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cu privire la îndeplinirea planului de stat
de dezvoltare a economiei naționale

a Republicii Socialiste România pe anul 1969
în 1969 s-au Înregistrat realizări de seamă 

tn toate domeniile vieții economice și so
ciale. Au fost obținute rezultate pozitive în 
realizarea obiectivelor stabilite pentru cel 
de-al patrulea an al cincinalului; economia 
națională a cunoscut șl în acest an o evoluție 
dinamică, a crescut producția materială, a

sporit venitul național, a continuat procesul 
de modernizare a ramurilor economice, de 
dezvoltare a științei, culturii și artei, de ri
dicare a nivelului de trai al populației.

Tabloul dezvoltării de ansamblu a econo
miei naționale în anul 1969 este caracterizat 
de următoarele date : »

Anul 1969 în procent®

față de 1968

Produsul social 
Venitul național 
Volumul investițiilor din fondurile centralizate ale statului 
Fondurile fixe puse în funcțiune din investiții centralizate 

ale statului
Producția globală industrială
Producția de construcții-montaj 
Producția globală agricolă 
Volumul comerțului exterior 
Numărul salariaților 
Productivitatea muncii în Industria republicană 
Veniturile bănești ale populației de la sectorul socialist 
Vinzările de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist 
Cheltuielile social-culturale de la bugetul de stat 
în anul 1969 a crescut potențialul de pro

ducție și s-a lărgit baza materială a activi- perfecționare 
tății social-culturale și de servicii pentru planificării economiei "naționale, 
populație, prin darea în exploatare a peste 
700 capacități și obiective importante în in
dustrie, agricultură, transporturi, comerț, în- 
vățămînt, cultură, ocrotirea sănătății și în alte 
domenii. Au crescut acumulările bănești ale 
statului, s-au întărit finanțele țării, au sporit 
resursele necesare dezvoltării economiei na
ționale.

114,2
110.7
105.7
104.8
108.4
103.4
105.5 
106,1 
104,7 
110,0

Aplicarea în continuare a măsurilor de 
a organizării, conducerii șl 

înființarea 
în anul 1969 a centralelor, combinatelor și 
grupurilor de întreprinderi au creat condiții 
pentru mal buna funcționare a întregului 
mecanism economic, îmbunătățirea activității 
productive, folosirea mai rațională a mijloa
celor materiale și a forței de muncă, creș
terea eficienței economice.

Negru de fum 
Materiale plastice și rășini

(100 la sută) 
Fibre și fire chimice 
Anvelope auto-tractor-avion 
Cauciuc sintetic 
Hîrtie 
Ciment 
Prefabricate din beton armat 
Geamuri trase (în echivalent 2 

sime) 
Cherestea 
Plăci din particule aglomerate 

lemnoase 
Mobilă 
Țesături 
Tricotaje 
Confecții textile 
încălțăminte ’ .
Televizoare 
Aparate de radio 
Frigidere 
Carne 
Preparate și conserve din carne 
Pește 
Bere 
Lapte de consum (inclusiv lapte praf) 
Brînzeturi 
Unt 
Zahăr 
Ulei comestibil 
Conserve de legume și fructe

înUnitatea 
de 

măsură

Producția 
obținută în 
anul 1969

Anul 1969 
procente fa 

de 1968

tone 56423 102,8

mii tone 137 105,8
tone 56437 105,5
mii buc. 2147 117,4
tone 55207 102,3
mii tone 398 104,7
mii tone 7515 107,0
mii mc 1921 112,9

mii mp 32385 114,3
mii mc 5262 100,5

mii tone 379 111,6
mii. lei 5087 115,5
mii mp 561738 109,3
mii buc. 121642 116,7
mii. lei 11438 112,1
mii per. 62898 102,2
mii buc. 221 137,8
mii buc. 428 110,3
mii buc. 147 99,2
mii tone 417 97,1
mii tone 118 112,6
mii tone 42,2 108,7
mii hl. 3707 105.6
mii hl. 4003 103,2
tone 67545 114',7
tone 30806 107,8
mii tone 428 111,7
mii tone 291 108,7
mii tone 300 120,3

I. INDUSTRIE
Volumul producției globale, realizat în anul pe ministere și la întreprinderile Indus- 

1969, însumează aproape 265 miliarde lei trlale ale consiliil3r populare, planul pro- 
planul fiind îndeplinit in proporție de 100,2 , ... , , , . , .
la sută; valoarea producției obținute peste ducției globale industriale a fost îndeplinit 
prevederi reprezintă 472 milioane lei. astfel :

Procentul de îndeplinire 
a planului

INIȚIALE CARE DEVIN 

CUNOSCUTE ÎN 50 DE ȚĂRI © ASCENSIUNILE SE FAC 
PE ROȚI SAU ȘENILE, DAR ÎNTOTDEAUNA PRIN INGE
NIOZITATE © LA „TRACTORUL", „OBRAZUL SUBȚI- 

PRIN MODERNIZARE SE ȚINE

întîmplă 
cînd crește o uzină?. 
Ce se petrece atunci 
cînd toate compo
nentele acestui vast 
organism productiv 
intră în „alerta" 
nei importante 
rioade de . salt ? 
ce straie noi se 
vestmintă trupul 
prins între zeci 
hectare și în ce 
„croitorii cei 
fac probele 
înnoiri ? Avem teme
iul să credem că, 
deși,curent, fenome
nul adaptării din 
mers la necesitățile 
sporite ale economiei 
naționale este unul 
dintre cele mai 
spectaculoase proce
se la care ne invită 
viața.

Eroul acestor rîn- 
duri este „Tracto- 
rul“-Brașov. Nume 
cu rezonanță inter
națională, cunoscut 
in cele 50 de țări pe 
pămintul cărora trac
toarele fabricate Ia 
încheietura Bîrsei 
s-au constituit y în 
zeci de mii de amba
sadori ai creativită
ții și aplicației teh
nice românești ; pres
tigiu făurit, omolo
gat și consolidat ia 
mari intîlniri compe- 
tiționale, în compa
nia unor firme re
putate ca Bolin- 
der, Massey-Fergu- 
son, Nuffield, Ford. 
Someca, Renault. ; 
marcă. In sfîrșit, per-

fect reprezentativă 
pentru eforturile unui 
sfeft.de veac de in
dustrializare socialis
tă. Prin urmare, ca 
să apelăm la o com
parație, nu un copil, 
nu un adolescent a 
pretins acum haine 
mai mari, potrivite 
staturii sale, ci un 
bărbat în toată pu
terea.

Cheltuielile nu au 
fost mici — reduce
rea costului de fa
bricație continuă să 
rămînă unul din
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Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Consiliile populare

Energiei Electrice 
Minelor 
Petrolului 
Industriei 
Industriei 
Industriei 
Industriei 
Industriei 
Industriei 
Industriei 
Transporturilor

Metalurgice
Construcțiilor de Mașini 
Chimice
Materialelor de Construcții 
Lemnului
.Ușoare
Alimentare

103.7
101.5
102,1
100.6
100.4

99,8
100.5
101.5
103,3
93.7

102.6
101,0

Planul producției marfă șl al prestărilor de 
servicii a fost ' îndeplinit în proporție de 
108,5 la sută de către unitățile cooperației 
meșteșugărești și de 107,1 la sută de către cele 
ale cooperației de consum.

în comparație cu anul '1968, producția glo
bală industrială a crescut cu 10,7 la sută, adică 
cu 25,4 miliarde lei. Potențialul industriei 
noastre socialiste este oglindit de faptul că 
producția anului 1969 este aproape egală cu 
producția obținută în întreaga perioadă 1951— 
1956. în cei patru ani ai cincinalului, producția 
globală industrială a crescut într-un ritm me
diu anual de 11,9 la sută, depășindu-se ast
fel limita superioară — 11,4 la sută — prevă
zută prin planul cincinal pentru această pe
rioadă. în acești patru ani, producția mijloa-

celor de producție a sporit în medie anual cu 
12,8 la sută, iar producția bunurilor de con
sum cu 10,4 la sută.

înfăptuindu-se indicațiile Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist Român, o dez
voltare mai rapidă au cunoscut ramurile și 
subramurile de care depind progresul teh
nic și valorificarea superioară a resurselor 
economiei. Față de anul 1968, producția in
dustriei electrotehnice și electronice a crescut 
cu 22,6 la sută, a industriei de mecanică fină 
și optică cu 16,4 la sută, a industriei petro
chimice cu 37,5 la sută.

