un simplu 
acar, să zicem, cum ați fi 
rezolvat transportul băia
tului la școală ?

Interlocutorul nostru o- 
colește răspunsul și avem 
impresia că este pur și 
simplu incapabil 'să înțe
leagă întrebarea. In locul 
unui răspuns lucid, ascul
tăm o avalanșă de autoa
precieri :

— Am o carte de vizită 
frumoasă. Am condus So- 
cola. Tecuciul, Piatra Neamț 
(ca șet de stație, n.n.). Am 
brevet de inovator. La 
Piatra Neamț 
ren de volei, 
tistică.

Probabil că 
mâții sînt reale. Dar 

■ înțeles Paul Vișan din 
cesele sale, din evoluția 
lui pe scara ierarhică ? A 
înțeles că funcția și meri
tele luj îi conferă dre pturi 
nelimitate, dreptul de a 
abuza, de a amenința, de a 
folosi bunurile statului ca

legat la ochi, care nu' gîn- 
dește cu capul lui : „eu sînt 
mic, nu știu nimic !...“ Deși, 
chiar menținîndu-ne pe te
renul strict tehnic-adminis- 
trativ, instrucțiunile C.F.R. 
prevăd clar : tn cazul 
că un subaltern primeș
te o dispoziție contrară re
gulamentului, el are drep
tul și datoria să refuze e- 
xscutarea. Dacă șeful in
sistă, subalternul trebuie 
să-i ceară dispoziția în scris 
si să anunțe forurile supe
rioare.

în continuare, același im
piegat scrie : „S-au mai 
purtat discuții în proble
ma consumului de com
bustibil între mecanicii 
de pe Diesele și tov. șef 
de stație și se sistase uti
lizarea Dieselelor (pentru 
curse ilegale, n.n.). Dar. 
o dată cu înăsprirea tim
pului. s-a pactizat tacit dr 
către mecanici și tov. șef 
de stație folosirea acestui 
sistem".

Deci i pactul tacit In co-

miterea abuzurilor. Trimi
tea șeful locomotiva după 
țigări și pîine ? Trimiteau 
și alții cu ocazia asta. Ple
ca fiul șefului eu locomoti
va spre școală ? Mai plecau 
si alții... Dacă tot se făcea 
un abuz, apoi să profite și 
alții după cum puteau mai 
bine I Se căzuse la un soi 
de învoială, la o simbioză 
dintre servilism și bun plac, 
se ajunsese la ua meschin 
tîrg de interese personale 
— „ne mai supunem și noi, 
mai lasă și șeful" — pe ba
nii statului Și astfel, de la 
un abuz s-a ajuns la pro
liferarea lui. de la atitudi
nea condamnabilă a 'in.ui 
singur om s-a ajuns la o 
atmosferă viciată, la o men
talitate 'responsabilă îm
părtășită de mal mulți

Așadar accidentul din
săptămîna trecută n-a fost 
deloc întîmplător. El a con
firmat încă o dată vechea 
zicală cu ulciorul. Dar era 

■ oare necesar un accident — 
fără urmări prea grave, din 
fericire — pentru a dezvălui 
debandada din stat.ia Mogo- 
șoaia ? Iată întrebarea oe 
care o adresăm. în încheie
re. superiorilor lui Paul Vi
șan. Pentru că știam — sau, 
cel puțin credeam a ști — 
că în sectorul circulației 
feroviare este obligatorie o 
ordine desăvîrșită. că orice 
tren, orice vagon sau loco
motivă se deolasează după 
instrucțiuni și grafice pre- . 
cise, riguroase, în nici un 
caz ca limuzină ■ personală. 
Și așteptăm un răspuns 
responsabil, cu atît mai 
mult cu cît sîntem infor
mați că sesizări și recla- 
mații cu privire la compor
tarea abuzivă a sus-numi- 
tului au fost primite de' fo
rurile competente. Cum au 
fost verificate aceste recla- 
mații? Sîntem convinși că 
o verificare atentă și pro
fundă. inspirată de norme
le disciplinei ta muncă — 
mai ales intr-un sector vi
tal ca acesta — ar ti pus 
ptinct mai devreme abuzu
rilor și servilismului din 
stația Mopoșoaia. ar fi fă
cut imposibil accidentul.

cele proprii ale asociațiilor, cu par
ticiparea cetățenilor.,

Pînă în prezent s-au construit 12 
terenuri de hochei pe gheață. în co
mune.e Dănești, Ciuman și Sînsi- 
mion, baze care pot găzdui chiar și 
meciuri în nocturnă. Patinoarele 
simple nu lipsesc din aproape nici o 
comună a1 județului, unele localități 
(ca Siculen), Joseni, Suseni etc.) a- 
vînd chiar două sau mai multe ase
menea obiective. Au fost amenajate 
15 noi pîrtii de schi, zeci de tram
buline, precum și numeroase pîrtii 
de săniuțe.

Mii de amatori de hochei pe 
gheață — uni) de la cea mai fra
gedă vîrstă — practică intens acest 
sport, care, pe aceste meleaguri ale 
țării, are și o veche tradiție. Mențio
năm echipele de hochei ale copii
lor ...........
care 
ani, echipele claselor mai mari din 
școlile generale din orașe și sate, 
echipele de cartier. Ne-a surprins 
panorama celor 10 patinoare existen
te în reședința județului, suprasolici
tate de pasionați ai hocheiului de 
toate vîrstele, de tineri care învață 
măiestria acestui sport de la „vete
rani" ai hocheiului românesc, de la 
profesori specializați. Pregătirea lor 
anticipează interesul de care se vor 
bucura competiția piticilor, campio
natul școlilor generale, campionatul 
județean al liceelor, „Cupa speran
țelor", „Cupa tineretului" și alte în
treceri eu caracter local.