Volumul producției obținute în anul 1969 
la produsele industriale de bază, în compa
rație cu realizările din anul 1968, se prezintă 
astfel:

Unitatea 
de 

măsură

Producția 
obținută .în 
anul 1969

Anul 1969 în 
procente față 

de 1968

Fontă mii tone 3477 116,2
Oțel mii tone 5540 116,6

din care :
— oțel aliat mii tone 330 104,4

Laminate finite pline mii tone 3816 112,5
Cărbune extras mii tone 19152 112,5
Țiței extras mii tone 13246 • 99,7
Benzine mii tone 2620 99,4
Motorină mii tone 4593 105,2
Gaze naturale— total riîil. mc 24087 109,8

din care :
— gaz metan extras

Energie electrică
Aluminiu primar și aliaje de aluminiu 
Mașini-unelte pentru așchierea metalelor 
Mijloace de automatizare.
Locomotive Diesel și electrice magistrale 
Vagoane de marfă pentru linii magistrale

Autovehicule
din care :
— autocamioane .
— autoturisme
— autobuze
Tractoare fizice (40, 65 și 130 C.P.)
Rulmenți
Produse sodice
Acid sulfuric monohidrat 
îngrășăminte chimice (100 la sută sub

stanță activă)

mii. mc 
mii. kWh 
tone 
buc.
mii. lei 
buc.
buc. echiv.
4 osii 
buc.

buc. 
buc. 

. buc.
mii 
mii 
mii 
mii

buc, 
buc. 
tone 
tone

mii tona

19066
31491
89650
13578

756
214

110,7
113,2
117.5
116,1
147.6
128,1

7838
56998

28331
19145
1750
24,9

22182
916
838

720

107,9
146,8

119,5

La majoritatea produselor, planul a fost în
deplinit, obținîndu-se importante cantități 
peste prevederi. La unele produse planul nu 
s-a realizat datorită întîrzierilor în punerea 
în funcțiune a unor capacități de produc
ție, în special din industria chimică, unor 
neajunsuri în aprovizionarea cu materii pri
me și materiale și în cooperarea dintre în
treprinderi, îndeosebi în industria construc
țiilor de mașini. în industria alimentâră, ră- 
mînerile în urmă au fost determinate de 
neasigurarea cu materii prime agricole, pre- , 
cum și' de unele deficiențe în organizarea 
preluării și transportului produselor vegetale. 
S-au manifestat, de asemenea, deficiențe în 
domeniul respectării disciplinei contractuale 
de către unele întreprinderi, ceea ce. a. avut 
repercusiuni negative asupra îndeplinirii pla
nului de producție de către unele unități, 
realizării prevederilor la investiții, la livrări 
pentru export și către fondul pieței.

în anul 1969 potențialul industriei a crescut 
prin punerea în funcțiune a unul număr de 
250 capacități și obiective importante.

în industria energiei electrice și termice 
au fost date în funcțiune grupuri electrogene 
cu o putere instalată de peste 800 MW în 
centralele Borzești, Deva, Galați și altele ; au 
fost construite noi linii electrice aeriene de 
110, 220 și \400 kV, în lungime de aproape 
1100 km.

în industria petrolului, au intrat în produc
ție Rafinăria Pitești, Rafinăria Crișana și in
stalații la Rafinăria Brazi-Ploiești.

în industria minieră, au fost date în func
țiune carierele de lignit Gîrla, Betereaga, 
Tismana, minele de lignit Lupoaia și Roșiuța 
din bazinul Motru-Rovinari, precum și noi 
capacități de producție pentru extracția mi
nereurilor neferoase.

în industria metalurgiei feroase, la Combi
natul siderurgic Galați s-a dat în funcțiune 
un furnal de 1 700 mc, s-a mărit capacitatea 
sectorului oțelărie cu încă un convertizor de 
1 250 000 tone ; la Combinatul siderurgic Hu
nedoara a sporit capacitatea pentru producția 
de oțel electric cu 125 000 tone și a sectorului 
de laminare cu peste 900 000 tone laminate.

în industria construcțiilor de mașini au fost 
date în funcțiune noi capacități de producție 
la uzina „Electroputere“-Craiova, la Fabrica 
de cabluri și materiale electroizolante Bucu
rești, la întreprinderea „Electroprecizia“-Să- 
cele, la uzina „Electronica“-București, la uzi
na „Tractorul“-Brașov.

în industria chimică s-au dat în funcțiune 
instalații la Combinatul petrochimic Pitești, 
la Combinatul chimic Rîmmcu Vîlcea și la U- 
zina de fibre sintetice Iași. De asemenea, s-a 
dezvoltat capacitatea de producție cu 300 mii 
garnituri anvelope și camere de aer la uzina 
de anvelope „Victoria“-Florești, precum și la 
Uzina de aluminiu Slatina cu 27 000 tone a- 
luminiu.

în industria materialelor de construcții s-au 
dat în funcțiune două linii tehnologice a 
320 000 tone ciment Îs Medgidia, o capacitate 
de 5,3 milioane metri pătrați geam la Tîrnă- 
veni, trei fabrici de produse ceramice la Iași, 
Urziceni și Bîrsești, o fabrică pentru produc
ția elementelor prefabricate din beton armat 
Ia Hunedoara.

în industria lemnului s-au dat în exploatare 
Fabrica de mobilă Oradea, Fabrica de plat
forme pentru autocamioane Brașov, secția 
furnir din cadrul Combinatului de exploatare 
și industrializare a lemnului Sighet.

în industria ușoară au intrat tn producție 
Fabrica de tricotaje de bumbac Suceava, în
treprinderea de țesături și fire din lînă, fibre

'artificiale și sintetice „Argeșana“-Pitești, Fa
brica de talpă și încălțăminte din cauciuc 
Drăgășani, Tăbăcăria minerală Corabia.

în industria alimentară au început să pro
ducă Fabrica de ulei Slobozia, Fabrica de za
hăr Oradea, fabricile de produse lactate Lu- . 
duș și Brăila, Fabrica de bere Pitești, Fabri- | 
ca de conserve de legume și fructe Calafat.

în anul 1969 a continuat introducerea și 
extinderea tehnicii noi, prin' înzestrarea în- | 
treprinderilor cu mașini, utilaje și instalații i 
de înaltă tehnicitate, aplicarea unor tehnolo- : 
gii avansate, mecanizarea și automatizarea 
unor noi procese de producție, asimilarea de 
produse cu performanțe superioare. Aproape 
întreaga producție de fontă și oțel s-a obținut 
în instalații. la care principalele operațiuni 
sînt automatizate, iar peste patru cincimi din 
producția de laminate finite pline s-a reali- I 
zat pe laminoare automatizate. Industria i 
construcțiilor de mașini a fost dotată cu noi I 
mașini-unelte automate și cu comandă pro- 8 
gram ; în industria textilă a sporit numărul I 
războaielor automate de țesut.

Volumul de lucrări mecanizate a sporit, în I 
principal, Ia lucrările miniere, la operațiile 
grele din secțiile de turnătorie, precum și la 
unele lucrări de exploatare forestieră.

La extracția minereurilor neferoase, peste 
60 la sută din producție a fost obținută prin 
aplicarea de metode avansate, iar în industria 
petrolului forajul cu' jet a crescut cu 46 la 
sută față de anul 1968. în industria siderur
gică, mai mult de trei pătrimi din producția 
de oțel Martin s-a obținut prin folosirea oxi
genului în cuptoare Martin cu lance, iar la 
turnarea oțelului calmat 73 la sută din pro
ducția de oțel lingou s-a realizat prin folo
sirea de noi metode și materiale.

în industria construcțiilor de mașini au fost 
asimilate circa 540 noi tipuri de mașini, uti
laje și instalații, din care : mașina de rectifi
cat universală 0 -350, strungul carusel 0 
1600, ruloul compactor vibrator autopropulsat | 
de 6—8 tone forță, compresorul de aer de | 
100 mc/min., locomotiva de mină Diesel anti- | 
grizutoasă, nava de călători fluvială de 
locuri, un nou tip de vagon de călători, 
tipuri noi de tractoare agricole de 40 
combina autopropulsată pentru cereale, 
fost produse primele mașini electronice 
calcul cu 4 operații, mașini de facturat și 
contabilizat cu program, precum și noi tipuri 
de mașini de calculat de birou electromeca
nice și electronice.

S-au produs noi sortimente de țesături, tri
cotaje, confecții, încălțăminte, produse ali
mentare.

în același timp, au fost obținute rezultate 
pozitive în îmbunătățirea calității produselor 
în toate ramurile industriei. S-au perfecțio
nat caracteristicile calitative la laminate de 
oțel, autoturisme de teren, unele mașini și 
aparate electrice, transformatoare de forță, 
rulmenți, fibre poliesterice, polietilenă, țe
sături și tricotaje din fibre naturale și sin
tetice ș. a. La unele produse, însă, trebuie 
depuse, în continuare, eforturi pentru ridi
carea performanțelor tehnico-economice.

în anul 1969 au fost obținute unele realizări 
în folosirea mai bună a capacităților de pro
ducție și în economisirea materiilor prime șl 
materialelor. în industria siderurgică a cres
cut cu 9 la sută gradul de utilizare a furna
lelor și cu 2,5 la sută a cuptoarelor Martin ; 
în industria materialelor de construcții a cres
cut cu peste 3 la sută utilizarea cuptoarelor de

(Continuare în pag. a III-a)

300 
trei 
CP.
Au 
de

fronturile de luptă de 
maximă însemnătate 
și stringență ale în
tregului colectiv bra
șovean. Dezvoltarea 
viitoare a uzinei 
„Tractorul" este ar
monios concepută în 
cadrul Centralei in
dustriale de tractoa
re și autocamioane 
din care face parte 
întreprinderea. Trei 
hale noi — una pen
tru producția moto
rului la noile tipuri 
de tractor de 40 de 
cai, alta pentru , șa- 
siul acelorași, o a 
treia pentru pregăti
rea și adaptarea trac-

toarelor, o magazie a 
pieselor de schimb 
pentru tractoarele 
destinate exportu
lui, un laborator in
dustrial central (me
canic, metalografic, 
chimic) — toate a- 
ceste obiective intră 
în funcțiune în 1970. 
La care trebuie a- 
dăugată dublarea ha
lei tractorului greu, 
lucrare care începe 
în acest an fiind pre
văzută pentru preda
rea treptată în anii 
imediat următori. De 
principalele dotări in ț 
utilaje beneficiază la 
sectorul cald de pro
ducție — forja, la 
sectorul auxiliar — 
sculăria și, bineînțe
les, secțiile tractoa
relor acum intrate în 
circuit : locul unde 
capătă viață, mici și 
bine proporționați ca 
niște poney englezi, 
acești trăpași ai o- 
goarelor purtînd in
dicativul 400 ca 
„nume de familie" 
și botezați individual 
cu niște inițiale dis
tinctive : U — (uni
versal), V — (viti
col). L — (legumi
col), SV — (tractor 
viticol pe șenile), SM 
— (tractor montant) 
etc.

(Continuare 
în pag. a V-a)

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, miercuri după-amiază, în 
vizită protocolară de prezentare, pe 
Valentin Hernandez Acosta, noul 
ambasador extraordinar și pleni-

potențiar al Republicii Venezuela 
la București.

La primire, desfășurată Intr-o 
atmosferă cordială, a participat 
Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

(Agerpres)

Micul comerț în fata
99mastodonților desfacerii44

Cînd . — cu un secol in urmă 
Zola înfățișa in „Au Bonheur 
Dames" drama micului 
dată cu .apariția „marilor 
pariziene — mari pentru 
respective — el nu avea,

des 
comerț, o 
magazine" 
vremurile 

____  .. . desigur, 
cum să bănuiască proporțiile la care 
această situație se va reedita in zi
lele noastre, dimensiunile sociale și 
economice pe care le va atinge.

Aproape zilnic, presa relatează 
despre falimente și închiderea de 
mici magazine ; citești și despre Ca
zuri de sinucidere a unor mici co
mercianți ; pe străzi vezi înmulțin- 
du-se anunțurile de lichidare din vi
trinele micilor prăvălioare.

Simple fapte diverse ? Pentru 
mulți mici comercianți viitorul se 
prezintă tocmai în 
astfel de culori 
sumbre: ruină și 
faliment, și nu ra
reori închisoare 
sau sinucidere. 
Manifestările de 
mînie s-au înmul
țit, o anumită 
fierbere se face 
rile acestei categorii 
Franța, tară unde micul comerț inde
pendent a constituit mult timp un 
sector din cele mai răspîndite, cu 
tradiții puternice. Și în prezent ea 
numără mai bine de jumătate de mi
lion de mici magazine, fără a socoti 
și cafendele-restaurant Situația mul
tora din acestea a încetat insă a mai 
fi înfloritoare ca pe vremuri. Cau
zele ? Restricțiile asupra creditelor, 
impozitele mari, prevederile nesatis
făcătoare privind unele probleme ale 
asigurărilor sociale. Toate acestea sini 
poveri care apasă tot mai greu pe 
umerii micilor comercianți. Elemen
tul primordial este însă altul, și el 
provine dir\ profunda mutație prin 
care trece rețeaua'de desfacere din 
Franța, pe care unii o consideră ca 
„neadaptată" comerțului modern, de
oarece ar fi prea fărîmițată. De fapt, 
Franța, ca și alte țări vest-europene, 
trăiește acum, cu un decalaj de vreo 
două decenii, același fenomen de con
centrare a comerțului prin care a tre
cut S.U.A. 
capitalistă 
pid- la fel 
cultură, și 
nifestă tot atît de dureros.

Micii comercianți se văd condam
nați să dispară treptat. Inamicii lor 1 
Mastodonții comerțului modern cu de
numiri impresionante : HYPERMAR- 
CHES. SUPERMARCHES. MACRO
MARCHES, giganți ai desfacerii, 
după chipul și asemănarea celor din

CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

simțită în rîndu- 
sociale din

Procesul de concentrare 
în comerț evoluează ra- 
ca în industrie și in igri- 
consecințele sale se ma-

S.U.A. In 1969 au apărut zeci și sute 
de astfel de mastodonți. Toate ora
șele franceze, de la 50 000 locuitori in 
sus au fost sau vor fi in curind in
vadate de sucursalele unor aseme
nea mari unități — un nou regat, al 
comerțului superconcentrat. Masto
donții înlocuiesc comerțul tradițional 
de detaliu, oferind toată gama bunu
rilor de consum curent. Bazate pe 
principiul autoservirii, aceste unități 
uriașe vind cu beneficii reduse, com
pensate de marele volum al desface
rilor și rotația rapidă a mărfurilor. 
Această rotație îmbinată cu reduce
rea sistematică a cheltuielilor gene
rale, între altele, deoarece persona- 

' Iul e puțin numeros, asigură cifre de 
afaceri record. Majoritatea acestor u- 

nități funcționea
ză. și în „noctur
nă", după închide
rea birourilor și 
întreprinderilor și 
a micilor magazi
ne. Ele oferă nu 
numai produse a- 
limentare ci și 

diferite alte mărfuri (textile, utilaj 
casnic, piese auto etc), chiar și 
benzină cu preț redus (ceea ce stîr- 
nește protestul gestionarilor stațiilor 
de benzină obișnuite). Multe servesc 
masa de seară la prețuri de concu
rență față de micul restaurant tra
dițional. Publicitatea lor asaltează 
din toate părțile pe consumator. Pa
gini întregi de ziare și reviste le lau
dă avantajele. Automobili știi sînt 
„captați", intrucît, deplasîndu-se pen
tru cumpărături, cu mașina, găsesc 
aci facilități nesperate : instalate in 
mijlocul unor spații largi, toate a- 
ceste hypermarches și supermarches 
dispun de vaste terenuri proprii de 
parcare.

Povara concurenței unor asemenea 
coloși se dovedește insuportabilă pen
tru micii comercianți. Numărul fali
mentelor acestora a crescut vertigi
nos, prevăzîndu-se pentru viitorul a- 
propiat dispariția a. 100 000 comer
cianți, poate chiar mai mulți. Alții 
mai fac încă eforturi disperate pen
tru a se menține. Ei caută o supapă 
încercînd să se adapteze formelor 
noi de comerț. De asemenea, cer sta
tului o politică care să-i ajute să su
praviețuiască, să-i apere de atotpu
ternicii lor concurenți, prin credite și 
alte măsuri. Oricum regatul miculjil 
comerț independent trece prin puter
nice convulsii. Dacă nu vor obține sa
tisfacție, micii comercianți declară ci 
protestul ’or va îmbrăca noi forma 
de acțiune socială.

I
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CETĂȚENESC monumentul nepăsării

I
I

...Pe raftul cămării sînt 
așezate zeci de cutiuțe și' 
pliculețe. Privești amba
lajele lucitoare, viu colo
rate și aproape că nu 

. știi ce să alegi mai în- 
tîi. Dar cel mai îmbie
tor este conținutul. Un 
conținut de-a dreptul 
miraculos pentru gospo
dină i lntr-un plic 
găsește o supă, 
cutiuță — felul doi r 
concentrat de carne, 
gume sau făinoase, 
pliculețul de alături 
sosul (dulce, picant,

generale de control și în
drumare a producției din 

rezultă că semi- 
preparatele și preparatele 
culinare (în general, min- 
căruri prezentate în for
mă refrigerată sau conge
lată) reprezintă, la un loc 
cu concentratele (supe), 
nu mai mult de 3 la sută 
din întreaga producție a 
Rectorului de conserve. 
Este, evident, extrem de 
puțin, cu atît mai mult 
cu cît, din diverse moti
ve asupra cărora vom re
veni cu alt prilej (dar în

că. Timpul gospodinei s-a 
concentrat la o jumătate 
de oră, iar ritualul pregă
tirii mesei — atît de a- 
nevoios uneori — 
dus la minimum 
Totul e simplu, 
comod.