Un amănunt, deloc lipsit de im
portanță, aflat la consiliul județean 
pentru educație fizică și sport : ve- 
Mhd în întimpinarea tinerilor spor 
tivi din județ, cooperația meșteșugă
reasca a înființat o secție profilată

Muzeul Unirii din Iași cu
noaște in aceste zile, in preajma 
sărbătoririi a 111 ani de la ac
tul istoric al Unirii; un aflux 
deosebit de vizitatori. în ultimul 
timp, muzeul s-a îmbogățit cu noi 
exponate. Rețin atenția cîteva 
cărți ce s-au aflat in biblioteca 
domnitorului Cuza, cu dedicație 
și autografe ale autorilor; de 
pildă, „Amintiri din junețe" de 
Costache Negruzzî, cu dedicație 
și semnătură în limba franceză, 
o partitură muzicală, a compozi
torului bucovinean Carol Mikuli, 
precum și o serie de medalii 
conferite la Expoziția agricolă 
din 1864 și la cea de horticultura 
și apicultura din 1865 — care 
s-au ținut la Iași — diferite o- 
biecte ce au aparținut Elenei 
Cuza.

Amprenta 
urbanismului

Orașul Zalău, care in urmă 
doi ani a devenit centrul poli
tic și administrativ al județu
lui Sălaj, cunoaște însemnate 
prefaceri urbanistice. Pe primul 
plan se află construcția de lo
cuințe; Au fost terminate primul 
microraion, cuprinzînd blocuri 
cu 780 apartamente, o grădiniță 
de copii și un complex comer
cial. începe să se contureze, 
totodată, cel de-al doilea micro
raion, care, in final, va avea 2 500 
de apartamente, o policlinică și 
o școală cu 16 săli de clasă, gră
diniță, două complexe comercia
le și un altul sportiv.

„Foaie pentru 
minte, inimă 
și literatură"

La Brașov a teșit de sub tipar 
un volum de studii și comuni
cări privind istoria presei bra
șovene, intitulat „130 de ani de 
la apariția «Gazetei de Transil
vania»". Sint prezentate cititoru
lui lucrări care se referă la is
toricul „Gazetei de Transilvania" 
și la suplimentul a'cesteia „Foaie 
pentru minte, inimă și literatu
ră". Acest volum a fost editat 
de filiala Brașov a Uniunii zia
riștilor. comitetul județean pen
tru cultură și artă și filiala 
Brașov a Societății de științe 
istorice.

„Vară veșnică" 
pe 117 hectare

La Tătărani, lingă Ploiești, tn 
urma terminării lucrărilor de 
construcție, alte 66 ha de teren 
au devenit un teritoriu al ..ve
rii veșnice". Complexul de sere 
pentru legume de aici se întin
de, în prezent, pe 117 hectare. 
Este pe sfîrșite plantatul răsa
durilor de roșii, castraveți și vi
nete din primul ciclu de pro
ducție al noilor sere. Inginerul- 
șef. Gheorghe Popescu, ne asi
gura că la sfîrșitul lunii februa
rie vor fi trimise pe piață pri
mele cantități de castraveți, iar 
în ultima decadă a lunii mar
tie — tomatele. In acest an, se
rele din Tătărani vor produce 
peste 18 000 tone legume. Nu oa
recare. ci trufandale !

Reluarea curselor 
NAVROM

Departamentul transporturilor auto, 
navale și aeriene a. dispus reluarea 
tuturor curselor deservite de na
vele fluviale ale NAVROM pe ru
tele Brăila — Oltina, Mărașu — Brăi
la, Piatra Frecăței — Brăila, Brăi
la —_ Galați — Tulcea — Sulina, Că
lărași — Ostrov, Tr. Severin — Os
trovul Mare, precum și pe brațele 
Chilia și Sf. Gheorghe. Cursele na
velor rapide de pasageri sînt, în 
continuare, suspendate. ,

Trecerile cu bacul pentru autove
hiculele de toate categoriile se efec
tuează în zonele Giurgeni — Vadul 
Oii și Brăila — Smîrdanul Nou. Tem
porar, între Galați și comuna 23 Au
gust se desfășoară numai traficul de 
călători. Punctul de trecere pentru 
autovehicule de la Călărași — Os
trov continuă să rămînă închis.

(Agerpres)

I
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a 
avut loc tradiționala expoziție de 
păsări și animale mici. Nume
roși crescători din orașele Ora
dea, Cluj, Arad, Dej, Baia Mare 
și din județul Satu-Mare au pre
zentat aproape 600 exemplare de 
felurite rase de porumbei, găini, 
glște, rațe, iepuri de casă — 
concurind pentru ciipele și 
diplomele oferite de organiza
tori. Expoziția a prilejuit și un 
schimb de experiență, dar și 
de... păsări șl iepuri, in vede
rea ameliorării raselor de pă
sări și animale, obținerii unor 
producții sporite de carne șl ouă.