Semipreparatele 
mentare — căci 
ele este vorba — pătrund 
tot mai mult în viața o- 
mului modern, ofe.rin- 
du-i, înainte de toate, su
premul avantaj al , eco
nomiei de timp. De a- 
ceea, nu este întîmplător 
că în multe țări indus
tria alimentară se con
fundă astăzi într-o mă
sură tot mai mare cu in
dustria semipreparatelor, 
piața fiind literalmente 
invadată de o avalanșă 
de noi produse, răspun- 
zînd unei mari varietăți 

. de gusturi și de catego-, 
rii de consumatori. Desi
gur, existența unor ase
menea preparate nu a 
dus și nu va duce pro
babil niciodată la înlătu
rarea milenarei îndelet
niciri a pregătirii mîncă- 
rii potrivit preferințelor 
fiecăruia. Aceasta nu 
este nicidecum contrazisă 
de tendințele firești ale li
nei 'Societăți puternic in
dustrializate, beneficiind 
de toate avantajele civi
lizației și chemată să răs
pundă mereu mai bine,- 
rnereu mai repede, noilor 
cerințe reclamate pe plan 
economic și social.

Despre semipreparate 
«e discută de mult și în 
presa noastră, și în bi
rourile unor ministere, 
institute de cercetări etc. 
Ce este, de fapt, un semi- 
preparat ? ~ 
dau chiar

,■ misterului 
mentare : 
sînt acele 
înlocuiesc 
din munca gospodinei, iar 
cele de tip superior — 
concentratele alimentare 
— chiar mai mult'.

Nu spunem nici o nou
tate afirmînd că indus
tria alimentară româ
nească se află în plin 
proces de modernizare, 
că, • datorită sprijinului 
substanțial al statului, 
ea crește și se dezvoltă 
în ritm rapid. Rezultate
le acestei evoluții sînt 
dintre cele mai palpabile : 
le găsim, în marea lor 
majoritate, în rafturile 
magazinelor. întrebarea 
este : ce loc ocupă — în 
cadrul acestui ■ proces 
preocuparea, pentru se
mipreparate ? Ce pon
dere au aceste produse în 
totalul producției ? Pu
nem asemenea' întrebări 
întrucît este evident că 
acest sector trebuie să a- 
jungă să se impună în 
sistemul de alimentare a 
populației. Or, 
noi, imaginea cu 
debutăm aceste 
nu este deocamdată 
domeniul realității. __
precizările făcute de tov. 
Inginer Eugen Luca, di
rector general al Direcției

tic" în’ comerț), din cele 
circa 60 de sortimente o- 
mologate și posibil de fa
bricat, nu se găsesc de 
vînzare, îndeobște, decit 
10—12.

a părerilor consumatori
lor. Trebuiau deci între
prinse măsuri pentru 
îmbunătățirea calității su
pelor. Specialiștii din in
stituțiile amintite au indi
cat șf ce anume trebuia 
făcut i revizuirea și 
bunătățirea rețetelor t se
sizarea Ministerului 
dustriei Chimice 
tru rezolvarea problemei 
glutamatului (substanță 
determinantă în îmbună
tățirea gustului) | con
struirea unei uscătorii 
proprii a fabricii, menită 
să asigure calitatea con
stant ridicată a legumelor 
folosite în preparație.

Și-a redobîndit „Supco" 
faima bună a primelor1 
șarje ? Investigațiile nu 
ne-au dat, din păcate, u» 
răspuns pozitiv i lucrurile

de industrie alimentară 
Ilfov, de care ține fabri
ca amintită. Deși ceva 
mai realist, tovarășul ing 
Ștefan Opriș, directorul 
tehnic, caută — și găseș
te mereu — fabricii tot 
felul de scuze : „Produsul 
exclusiv al fabricii — ex
tractul de carne — ne-a 
spus el — e foarte bun 
Celelalte adausuri sînt de 
vină : pastele făinoase, le
gumele, glutamatul furni
zat de „Terapeutica", la 
preț ridicat și de proastă 
calitate" (Ciudat* dar nici 
ing. Ion Dicu, șeful ser
viciului producție din Di
recția conservelor, nici 
ing Eugen Luca nu con
sideră calitatea glutama- 
tului drept cauză a nea
junsurilor calitative ale 
supelor | dînșii ne-au asi-

Cînd te frigs 
cu „Supco

Definiția ne-o 
specialiștii Mi- 
Industriei Ali- 
semipreparatele 
sortimente care 

75—80 la sută

Discutînd despre pu
ținul care s-a făcut la 
noi în această direcție, 
trebuie să ne oprim ne
apărat la capitolul supe
lor concentrate.

De doi ani încoace, fa
brica de conserve din 
Valea Roșie produce cî
teva sortimente de supe 
concentrate. După prime
le șarje — care au cîști- 
gat repede un mare nu
măr de adepți pentru 
noul. produs - s-a înre
gistrat subit un fenomen 
de degradare calitativă, 
fenomen care, nefiind ur
mat" de măsuri firești de 
îndreptare, a avut drept 
principală consecință re
ducerea comenzilor co
merțului Tn luna itfnie a 
anului trecut am consa
crat și noi acestor fapte 
un articol de analiză Ce 
a urmat ? La puțin timp 
după publicarea articolu
lui a avut loc o întîlnire 
a forurilor și organizații
lor interesate în pro
ducția și desfacerea aces
tor produse. 20 de spe- 

re- 
in- 
din 
în
de

au rămas tot în punctul 
critic în care se aflau în 
vară anului trecut. în 
continuare, cumpărătorii 
reclamă Culoarea tulbure 
a unora dintre supe, ten
dința pastelor făinoase de 
a se transforma în gela
tină, gustul sălciu, . prea

cialișți dintre cei mai 
putați, din comerț și 
dustria alimentară. 
Institutul de igienă, 
spectoratul general 
stat pentru controlul măr
furilor alimentare, cerce
tători, medici specialiști 
în nutriție ș.a au gustat 
diferite probe de supe 
concentrate sau, cum .se 
spune în termeni de spe
cialitate, le-au făcut ana
liza organoleptică De re
ținut că printre diferitele 
variante deJ „Supco" erau 
plasate și supe din im
port. Pentru a se asigura 
obiectivitatea aprecierii, 
probele au fost prezenta
te codificat Asa s-a în- 
tîmplat că. neștiind exact 
ce gustă, reprezentanții 
industriei țtlimentare le-au 
dat — excepție făcînd 
doar supa de paste făi
noase

. be
se.
mai deplină

tină, gustul sălciu, prea 
puțin diferențiat de la un 
sortiment la altul. In a- 
celași timp, întreprinderi
le comerciale cu ridicata 
continuă să respingă, la 
recepție cantități însem
nate. In ziua de 12 ianua
rie, de pildă, I.C.R.A 
București a refuzat un 
lot de 33 660 de, plicuri 
cu supă. Cererea în des
creștere, înregistrată in 
magazine, în ciuda unei 
reduceri temporare a pre
țului — operație care a 
costat bugetul statului, 
numai în București și nu
mai în 1969. un milion de 
lei — a dus, cum era și 
firesc, la reducerea canti- . 
tățî’.or 
merț : 
1958, la 521 tone în 1970.

La acest punct 
clarificate cîteva 
Secția „Supco" 
de conserve din 
Roșie este una din 
mai moderne din țară — 
cumpărată în proporție 
de 80 la sută cu valu
tă din străinătate — 
puțind realiza, ca atare, 
produse de cel mai înalt 
nivel calitativ (numai 
supe are o capacitate 
1 200 tone anual). De 
nu le produce ?

O primă cauză a apă
rut evident în discuția cu 
directorul fabricii i.acesta 
nu este de acord CU ob
servația că supele nu 
sînt bune. Și, în conse
cință. nu face nimic să 
le îmbunătățească.- Ceea 

. ce uluiește pur șl sim
plu, în acest caz, este nu 
numai poziția recalcitran- 

_ tă a conducerii fabricii. 
‘ ci mai ales poziția îngă
duitoare • a conducerii 
noului Combinat județean

gurat că, din motive dc 
cantitate și preț, glutama
tul nu este folosit în pro
porție corespunzătoare, 
tnfluențînd astfel calita
tea produsului finit). Ad- 
mițînd totuși argumente
le conducerii combinatu
lui. se pun cîteva între
bări > 1) Cum se explică 
procesul de gelatinare al 
pastelor făinoase. ci,.J 
fabrica primește 
la întreprinderi 
donate aceluiași 
ter — paste < 
mai bună calitate ? 2) 
De ce uscătoria de le
gume prevăzută nu ,s-a. 
realizat încă, ea fiind in
clusă abia în viitor în 
planul de, modernizare a 
fabricii ? 3) Cînd se vor 
asigura — de către Mi
nisterul Industriei Chi
mice sau chiar de că
tre M.I.A. - cantită
țile de glutamat nece
sare ? 4) Cînd se vor lua 
măsuri ca banii destinați 
importului unor utilaje 
să fie cheltuiți cu adevă
rat eficient, pentru apa- 
rataj de cea mai bună ca
litate, spre a se evita de
gradarea rapidă, cum s-a 
întîmplat la Valea Roșie 
cu unale mașini ? Din 
păcate, aceste întrebări 
nu-și vor găsi răspunsul 
așteptat atîta vreme cît 
nimeni nu se va alarma 
de cererea descrescîndă a 
comerțului. Ce faceți cu 
mai-mult de jumătate din 
capacitatea 
neacoperi.te 
menzi ’ - 
pe inginerul Opriș.

— Producem pentru ■ 
alți beneficiari...

Deci, nu există nici un 
motiv de alarmă Nu le 
vrea comerțul, să fie să
nătos. „Intr-adevăr esen
ța problemei este îmbu
nătățirea calității produ
sului — a repunoscut el 
pînă la urmă Se va fa
ce ceva Am încheiat în 
acest sens un contract cu

N-aveți un „sfat" 
pentru televizorul meu ?

Ce te jad, dacă o defecțiune măruntă nu poate fi repa
rată pentru că nu găsești piesa de schimb necesar^ ? — se 
întreabă tovarășul Tiberiu Popa din comuna Ruginoasa, 
județul lași.

Eu stau cu televizorul („Miraj") defect de mal bine de o 
jumătate de an. Meșterii de la cooperativa meșteșugăreas
că din lași mi-au spus că piesa care trebuie înlocuită (pla
ca de montaj imprimat cu circuite de baleaj) nu se gă
sește de vînzare in nici un magazin din țară. Singurul loc 
de unde poate fi procurată este uzina „Electronica" din 
București, care a fabricat aparatul și care dispune de ast
fel de piese. Pentru a-mi veni in, ajutor, U.J.C.M.-lași a 
cerut uzinei „Electronica", la 11 noiembrie anul trecut, să 
trimită contra cost piesa respectivă, dar nu s-au primit 
pină acum, nici măcar... sfaturi. Ce-mi mai rămine de fă
cut ? Puteți să-mi dați un sfat?"

Noi n-avem nici un sfat, că v-am da tovarășe Popa, dar 
o să cerem la uzina „Electronica". Dacă nu pricep aluzia, 
vom mai vedea...

Vaccin împotriva.., comodității
De curînd, zeci de cetățeni din satele comunei llva Mică, 

județul Bistrița Năsăud, au fost amendați de dispensarul 
din comună Pentru că habar nu aveau de unde le-a picat 
bucuria\au mers la consiliul popular comunal să afle. Si 
au aflat': „Pentru 'că nu v-ați prezentat cu copiii la vacci
nat". — li s-a răspuns.

Se înțelege că noi n-am vrut să ne eschivăm de la a- 
ceastă acțiune sanitară — scriu mai departe tovarășii Gh. 
Matei și L. Pop — vaccinarea făcindu-se spre binele co
piilor noștri. Dar nu era normal să fim anunțați din vreme, 
să se tină seamă de faptul că este iarnă și nu ne putem

Institutul de cercetări a- 
limentare". Nu contestăm 
utilitatea studiilor — pen
tru perspectivă — dar de 
ce nu se aplică, deocam
dată. măsurile foarte con
crete stabilite în vară ?

Dar, așa cum spuneam, 
capitolul semipreparate
lor nu se reduce la su
pe. Care sînt perspective
le, ce ne rezervă planu
rile de viitor? După cum 
am fost informați, există 
o categorie de produse 
unde posibilitățile de 
lărgire a sortimentului 
sînt considerabile. S-au și 
luat măsuri pentru extin
derea secțiilor de prepa
rate și semipreparate cu
linare (refrigerate și con
gelate) în principalele 
orașe, produse pentru 
care sînt în curs de per
fectare noile ambalaje j 
în preocupările acestui 
an intră și crearea unor 
sortimente de 
congelate și 
zate i o serie 
duse noi ' — 
me de legume,

sosuri — 
pasteurl- 
de pro- 
supe-cre- 

_ . . ___  zarzava
turi pasteurizate pentru 
salate (la car? nu este 
necesar decît un adaus 
de sos sau maioneză), 
mere pentru diverse pre
parate — au și intrat în 

au fost con- 
către comerț 

produselor 
— necesitînd 
pune, pentru

producție și 
tractate de 
Realizarea 
concentrate 
investiții - ,___ ..... .
viitor, problema asimilă
rii unor utilaje specials 
și, în același timp. Im
pune chiar de pe acum 
analiza activității secto
rului de cercetare, Incit 
să nu fim numai cu ochii 
după rețete străine, ci să 
creăm mai mult, potri
vit propriilor noastre gus
turi

Toate acestea vor con
stitui și temele unor an
chete viitoare, la care in
vităm să participe un nu
măr cît mai mare de spe
cialiști, pe toți cei intere- 
jați în progresul mai ra
pid al acestui' important 
domeniu al alimentației.

Maria BABOIAN 
Rodica ȘERBAN

In legătură cu defecțiunile din rețeaua de ter
moficare a unor localități primim în continuare 
reclamați) și sesizări care te fac să simți jăratic 
sub picioare. Defecțiuni ' accidentale ? „Căderi" 
neprevăzute ? Inerente întreruperi temporare ? Ni
mic, dar absolut nimic din toate acestea. Iată cîteva 
fapte : „Locatarii blocurilor A5 și A6 din Broșteni, 
mineri la complexul Leșul Ursului — Suceava, stau 
de mai bine de o lună de zile în frig și fără apă 
caldă" (Mai mulți semnatari). „Din octombrie 1969 
și pînă în prezent. 20 de apartamente din blocul nr. 
23. ^situat în cartierul Hipodrom al orașului Sibiu, 
nu au avut nici un pic de căldură" (Sas Simion, 
muncitor la Combinatul de pielărie și încălțăminte 
„13 Decembrie") „In blocul I D din cartierul Tri- 
vale, caloriferele n-au reușit încă să se dezmor
țească" (Dragomir Popescu — Pitești) „De aproape 
două zîle. populația întregului oraș Motru, care 
astăzi numără peste 10 000 de locuitori, este total 
lipsită de căldură", (Constantin Chircu). „Mulți lo- 
catai i ai blocului turn din ora
șul Moldova-Nouă, județul Ca- 
raș-Severin, nemaiputînd re
zista în frig, s-au mutat de 
mult pe la colegi și prieteni". 
(Un grup de 50 de locatari). In 
sfîrșit, alte situații similare 
sînt semnalate în Alba lulia. la 
Curtea de Argeș, în Mizil. la 
Piatra Neamț, unde termofica- 
rea își încasează lună de 
de la locatarii noilor 
cotele de căldură, dar multora 
dintre ei nu le „livrează" decît... temperatura de 
afară I

„în cursul iernii trecute — ne scrie Petre Ascher, 
judecător la Tribunalul județean Neamț — am 
sesizat că apartamentul în care locuiesc este slab 
încălzit. Mi s-a spus că nu funcționează un cazan 
de la centrală. A' venit încă o iarnă și cazanul tot 
nu funcționează"

Acum doi ani și acum un an, mai multi? scrisori 
ne semnalau că locatarii apartamentelor construite 
în orașul Moldova Nou'ă suferă de frig, deoarece 
multe conducte erau înfundate. Această neglijență 
crasă a fost criticată la timpul respectiv și în 
ziarul nostru. Gospodarii locali ne-au răspuns că 
și-au însușit critica, dînd asigurări că asemenea 
deficiențe nu se vor mai repeta îl invităm acum, 
prin intermediul telefonului, pe Alexandru Bara, 
vicepreședinte al consiliului popular orășenesc, să 
aprecieze el însuși recidiva.