I
I

Zilnic, 2000 
de consultații

In municipiul Roman a fost 
dată in folosință o nouă policli
nică Construcția ei modernă a- 
dăpostește peste 20 de cabinete 
medicale de specialitate și servi
cii de fizioterapie, Roentgen-te- 
rapie, servicii de investigații, far
macie, laboratoare pentru diferi
te analize Toate cabinetele de 
specialitate, ca și celelalte servi
cii, au fost dotate cu aparatura 
necesară, din cea mai modernă. 
In cabinetele noii policlinici se 
asigură, zilnic, cite 1 500—2 000 
de



viața internațională
VIETNAMUL DE SUD FRANȚA

Atacuri de amploare 
ale forțelor patriotice

SAIGON 21 (Agerpres). — Marți 
noaptea și miercuri dimineața, pa- 
trioții sud-vietnamezi au atacat cu 
rachete și mortiere 51 de obiective 
militare americano-saigoneze, a a- 
nunțat un purtător de cuvînt al co
mandamentului S.U.A. de la Saigon, 
care a precizat că aceste atacuri sînt 
cele mai puternice de la începutul 
anului. Paralel cu bombardarea in
stalațiilor și bazelor militare s-a 
semnalat o recrudescență a angaja
mentelor directe în provinciile Tay 
Ninh, Binh Long, Phuoc Long.

Deși sursele americane nu au dez
văluit rezultatele acestor atacuri, la 
Saigon s-a precizat că cea mai afec
tată a fost baza americană de la 
Phang Rang, la 29 km nord-est de 
capitala sud-vietnameză, care a fost 
bombardată de patru ori în cursul 
nopții de marți'. De asemenea, cartie
rul general al primei divizii de in
fanterie aeropurtate americane de la 
Phuoc Vinh a fost ținta unul atac 
puternic în perimetrul taberei, situa
tă la 100 km nord-est de Saigon, ex- 
plodînd 75 de rachete și 25 de obu
ze de artilerie.

în provinciile Tay Nlnh și Binh

Long, unde unitățile Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud au angajat lupte 
violente cu trupele americano-saigo- 
neze, aviația S.U.A. a intervenit în 
repetate rînduri pentru a slăbi pre
siunea la care erau supuse forțele 
sale. Potrivit declarației unui pur
tător de cuvînt al comandamentului 
S.U.A., citat de agenția France 
Presse, în timpul acestor lupte s-au 
înregistrat pierderi.

în regiunile de nord ale Vietna
mului de sud s-a semnalat de ase
menea o recrudescență a luptelor, 
mal ales în provincia Quang Tri, 
unde patru baze americane au fost 
supuse unui bombardament pe care 
comandamentul S.U.A. l-a calificat 
deosebit de violent.

★
STOCKHOLM. — Potrivit Oficiului 

de imigrare din Suedia, în prezent 
357 de militari americani care au de
zertat pentru a nu participa la răz
boiul din Vietnam au obținut din 
partea autorităților suedeze aproba
rea de a se stabili în această țară. 
Alte 14 cereri se află în curs de 
rezolvare

Convenția cluburilor 
republicane 

a răspuns favorabil 
propunerii P. C. F.

PARIS 21. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite t 
Convenția cluburilor republicane a 
răspuns favorabil propunerii Parti
dului Comunist Francez, făcută la 6 
ianuarie tuturor grupărilor politice 
de stînga, de a accepta principiul 
unei întîlniri comune a întregii 
stingi. într-o scrisoare adresată lui 
Waldeck Rochet, secretar general al 
P.C.F., Claude Estier, secretar ge
neral al Convenției, menționează că 
în cazul cînd proiectul P. C. Fran
cez ar obține asentimentul organiza
țiilor respective, Convenția ar pre
coniza crearea unei comisii pregă
titoare din care să facă parte repre
zentanții tuturor acestor organizații, 
comisia urmînd să aibă ca sarcină 
dezbaterea orientărilor fundamentale, 
a programului minim și a acțiunilor 
comune ce vor fi proiectate. Claude 
Estier apreciază că înaintea convo
cării unei asemenea conferințe ar fi 
necesară o concertare asupra scopu
rilor și mijloacelor ei, spre a se eli
mina de la început riscurile unui 
eșec.

★
într-un comunicat dat publicității 

miercuri, Biroul Politic al Partidului 
Comunist Francez se ocupă de dife
ritele răspunsuri care i-au fost adre
sate de Partidul socialist, Convenția 
instituțiilor republicane și Partidul 
socialist unificat, la propunerea de 
a organiza o reuniune comună a tu
turor partidelor stîngii, în vederea 
unor acțiuni concertate pentru pro
gres social, democrație și socialism. 
Subliniind că Convenția instituțiilor 
republicane și-a dat acordul, dar că 
Partidul socialist și P.S.U. propun în 
prealabil întîlniri bilaterale cu P.C.F., 
Biroul Politic declară că va continua 
să acționeze „pentru ca în mod ra
pid să fie create condițiile unei în
tîlniri generale a tuturor organizații
lor de stingă1'.