— Atunci a fost una,, acum este alta — auzim 
de la celălalt capăt al firului telefonic. Blocul a 
fost dat în folosință cu instalații nerecepționate, 
defecte. Am sesizat cazul la județ, la Ministerul 
Minelor — care este de fapt, proprietarul blocu
rilor și al centralei termice. A venit la fața locu- 

xlui o comisie și, de la 15 ianuarie, problema s-a 
rezolvat definitiv Acum ș cald peste tot. Cei ce 
reclamă se iau unul după altul dacă unul zice 
că e frig, toți zic la fel ca el... (I ?)

— Dar Mihaf Leonte din blocul 14, de la care chiar 
astăzi ne-a parvenit o scrisoare, după cine s-a mai 
luat ? El spune clar că din cele 6 calorifere pentru 
care plătește cota de căldură. 4 sînt înghețate.

— Asta nu-i din turn Poate are dreptate...
- Așadar, nu este vorba deloc de o situație, nouă, 
el de rina identică cu cea din anii trecuți. Singura 
deosebire este doar aceea că ea nici nu este măcar 
cunoscută de vicepreședintele comitetului executiv 
al consiliului popular orășenesc, deși acesta se 
ocupă cu oroblemele de gospodărie comunală 1 E o 
constptare care ne scutește de orice comentariu. O 
intre,bnre c"re tn!i>«î cu inș>st'’ntă un răspuns mai 
precis decît cel'improvizat pe firul telefonic i cîte 
ierni vor mai trebui să treacă de aici înainte pen-

lună 
blocud

Din nou despre defecțiunile 
din rețeaua de termoficare 

a unor localități

tru ca instalațiile rețelei de termoficare să funcțio
neze în condiții bune ?

Chemăm la telefon Consiliul popular al orașului 
Motru. De astă dată, avem ca interlocutor pe secre
tarul comitetului executiv. Gheorghe Popa.

> — Toate apartamentele din oraș sînt lemniță — 
ne spune el. La centrala'termică — in fiecare zi ex
plozii, cazane sparte. Apa caldă abia ajunge atit cît 
să nu înghețe caloriferele și să nu crape. Oamenii 
au fost nevoiți să-și împrăștie copiii care încotro, 
să-i trimită pe la rude prin satele vecine. Culmea 
este însă că povestea se repetă iarnă de iarnă, încă 
de la înființarea orașului. S-a scris despre acest lu
cru în ziar și anul trecut și acum doi ani.

în continuare, ni se confirmă încă o dată faptul că 
toate anomaliile de pe rețeaua de termoficare a 
orașului Motru sînt foarte bine cunoscute de toți 
factorii responsabili din Ministerul Minelor, 
care administrează aceste blocuri. S-au 
plasat la fața locului tot felui de comisii și 

legații, au făcut tot soiul 
studii și au dat locuitorilor 
felul de 
n-a f
Este limpede că o asemenea 
situație nu poate fi perpetuată 
la infinit Locuitorii orașului au 
tot dreptul să ceară nu numai 
înlăturarea neîntirziată a ano
maliilor menționate, ci și sanc
ționarea exemplară a celor vi- 
novați.

Din păcate însă, tocmai în a- 
ceastă privință unele consilii populare nu iau o 
atitudine fermă, care să pună capăt oricăror de
ranjamente pe rețeaua de termoficare. Dintr-o 
scrisoare, aflăm că mai multe săptămînl locatarii 
blocurilor de pe str. M. Kogălniceanu din Mizil 
n-au avut căldură, deoarece responsabilul centralei 
termice nu s-a îngrijit să se aprovizioneze cu com
bustibilul necesar. Am vrut să aflăm ce sancțiune 
i s-a aplicat pentru această neglijență gravă, iar 
replica telefonică a vicepieședintelui consiliului 
popular orășenesc, Gheorghe Drăgulin, a venit 
fără nici o ezitare i
- Dar chestia asta este rezolvată de 10 zile. Nu 

s-a mai plins rumeni de lipsă de căldură 1 De ce 
să-l mai sancționăm ?

Cu o lună în urmă. într-un articol apărut în zia
rul nostru, Emil Comșa, vicepreședinte al Consiliului 
popular, municipal Alba Iuhă. recunoștea că locui
torii orașului suportă o seamă de cheltuieli supli
mentare legate de mărirea programului de funcțio
nare a centralei termice și de depășirea consumu
lui de combustibil. O scrisoare primită recent ne 
spune clar : lucrurile se prezintă la fel ca înainte de 
apariția articolului în ziar. Tot cetățenii suferă lip
sa de căldură, tot ei plătesc cheltuielile pe care 
centrala termică le face în vînt 1

Despre aceste grave neglijențe. în presă s-a scris 
nu o dată. Din cîte se vede, însă, cei răspunzători 
de asigurarea unor condiții corespunzătoare de con
fort locatarilor s-au obișnuit cu critica, au devenit 
pur și simplu insensibili la astfel de semnale și' ob
servații

In timp ce statul tace eforturi materiale consi
derabile pentru a asigura cetățenilor condiții dintre 
cele mai bune de locuit, unii salariați iși permit 
să nesocotească propriile lor îndatoriri de serviciu, 
sfidînd atît interesele statului cît și ale cetățenilor.

O asemenea situație nu poate să nu stîrnească in
dignare. De aceea ne prbpunem să urmărim în con
tinuare. cu ajutorul corespondenților noștri județeni 
Și âl cetățenilor, eficiența măsurilor pe care orga
nele locale înțeleg să le ia pentru înlăturarea tutu
ror deficiențelor de acest gen și pentru1 pedepsirea 
celor vinovați. Vom reveni.

Dumitru TIRCOB

de promisiuni. Nici una 
fost însă pusă în practică.

PREA IEFTINUL” MAI MULT PĂGUBEȘTE

deplasa cu copiii kilometri întregi prin viscol, pină în satul 
de reședință al comunei ? Acest incident relevă, de fapt, o 
practică mai veche a dispensarului comunal. De fiecare 
dată, cu ocazia vaccinării copiilor sau alte acțiuni pe care 
le intreprincle, in loc să se deplaseze medicul sau agentul 
sanitar în fiecare din satele comunei (care se întinde pe 
12 km), trebuie să străbatem noi, cu copiii aceste distante. 
Autoritățile locale n-au, se vede treaba, un vaccin împotri
va comodității Ce să facem ?“.

Cereți de la direcția sanitară județeană. Acolo trebuie 
se găsească.să

Nouâ cereri, nouă 
fot

a întreprinderii orășenești de gospodărie comunală., care 
a avut ideea nefericită de a arunca pe trotuare întreaga 
cantitate de zăpadă strinsă de pe partea carosabilă a stră
zilor. Pietonii sînt astfel nevoiți să facă adevărate exer
ciții de echilibristică printre mormanele de zăpadă de pe 
trotuare sau, dacă nu se încumetă la aceasta, să circule 
pe mijlocul străzii, printre mașini, ceea ce este și mai ris
cant. Evident, transportul zăpezii costă Dar să faci eco
nomii gospodărind prost nu este deloc greu ; la asta se 
pricepe oricine I De la gospodarii orașului așteptăm insă 
cu totul altceva

Un gestionar celebru
Dacă aproape fiecare profesie a dat pînă acum omenirii 

cel puțin o celebritate, de ce n-ar exista și un gestionar 
celebru ? Noi sintem fericita „posesori" ai unui astfel de 
gestionar. După cum se știe, copiii au Intrat de-acum In 
trimestrul doi al anului școlar și trebuie să le procurăm 
rechizitele necesare In magazinul nostru sătesc, însă, acestea 
lipsesc cu desăvîrșire. Pentru un creion, o cretă, cîteva 
caiete sau coli, albastre, trebuie să batem drumurile prin 
satele din împrejurimi sau la Brăila, tn repetate rînduri, 

,r . .....         conducerea școlii din comună a intervenit la cooperativă,
personal'directorului"l.AZ.yAnca'''’Âlexandrursau~ingine- .■ dur atît gestionarul cît si președintele cooperativei au dat 
rului șef. Petre Eremia. Dacă din motive necunoscute de' 
noi reparația solicitată nu s-a putut face, nu meritam să 
fim „onorați" măcar cu... un refuz ? De unde atît dispreț 
la acești conducători ai întreprinderii amintite față de ce
tățeni 1

5/ in • • •
Din luna Ianuarie 1969 și pină in prezent am adresat 

LA.L. „Vitan" din Capitală nouă cereri, prin care solicitam, 
de fiecare dată, repararea urgentă a acoperișului blocului 
nostru. Pare de necrezut, dar pină acum nu s-a luat abso
lut nici o măsură pentru a se împiedica degradarea imo
bilului : apa a continuat să se infiltreze in încăperi. Dar 
nu numai atît. La nici una din cele nouă cereri ale noastre 
n-am primit nici un răspuns, deși unele erau adresate