© în Irak, tentativă eșuată de lovitură de stat, urmată 
de execuții ® Lupte între forțe militare iordaniene și 
israeliene ® Debre despre livrările de armament francez 

pentru Libia

Judecătorul Curții militare din Fort 
Benning, Reid Kennedy, a anunțat că 
instrucția procesului lui William 
Calley, acuzat de uciderea a 102 ci
vili la Song My, a fost aminată pină 
la 9 februarie, cînd urmează să se 
pronunțe și asupra cererii avocați- 
lor apărării de a fi audiați în acest 
proces ministrul apărării, Melvin 
Laird, ministrul forțelor terestre, 
Stanley Resor, și fostul comandant al 
trupelor americane din Vietnamul de 
sud, generalul William Westmore-

land. Avocatul principal al apărării, 
George Latimer, a cerut audierea ce
lor trei înalte oficialități militare pen
tru a stabili, după cum relevă agen
ția Reuter, exactitatea declarațiilor ce 
le-au fost atribuite și care au apă
rut in presă in legătură cu masacrul 
comis de trupele americane la 16 
martie 1968 in satul sud-vietnamez 
Song My. In fotografie : ziariști aș
teptând în sala tribunalului începerea 
audierilor în procesul locotenentului 
William Calley.

H. Wilson despre

anglo-franceze

DEPĂȘIT CALENDARUL

COMUNITAR

LONDRA 21 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Marii Britanii, 
Harold Wilson, a declarat în Ca
mera Comunelor că guvernul en
glez a făcut cunoscut în mod clar 
Franței dorința sa de a îmbunătăți 
relațiile sale cu această țară, rela
ții care, a -spus el. nu au fost în
totdeauna foarte bune în cursul ul
timilor ani. Wilson a menționat că 
cele două țări ar trebui să-și in
tensifice cooperarea în domeniul 
tehnologiei, în vederea realizării 
unor proiecte comune. Premierul 
britanic a anunțat, totodată, că la 
sfîrșitul acestei săptămîni este aș
teptat să sosească la Londra mi
nistrul afacerilor externe al Fran
ței, Maurice Schumann, pentru a 
avea întrevederi cu 
guvernului englez.

oficialitățile

(Urmare din pag. I)

trei ani. La capitolul cheltuieli des
tinate ameliorării structurilor agri
cole, delegația ve-st-germană a cerut 
menținerea actualului buget (285 mi
lioane dolari anual), spre deosebire 
de celelalte delegații care s-au pro
nunțat pentru creșterea acestui bu
get în vederea modernizării agricul
turii.

Problema organizării unei piețe 
comune a tutunului a fost transfe
rată reprezentanților permanenți, 
care vor trebui să elaboreze un text, 
In acest sens, pentru viitorul Consi
liu ministerial, fixat în ziua de 5 fe
bruarie. în ce privește organizarea 
pieței comune a vinului, ea a fost 
aminată pentru 2 februarie, cînd se 
vor întruni din nou miniștrii agri
culturii.

Problema care s-a situat în cen
trul sesiunii de la Bruxelles a fost 
cea referitoare la definirea viitoare
lor atribuții în materie bugetară ale 
parlamentului european (organismul 
consultativ al celor șase). Dezbate
rea a fost nu numai încordată, dar 
delicată și dificilă, date fiind pozi
țiile diametral opuse ale unora din 
parteneri. Căci dincolo de aspectele 
tehnice, este vorba de o chestiune 
politică foarte importantă prin impli
cațiile ei. în decembrie 1969 s-a 
prevăzut ca, începînd din 1975, Piața 
comună să fie înzestrată cu un bu
get autonom, deci să fie finanțată 
din „resursele ei proprii" ; bugetul 
său total va atinge cifra impunătoa
re de zece miliarde franci, constituit 
din prelevări agricole, drepturi va
male etc. Cine va controla acest bu
get ? Unii parteneri preconizează ca 
acest buget să nu fie pus sub con
trolul parlamentelor naționale ale 
statelor membre, ceea ce înseamnă 
abandonarea unei părți a suverani
tății statelor și erijarea Parlamentu
lui european într-un organ suprana
tional. Franța a mai respins și altă 
dată această tendință | ea manifestă 
și în prezent rezerve, declarîndu-se 
în favoarea unui parlament european 
cu puteri limitate, care să nu depă
șească atribuțiile parlamentului na
țional. „Nu se poate 'concepe, scrie 
ziarul LA NATION, ca «parlamentul 
european» să poată decide peste 
noapte asupra unor chestiuni pe care 
parlamentul național nici măcar să 
nu le fi discutat".

Față de dificultățile ivite, observa
torii francezi conchid că nici unul 
din marile subiecte abordate la Bru
xelles nu a putut avansa, discutarea 
lor fiina aminată, și că de aceea se
siunea a fost „dezamăgitoare". Dru
mul „Europei verzi" — subliniază co 
mentatorii— rămîne presărat cu nu
meroase dificultăți. Or, adoptarea re
gulamentului financiar agricol con
diționează evoluția ulterioară a Pie-

ței comune. Deci, această evoluție 
ridică noi semne de întrebare. O altă 
rundă de negocieri intercomunitare 
urmează să înceapă în viitoarele săp
tămîni.

Astfel ziarul L’AURORE arată că 
miniștrii afacerilor externe ai celor 
șase țări membre ale Pieței comune 
se vor întruni în zilele de 6 și 7 
martie pentru a discuta „problema 
cooperării în materie de politică in
ternațională". Este pentru prima oară 
cînd o asemenea problemă va fi a- 
bordată frontal de miniștrii Pieței 
comune. Ea este prevăzută în calen
darul stabilit la Haga. Drept bază 
de discuție la această problemă va 
fi planul propus de ministrul aface
rilor externe al Belgiei, Pierre Har- 
mel.

în sfirșit, ziarul LES ECHOS, re- 
ferindu-se la implicațiile acestei se
siuni pentru problema lărgirii co
munității, și în special la candidatu
ra Angliei la Piața comună, scrie că 
premierul Wilson dorește intrarea 
Marii Britanii în C.E.E., și aceasta 
cît mai repede, înainte ca „cei șase" 
să treacă la o nouă etapă. Ziarul 
atrage atenția că țările membre ale 
Pieței comune nu trebuie să piardă 
din vedere că, dacă exigențele lor 
vor fi prea mari în cursul tratative
lor privind aderarea, Wilson va în- 
tîmpina multe dificultăți în acțiunea 
de contracarare a reacțiilor defavo
rabile ale unei părți a opiniei publi
ce britanice, care consideră că redre
sarea economică a Marii Britanii este 
destul de avansată pentru a mai fi 
necesară intrarea Angliei In C.E.E. 
Toate acestea fac ca în presa pari
ziană să poată fi citită întrebarea i 
va fi oare necesară o nouă reuniune 
la nivel înalt pentru a surmonta 
obstacolele din calea Pieței comune ?

BAGDAD 21 (Agerpres). — Postul 
de radio Bagdad și-a Întrerupt 
miercuri emisiunea cotidiană pentru 
a anunța că în noaptea de 20 spre 21 
ianuarie 1970 a avut loc în Irak o 
tentativă eșuată de lovitură de stat. 
Fără să dea alte amănunte, postul 
de radio a menționat că toți conspi
ratorii au fost arestați.

în urma acestei tentative, la Bag
dad a avut loc miercuri dimineața o 
reuniune de urgență a Consiliului 
Comandamentului revoluției, cea 
mai înaltă autoritate a țării, sub 
conducerea președintelui irakian Ah
med Hassan el Bakr.

în cadrul reuniunii a fost hotărîtă 
crearea unui tribunal special, pentru 
a-i judeca pe autorii complotului, 
sub președinția Iui Taha al Jaz- 
raoui, membru al Consiliului Coman
damentului revoluției.

Lucrările tribunalului special au 
început miercuri la ora 14 și s-au 
încheiat în seara aceleiași zile, cînd 

, această instanță a pronunțat pe
deapsa capitală pentru 12 persoane 
(dintre care 11 militari), acuzate de 
a se fi făcut „purtătorii de cuvînt 
ai unor interese străine, încercînd să 
răstoarne actualul guvern și să sus
tragă țara de la îndeplinirea înda
toririlor sale față de lupta palesti
niană".

Sentința a fost executată In seara 
zilei de miercuri și, după cum men
ționează agenția France Presse, nu 
este exclus ca să mai fie anunțate 
noi condamnări la moarte, urmate 
de execuții imediate.

AMMAN. — într-o declarație ra
diodifuzată, un purtător de cuvînt 
militar iordanian a anunțat că marți 
seara și miercuri dimineața, în re
giunea Safi, la sud de Marea 
Moartă, au avut loc lupte între uni
tăți ale armatei iordaniene și forțe 
militare israeliene, relatează agenția 
France Presse. El a precizat că uni
tăți ale infanteriei israeliene, spriji
nite de artilerie și tancuri, au tra
versat linia de încetare a locului și 
au angajat lupte cu forțele armate 
iordaniene. Simultan cu această ac
țiune terestră, avioane israeliene au 
efectuat raiduri în același sector. In 
urma intervenției forțelor iorda
niene, unitățile militare și avioanele 
israeliene au fost obligate să se re
tragă — a menționat purtătorul de 
cuvînt militar iordanian.

TEL AVIV. — Un purtător de cu
vînt militar israelian a anunțat că, 
în cursul nopții de marți spre 
miercuri, forțele israeliene au supus 
unui atac terestru și aerian bazele 
forțelor palestiniene de comando si
tuate pe teritoriul Iordaniei în re
giunea Safi, la sud de Marea Moartă 
— informează agenția Reuter. Ulte
rior, el a comunicat că forțele israe
liene care au participat la acest 
atac s-au înapoiat la bazele lor. fără 
să fi suferit pierderi.

Purtătorul de cuvînt a precizat, 
totodată, că această acțiune constituie 
un răspuns la repetatele atacuri lan
sate de pe teritoriul iordanian de 
către forțele palestiniene de guerilă 
asupra unei fabrici israeliene de 
potasă.

PARIS. — Michel Debră, ministrul 
de stat francez însărcinat cu apăra
rea națională, a prezentat miercuri în 
Comisia pentru apărare a Adunării 
Naționale aspectele esențiale ale po
liticii guvernului de la Paris în pro
blema livrărilor de armament către 
țările din Orientul Mijlociu, 
rindu-se la recentul acord 
niul armamentelor dintre

Refe- 
în dome- 
guvernul

francez și cel libian, Debre a spus i 
„Din cauza dezechilibrului în detri
mentul nostru al balanței comerciale 
cu Libia, orice dezvoltare a schim
burilor cu această țară este de cel 
mai mare interes. Tocmai în 
ceste condiții a fost încheiat con
tractul destinat să aprovizioneze în
tre 1970 și 1974 forțele aeriene libie
ne". El a precizat că, in afara celor 
50 de avioane „Mirage-5", a căror vin- 
zare către Libia a fost deja anun
țată, vor mai fi livrate acestei țări 3f 
de avioane „Mirage-3" r

a-

WASHINGTON. - Un număr de 
36 de republicani, membri ai Came
rei Reprezentanților, au depus o re
zoluție prin care cer guvernului a- 
merican să sprijine ideea unor tra
tative directe între Israel și țările 
arabe. Rezoluția consideră că „nego
cierile directe dintre guvernele inte
resate din această regiune este sin
gura cale efectivă pentru găsirea u- 
nei soluții pașnice și durabile în O- 
rientul Apropiat".