Comitetul osociațieî locatarilor 
str Lipscani nr. 102 București

Edilitară
De cînd a căzut zăpada, unele străzi din Ploiești au de

venit de nerecunoscut — ne scrie tovarășul Florin Moisei. 
Nu numai din vina omătului ci. mai cu seamă, din aceea

din umeri, spunind că nu au de unde să se aprovizioneze. 
La un control făcut recent, s-a făcut însă o „descoperire" 
care, cred, le asigură celebritatea pe viață acestor 
..comercîanți" : o mare cantitate din rechizitele pe care noi 
le solicitam „zăceau" — nici ei nu știu de cînd — ascunse 
după un maldăr de ambalaje. Să nu știi ce marfă ai in
tr-un magazin de ctțiva metri pătrați. ni se pare un caz 
atît de rar incit credem că trebuie cunoscut și de către 
Uniunea județeană a cooperativelor de consum

Un grup de părinți 
din satul Țepeș Vodă, 
județul Brăila

Cetățenii Capitalei reclamă tot 
mai Insistent în ultima vreme starea 
deplorabilă în care se prezintă în 
această • iârnă multe străzi ale ora
șului ; răsco ite, cu dimburi și ri- 
dicături tar pe alocuri chiar cu ade
vărate șanțuri sau gropi

Totul pare cu atît mal surprinză
tor, ,cu cît în iarna aceasta Bucu- 
reștiul a fost ferit de zăpezi mari si. 
chiar toamna în general, de precipi
tații abundente Desigur, s-ar pă
cătui față de adevăr dacă s-ar trece 
sub tăcere faptul că organele muni
cipale fac unele eforturi în această 
direcție : în cele 80-10U de puncte de 
lucru muncesc zilnic echipe care în
sumează pproape 1 000 de muncitori 
(fără însă ’ să facă față stricăciunilor) 
Totuși, rărnîn în picioare două între
bări ■ 1), Cum s-a ajuns ca. în con
dițiile unei ierni relativ ușoare, cu 
excepția, cîtorva artere centrale, o 
mare parte a străzilor Bucureștiului 
să fie la nivelul unor drumuri de 
țară-? 2) Cum se explică caracterul 
de mumă de Sislf al echipelor de 
reparatori ? Intr-adevăr, ca în le
genda Meșterului Manole. ce se re
pară azi. cu precizie matematică se 
poate spune că peste 7 sau 14 zile 
trebuie din nou reparat.

Reprezentanții unor foruri respon
sabile, cu care am stat de vorbă, dau 
vina pe iarnă „înghețul și dezghe
țul, ca și sarea distrug rapid drumu
rile, care nu sînt construite să su. 
porte sarcini cum sînt cele .ale ac
tualelor mijloace de transport -* ne 
explică ing. GABRIEL CERNESCU, 
inginerul șef al întreprinderii de 
drumuri și poduri din București. Pe 
B-dul 1848, str. Ceaikovski, pe o 
bună parte din Calea Griviței și 
Calea Floreasca, pe bulevardele prin
cipale din noile cartiere, asemenea 
degradări nu se produc, sau, dacă -e 

minoră", 
riecores-

degradări nu se pi
produc, sînt de importanță 

Explicația ni se pare însă 
punzătoare.

Sistemul de întreținere a 
- Capitalei face abstracție de

străzilor 
__ ... . . un ade

văr ! „prea .Ieftinul" mai mult păgu
bește. Conform datelor primite de la 
I.D P.B., a moderniza și consolida 
un drum costă. în funcție de solu
ția aleasă. între 100 și 140, lei mp. 
în timp ce a pune unui drum un co
vor asfalțic ușor costă numai 50 de 
lei mp Dar, se pune întrebarea, cît 
costă, la cît se ridică prețul real 
dacă se adaugă .cheltuielile perpetue 
cu reparațiile - salariile a sute și 
șute de muncitori, materialele, utila
jele folosite etc. Iar dacă s-ar face 
un calcul și cit costă deteriorările teh
nice ale nenumăratelor autovehicule. \ 
inclusiv ale celor publice, datorate 
stării drumurilor, s-ar ajunge la cifre 
substanțiale. Experiența arată că' a- 
menajările ușoare — mai ales cînd 
sînt perpetuate la nesfirșit, aeumu- 
lîndu-se mereu costurile a noi și noi 
reparații — devin categoric mai 
scumpe.

. Această „cale a cfrpelii permanen
te" ridică și o altă întrebare t nu

tace-'simțită aici și o anumită goană 
după raportări cifrice'? „Rezultatele- 
spectaculoase, care se obțin la un a- 
numit capitol bugetar estompează 
faptul ce. la calculul real, se adună 

■în fond sumele de la un alt capitol, 
acela al reparațiilor Acestea sînt ar
tificii scriptice, iar banii, plătiți de 
stat sini bani buni si... foarte concreți.

„A fost o optică greșită. S-a 
mers mai mult pe reparații, pe în
toarcerea pietrelor de pe o față pe 
cealaltă, pe soluții provizorii — ne 
spune noul director al compartimen
tului de drumuri din Consiliul popu
lar al municipiului București, ing 
PETRE DAIESCU. Nu s-a judecat 
cum trebuie unde ajunge un covor 
asfalțic și unde trebuie consolidat și 
definitivat drumul. Astfel, in ulti
mele două decenii (în afara investi
țiilor) s-a cheltuit pentru lucrări de 
întreținere și reparații curente a- 
proape un miliard de lei. Dacă ju
mătate din această sumă s-ar fi fo
losit pentru modernizări și consoli
dări, am avea astăzi uri plus de 400— 
500 km (convenționali) de drurriuri 
definitive, capabile să facă față ori
cărui trafic ; cu alte cuvinte, pe 
principala tramă stradală a orașului 
problemele ar fi fost rezolvate".

Viața arată mereu șl mereu că ni
mic nu este mai scump decît provi
zoratul și. nedefinitivul, acel nedefi
nitiv care, în sectorul de străzi și 
drumuri, tinde să devină permanent

Iși spune, desigur, cuvîntul și o a- 
numită neconcordanță Intre prevede
rile construcțiilor rutiere și I.T.B.. cu 
schimbările de trasee : o neconcor
danță ce aduce mijloacele grele de 
transport în comun pe' artere cu dru
muri ușoare, lesne deteriorabile.

Din păcate, aprecierile judicioase, 
corecte ale unor specialiști nu-și gă
sesc urmarea firească- pe planul mă
surilor practice. Dimpotrivă, se pare 
că se .merge înainte pe linia risipei. 
Astfel, întreprinderea de drumuri și 
poduri București va face anul acesta 
modernizări, adică lucrări definitive 
de drumuri. în v'aloare de 75 milioane 
lei. iar reparații (plus asfaltări ușoa
re) în valoare de 55 milioane lei t 
alte 16 milioane vor fi cheltuite pen
tru reparațiile urgente de drumuri, 
pe care Ie fac echipele secțiilor de 
drumuri și spații verzi, nu de mult 
înființate pe lingă . sectoarele din 
Capitală Deci, se vădește în conti
nuare existența unei ponderi însem
nate de cheltuieli în sectoarele zise 
de „cîrpitură" în dauna lucrărilor 
definitive Acest mod de stabilirea 
priorităților în materie de drumuri 
este favorizat și de formele de finan
țare, care prevăd realizări de dru
muri definitive prin Investiții din bu
getul statului iar lucrări de reparații 
și întreținere pe seama veniturilor 
consiliului popular - deci din două 
surse distincte, 'aparent izolate între 
ele. dar de fapt provenind din același 
buzunar, al statului.

Al. PLAIEȘU

)



I

/

SClNTEIA-joi 29 ianuarie 1970

I

'a

COMUNICAT
PAGINA 3

cu privire la îndeplinirea planului de stat
(Urmare din pag. I)

clincher. în același timp, datorită unor nea
junsuri în organizarea producției au existat 
mașini, utilaje și suprafețe de producție in
complet folosite, îndeosebi în uzinele din ra
mura construcției de mașini și în unitățile 
mecanice de întreținere din celelalte ramuri 
industriale.

Față de normele de consum, în industria 
construcțiilor de mașini au fost obținute eco
nomii de metal de 10 570 tone, îndeosebi la 
producția de : tractoare S-650, prese mecani
ce pentru balotat paie și fîn, vagoane de mar
fă, diverse tipuri de remorci auto. De aseme- 

wnea", s-au redus consumurile specifice la lemn 
de mină, la lemn pentru producția de cheres
tea și placaj, la combustibil pentru producția 
de energie electrică, țiței prelucrat, clincher. 
Cu toate acestea, în industria constructoare 
de mașini, în industria materialelor de con
strucții, chimică, a petrolului, ușoară și în 
alte ramuri se mențin încă norme de con
sum ridicate.