CUBA

AL DOILEA
MILION

DE TONE

HAVANA 21 — Coresponden
tul Agerpres, V. Slamate, trans
mite : In cadrul marii campanii 
pe plan național a ,-Za.frei celor 
zece milioane", în Cuba a fost 
realizat cel de-al doilea milibn 
de- tone de zahăr. Succesul a 
fost obținut prin eforturi deose
bite in operațiile de recoltare și 
prelucrare, pentru a se recupe
ra unele intîrzieri provocate de 
ploile intense căzute în ultima 
vreme și de frigul puternic, țâră 
egal in ultimii cincizeci de ani, 
care s-a abătut asupra țării. In 
prezent, toate forțele sini con
centrate în vederea obținerii ce
lui de-al treilea milion de tone 
de zahăr.

„NOR.DEK"

O noua runda 
de negocieri, 

o noua amînare
OSLO 21 (Agerpres). — La Oslo s 

luat sfîrșit noua rundă de negocieri 
între reprezentanții celor patru țări 
nordice — Norvegia, Suedia, Dane
marca și Finlanda — în vederea rea
lizării proiectelor de cooperare econo
mică — „Nordek". Participanții »-at» 
despărțit fără a fi putut ajunge la un 
acord, mai ales asupra unor problem» 
referitoare la uniunea vamală dintra 
cele patru țări. Observatorii politici 
din Oslo apreciază că guvernele Nor
vegiei, Finlandei, Danemarcei și Sue
diei nu vor putea să prezinte propu
nerile lor, privind uniunea vamală, Ia 
reuniunea Consiliului nordic, care ur
mează să aibă loc la Reykjavik la în
ceputul lunii februarie.

italia Discuțiile privind
reconstituirea unui guvern

cvadri pârtii
întruniți într-o nouă reuniune de 

consultări, responsabilii sectoarelor 
politice din cele patru partide așa- 
zise ale majorității guvernamentale 
italiene n-au reușit nici marți să con
vină asupra bazelor unui acord în 
vederea reconstituirii guvernului de 
coaliție de centru-stînga. După cum 
s-a dezvăluit la încheierea convorbi
rilor, secretarii generali ai partide
lor democrat-creștin, republican, so
cialist și socialist unificat s-au des
părțit și de această dată fără să fi 
înregistrat progrese evidente în apla
narea punctelor de vedere divergen
te. Arnaldo Forlani, secretarul gene
ral al Partidului democrat-creștin, a 
recunoscut : „Noi am examinat nu
meroase probleme și am întîlnit punc
te de acord șl puncte de dezacord", 
în timp ce Ugo la Malfa, secretarul 
general al Partidului republican, a 
încercat să se arate mai optimist de- 
clarînd că „dificultăți există, dar ele 
nu par insurmontabile".

Reuniunea cvadripartită de marți 
era considerată ca o etapă importan
tă a vieții politice italiene, în special 
pentru democrația creștină, care, 
după atentatele teroriste de la Roma 
și Milano, din decembrie trecut, a 
luat inițiativa relansării ideii unui 
guvern de centru-stînga. Democrat- 
creștinii, aflați singuri la conducerea 
treburilor statului italian din august 
1969, doresc de fapt să nu suporte 
singuri consecințele „uzurii puterii", 
care le-ar slăbi pozițiile acum cînd 
alegerile municipale și regionale bat 
la ușă.

Marți seara s-a hotărît totuși ca 
o altă reuniune cvadripartită, con
sacrată aceluiași scop, să aibă loc în 
cursul zilei 
sistențeie 
continuarea

rii politici din capitala Italiană emit 
două ipoteze în legătură cu perspec
tivele acestora. Unii apreciază că, 
dacă va interveni un eventual acord, 
cabinetul condus de Mariano Rumor 
ar putea să demisioneze, pentru a 
permite formarea unui guvern cva- 
dripartit. Alții cred, dimpotrivă, că 
el ar putea să rămînă în funcțiune, 
beneficiind însă de sprijinul direct 
al celorlalte partide pentru reglemen
tarea problemelor urgente ale țării, 
in așteptarea rezultatelor alegerilor 
locale, care urmează să se desfășoa
re în primăvară.

(Agerpres)

CRIZĂ POLITICĂ
ÎN SICILIA

Șl SARDINIA

de joi. Pornind de la in- 
ce se manifestă pentru 
consultărilor, observato-

In Sicilia și Sardinia, două din pro
vinciile autonome ale Italiei, care au 
guverne regionale, a izbucnit o cri
ză. In Sicilia, președintele guvernului 
regional a fost obligat să demisio
neze ca urmare a retragerii sprijinu
lui de către Partidul socialist italian. 
Acesta este cel de-al 12-lea guvern 
de centru-stînga care demisionează 
ca urmare a disensiunilor dintre re
prezentanții celor patru partide ale 
actualei majorități. In Sardinia, criza 
a intervenit în urma demisiei șefu
lui guvernului regional ca urmare a 
„dificultăților pe care le-a întîmpinat 
în vederea formării unui guvern de 
centru-stînga „organic".
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Conflictul

de muncă de la

Schneegattern
De citeva zile, Schneegattern, 

așezare din landul Austria de 
sus, a devenit teatrul unui con
flict de muncă ce reține cu in
sistență atenția opiniei publice. 
220 de muncitori de la fabrica 
de sticlă „Ingridhiitte" au fost 
concediați pentru că au cerut 
respectarea timpului de muncă 
stabilit prin lege. Măsura abuzi
vă a trezit neliniște și indigna
re. Cu acest prilej, a ieșit la 
iveală că patronul, Kurt Wo- 
Itan,^ cu sediul principal al afa- 

(R.F.G.), aplică în întreprinderi
le sale domnia bunului plac. La 
fabrica din Euskirchen, spre e- 
xemplu, muncitorii nu au voie 
să fie membri ai sindicatelor, 
iar salariații care își permit să 
înfrunte această dispoziție sînt 
concediați. Situația era asemănă
toare și în filiala de la Schnee
gattern. Activiștii sindicali nu 
aveau voie să pătrundă în fa
brică, iar adunările erau inter
zise.

Conflictul de muncă de • 
Schneegattern a declanșat o ar
citorl din alte întreprinderi s-au 
oferit imediat să acorde confra
ților lor concediați ajutor mate
rial pentru a rezista șicanelor 
patronale. Sindicatele au inițiat 
demersuri pentru a se asigura 
respectarea normelor de muncă 
și legislației sociale din Aus
tria. Pină acum Wokan a răs
puns invariabil.: mai Curînd în
chide fabrica decît să accepte a- 
semenea „concesii".

Proprietarul profită de faptul 
că meșteșugul de sticlar consti
tuie de secole ocupația princi
pală a populației din Schnee
gattern, ceea ce a făcut ca fa
brica să capete o însemnătate 
deosebită în viața locuitorilor.

Comentând conflictul de mun
că de la Schneegattern, „Arbei- 
terzeitung" menționează : „an
treprenorii străini nu vin ca bi
nefăcători, ei calculează precis 
și înființează o sucursală numai 
atunci cînd sînt convinși că le 
va aduce profit". Totodată — 
constată ziarul — „patronii 
străini dobîndesc posibilitatea de 
a hotărî soarta muncitorilor 
austrieci".

Standul românesc la Tîrgul interna
țional de mobilă de la Koln (R.F.G.)

agențiile de presă transmit
■

Senatorul Edward Kennedy nu va participa la cursa 
electorală pentru președinția S.U.A.în 1972 - a declarat, într-un 
interviu Pierre Salinger, fostul secretar de presă al defunctului președinte John 
Kennedy și unul din prietenii apropiați ai familiei Kennedy.

Consiliul revoluției din 
Algeria a adoptat primul 
plan cvadrienalde dezvoltam 
economică a țării (1970—1973), care a 
fost semnat marți, sub formă de ordo
nanță, de către președintele Boume- 
diene. Planul prevede în esență dez
voltarea industriilor grea și ușoară, 
capabile să transforme bogățiile natu
rale ale țării și să 
bunurile de echipament și de consum 
de care ea are nevoie, transformarea 
condițiilor economice existente prin 
lărgirea sectorului de stat, controlul 
statului asupra desfacerii de mărfuri 
și a comerțului exterior, precum și a- 
plicarea „revoluției agrare".

reuniuni ale organismelor Bundesta- 
gului și guvernului vest-german în 
Berlinul occidental, anunță agenția 
A.D.N.

Jănos Kădăr, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., 
primit miercuri pe Ștefan Olszowski, 
secretar al C.C. al P.M.U.P., șeful 
delegației de partid poloneze, care 
face o vizită în R. P. Ungară, infor
mează agenția M.T.I.

furnizeze toate

„Guvernul Statelor Unite 
apreciază că nu a venit 
momentul pentru a reduce 
numărul trupelor america
ne din Europa", » declarat 
Elliot Richardson, subsecretar de stat 
al S.U.A. Declarația sa este conside
rată drept un răspuns dat liderului 
majorității din Senat, Mike Mansfield, 
care a propus un proiect de reducere 
substanțială a acestor trupe.

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. D. Germane a 
condamnat organizarea recentă a unor

„O NOAPTE FURTUNOASA"
LA TELEVIZIUNEA ITALIANĂ

„Cooperarea militară fran- 
co-vest-germană va conti
nua să se dezvolte și în 
Viitor". Aceasta este concluzia 
care se degajă în urma întrevederilor, 
care au avut loc în capitala Franței, 
între ministrul apărării al R. F. a Ger
maniei, Helmut Schmidt, și omologul 
său francez, Michel Debre. Cu prilejul 
acestor întrevederi au fost abordate, 
de asemenea, unele probleme referi
toare la securitatea europeană.

TOKIO 21 — Corespondentul 
Agerpres, FI. Țuiu, transmite : 
Asociația de prietenie Japonia— 
România a oferit miercuri sea
ra un dineu în onoarea noului 
ambasador al Republicii Socia
liste România în Japonia, Iosif 
Gheorghiu. Au participat preșe
dintele asociației, Hisao Ku
roda, deputat socialist, vicepre
ședinții asociației, Korehito Ku- 
rahara, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Japonia, și I. 
Kubo, Shiroo Suzuki, secretarul 
general al asociației, oameni de 
artă și cultură, ziariști japonezi 
și străini. Cu această ocazie, 
ambasadorul român a făcut o 
scurtă expunere consacrată re
lațiilor externe ale țării noastre 
și mai ales stadiului actual și 
perspectivelor relațiilor româ
no-japoneze.

Petre STANCESCU

În Senatul S.U.A

UN VOT

ROMA — Corespon
dentul Agerpres, N. 
Puicea, transmite: 

.Marți seara, telespec
tatorii italieni au avut 

V prilejul să cunoască o 
altă operă a lui Ion 
Luca 'Caragiale : „O 
noapte furtunoasă", 
traducere și adaptare 
de Roberto Mazzucco.

In edițiile lor de 
miercuri, o serie de 
ziare centrale italiene 
consemnează „reîntil- 
nirea" cu Caragiale. 
„II Popolo", de pildă, 
după ce menționează 
in titlu : „O plăcută 
revenire a lui Cara
giale — după faimoa
sa „O scrisoare pier-

dută", scrie: „Scriito
rii de tipul lui Cara- 
giale, chiar dacă pot 
provoca la început un 
mic șoc, sînt tocmai 
autorii de teatru care 
pot aduce o contribu
ție educativă publicu
lui larg al televiziunii, 
rafinîndu-i gusturile și 
spiritul critic".

Balanța comercială a 
Marii Britanii în 1969 a reali- 
zat o îmbunătățire de aproximativ 600 
milioane lire sterline față de anul pre
cedent, a declarat miercuri în Camera 
Comunelor ministrul de finanțe, Roy 
Jenldns. El a precizat că datele com
plete cu privire la comerțul exterior 
și balanța de plăți nu vor fi cunos
cute înainte de luna martie.

Greva foamei declarată 
de 85 deținuți politici mexi
cani, urma cu 40 de zile, a luat 
sfirșit. Deținuții, care se află întemni
țați în închisoarea Lucumberri, au 
declarat că au intenționat prin aceas
tă acțiune să creeze o conștiință na
țională în apărarea lor. După cum re
latează agenția Prensa Latina, un nu
măr de 128 deținuți politici se află în 
prezent în închisorile mexicane fără 
să fi fost judecați.

între reprezentanți ai Mi
nisterului Finanțelor din 
R. P. Ungară și ai instituții-

lor bancare americane re- 
prezentînd persoanele interesate din 
S.U.A. a fost semnat un acord referi
tor la reglementarea creanțelor comer
ciale rămase neachitate la începutul 
celui de-al doilea război mondial. în 
acest fel au fost satisfăcute toate pre
tențiile băncilor americane față de 
debitorii unguri, în legătură cu da
toriile antebelice.

Sateliții artificiali ai Pă- 
mînîului „Cosmos-321" și 
„Cosmos-322", destinați cerce
tării spațiului extraterestru, în confor
mitate cu programul dinainte stabilit, 
au fost lansați la 21 ianuarie în 
U.R.S.S. Ei au apogeul de 507 și res
pectiv 337 de kilometri, perigeul de 

' 280 și respectiv 200 de kilometri. Pe
rioada de rotație în jurul Pămîntului 
a celor doi sateliți artificiali este de 
92 și respectiv 89,7 minute. înclina
rea față de Ecuator a satelitului „Cos- 
mos-321" este de 71 de grade, iar 
aceea a satelitului „Cosmos-322“ — 
de 65,4 grade.

CU SEMNlFiCAȚII
WASHINGTOTN 21 (Agerpres). — 

Senatul Statelor Unite, ignorînd a- 
menințarea unui veto prezidențial, a 
votat in favoarea proiectului de lege, 
adoptat deja de Camera Reprezen
tanților, privind alocațiile destinata 
Ministerului Sănătății și Educației, 
care depășesc cu peste un miliard do
lari propunerile Administrației. Con
gresul, dominat de democrați, a de
clanșat astfel, după cum scrie agen
ția Reuter, prima mare bătălie cu Ad
ministrația republicană din acest an 
electoral. (în noiembrie, în Statele 
Unite vor avea loc alegeri legisla
tive).

înainte de vot a avut loc o în
trunire cu ușile închise a senatori
lor democrați, la încheierea căreia 
Mike Mansfield, liderul democrat din 
Senat, a acuzat Administrația că a- 
cordă o atenție insuficientă proble
melor educației, asigurărilor sociale, 
cercetărilor in domeniul medical și 
poluării. El a declarat că votul din 
Senat va constitui un prilej de a e- 
xercita, ceea ce el a denumit, res
ponsabilitatea Congresului de a adu
ce corective politicii Administrației. 
Mansfield a adăugat că acest vot 
„trebuie să afirme insistența demo
craților din Senat asupra necesității 
ca Administrația republicană să rea
lizeze o distribuire mai bună a fon
durilor naționale intre necesitățile 
interne urgente, cheltuielile legate de 
politica externă și cererile inepuiza
bile in numele securității militare".
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