Productivitatea muncii în industria repu
blicană a crescut cu 5,5 la sută față de anul 

• 1968. Din cauza deficiențelor în folosirea ma
șinilor și utilajelor, în utilizarea timpului de 
lucru, în organizarea muncii și a producției, 
precum și datorită depășirii numărului plani
ficat de salariați, sarcina de creștere a pro
ductivității muncii nu s-a realizat în întregi
me. Pe seama creșterii productivității muncii 

. s-a obținut numai 53 la sută din sporul pro
ducției industriale — realizare inferioară ce
lei din anii precedențl.

II. AGRICULTURA
în agricultură a continuat modernizarea 

bazei tehnice materiale prin înzestrarea ă- 
cestei ramuri cu noi tractoare și mașini, s-au 
extins lucrările de irigații și îmbunătățiri 
funciare, s-au dat în exploatare noi construc
ții agrozootehnice, au fost folosite cantități 
sporite de îngrășăminte și substanțe chimice.

Din fondurile centralizate ale statului s-au 
alocat agriculturii 7,5 miliarde lei pentru in
vestiții, cu 10,6 la sută mai mult decît în 
anul .1968 ; din acestea cooperativele agricole 
de producție au primit credite pe termen lung 
în valoare de 1,2 miliarde lei. Agricultura a 
fost dotată în anul 1969 cu aproape 9 400 trac
toare fizice, peste 2 800 semănători mecanice, 
circa 4 400 combine pentru cereale și cu alte 
mașini perfecționate; suprafața arabilă ce 
revine în medie pe un tractor fizic a fost de 
96 hectare față de 102 hectare în 1968.

In întreprinderile agricole de stat s-a mărit 
cu aproape 490 mii locuri capacitatea com
plexelor de creștere și îngrășare industrială 

■ a porcilor și s-au dat în folosință complexe 
avicole cu o capacitate de 437 mii locuri pen
tru pui și 730 mii locuri pentru găini; au 
intrat în funcțiune fabricile de nutrețuri com
binate -Beregsău și Giurgiu. De asemenea, 
s-au dat în exploatare. 18.7. hectare,.de sere., 
legumicole și alte obiective.

Cooperativele agricole de producție au dat 
în folosință din fonduri proprii și din credite 
acordate de stat un număr important" de graj
duri pentru animale, maternități și îngrășă- 
torii pentru porcine, saivane pentru oi, sere 
și solarii. ■ ■ . ■

S-au efectuat amenajări pentru irigat pe o 
suprafață de 140 mii hectare, dih care 100 
mii hectare în sisteme mari și 40 mii hectare

*

Cheltuielile de producție la 1000 lei produc
ție. marfă au fost reduse într-o proporție mai 
mare decît s-a prevăzut în plan. Au avut 
cheltuieli de producție mai mari decît cele 
planificate Ministerul. Minelor, Ministerul In- 

■ dustriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul 
Industriei Alimentare.

In cursul anului 1969 s-au obținut noi re
zultate în cercetarea științifică fundamenta
lă și aplicativă, mai ales în domeniul teoriei 
sistemelor automate, al disciplinelor .matema
tice moderne, al structurilor compușilor chi
mici, utilizării izotopilor radioactivi ș. a. li
nele cercetări au contribuit la valorificarea 
superioară a "resurselor naturale, lărgirea ba
zei de materii prime, perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație și îmbunătățirea caracte
risticilor tehnice ale unor produse. Ca re
zultat al aplicării unor cercetări încheiate, 
s-au pus în funcțiune noi instalații industria
le la Combinatul chimic Tîrnăveni, la în
treprinderea „Sinteza" din Oradea, la Com
binatul chimic Borzești; s-au realizat noi u- 
tilaje " tehnologice la uzinele „1 Mai" Ploiești 
și „Hidromecanica" Brașov ; s-au obținut ule
iuri minerale pentru mașini și utilaje, apa
rate și instalații mecanice, electrice și elec
tronice, medicamente, precum și alte produ
se și materiale de calitate superioară ; s-au 
realizat noi hibrizi de porumb și floarea- 
soarelui. Cu toate acestea, tematica cercetă
rii științifice nu este axată în suficientă mă- 
sdră pe cerințele progresului tehnic și ale 
economiei, durata efectuării unor cercetări și 
a aplicării lor în producție este încă mare.

Șl SILVICULTURA
în sisteme locale; de asemenea, au fost ter
minate lucrările pe o suprafață de 31 mii 
hectare, la care urmează să se efectueze pro
bele generale. Ca urmare, suprafața amena
jată pentru irigat a ajuns la sfîrșitul anului 
1969 la 676 mii hectare.

Pentru dezvoltarea patrimoniului vitipomi- 
col, s-au efectuat plantații pe o suprafață de 
aproape 21 mii hectare, din care 12,9 mii hec
tare cu viță de vie și 7,9 mii hectare cu pomi.

In anul 1969 în agricultură s-au folosit 
1846,1 mii tone îngrășăminte chimice — sub
stanță brută — cu 9,5 la sută mai mult decît 
în anul precedent; planul de livrare a îngră
șămintelor chimice către agricultură nu a fost 
îndeplinit.

Valoarea producției globale agricole a cres
cut în anul 1969 față de 1968 cu 4,8 la sută ; 
producția a crescut față de 1968 la porumb, 
floarea-soarelui, struguri și îndeosebi la fruc
te ; a fost mai mică' la grîu-secară, sfeclă de 
zahăr, la cartofi și legume. Deși, ca urmare 
a condițiilor climatice nefavorabile și a unor 
deficiențe în organizarea producției și a , 
muncii, recoltele la unele culturi au fost sub 
prevederile planului, totuși, în ansamblu, pro
ducția agricolă asigură aprovizionarea popu
lației -cu-produse agroalimentare-și satisface- 
nevoile economiei naționale. Recoltele scăzute 
la unele produse au fost influențate nu nu
mai de factorii naturali, ci și de unele nea
junsuri în executarea lucrărilor de întreținere 
a culturilor, în asigurarea cu semințe de ca
litate, în combaterea dăunătorilor și în orga
nizarea recoltării și valorificării producției.

Producția principalelor produse vegetale, 
obținută în anul 1969. compaiativ cu media 
anilor 1961—1965, se prezintă astfel :

In procente 
față de 

media anilor 
1961—1965

mii tone

Cereale boabe
— grîu-secară
— porumb

12820
4395
7680

117,8
99,5

131,2
Floarea-soarelui 750 148.8
Sfeclă de zahăr 3800 132,5
Cartofi 2229 85,7
Legume ’ 2000 120,7
Struguri 1250 137,7
Fructe 1675 185,1

Potrivit rezultatelor provizorii ale recen- »nuarie 1970, situația iefectivelor se prez
sămîntulul animalelor domestice, la 3 ia- 1 astfel :

— mii capete —

Efectivul de Ia
3.1.1970 față de

3.1. 1969
Efectivul exis
tent la 3.1.1970

Bovine — total 5033,8 —102,5
din care :
— vaci și juninci 2495,6 + 34,8

Porcine — total 5971,4 -ț-118,2
din care :
— scroafe de prăsilă 647,2 + 81,3
Ovine — total 13835,5 —462,2
din care : r

— oi și mioare 10856,8 + 43,7
In întreprinderile agricole de stat șî coo

perativele agricole de producție s-au înre
gistrat creșteri de efective față de 3 ianuarie 
1969, la bovine cu 65 mii capete, la vaci și 
juninci cu 75 mii capete, la porcine cu 548 
mii capete.

întreprinderile pentru mecanizarea agri
culturii au îndeplinit planul de lucrări în

proporție de 100,7 la sută, depășind cu 7,7 la 
sută realizările anului precedent.

In silvicultură au fost efectuate lucrări de 
împăduriri pe o suprafață de 55,6 mii hectare, 
planul fiind îndeplinit în proporție de 103 
la sută. Pentru sporirea resurselor de mate
rial lemnos s-au plantat 
mente pe 5500 km, cu 9,5 

, decît nivelul planificat.

III. TRANSPORTURI
Șl TELECOMUNICAȚII

Transporturile au fost dotate în- continuare 
cu mijloace moderne, s-au extins automati
zarea și electrificarea proceselor de exploa
tare.

în anul 1969, căile ferate au fost înzes
trate cu 159 locomotive electrice' și Diesel de 
diferite tipuri, 9875 vagoane de marfă (în 
echivalent 2 osii), 275 vagoane pentru trenuri 
de călători. S-au efectuat lucrări de extin
dere a blocului automat de linie, centralizări 
electrodinamice în stații, electrificarea liniei 
Craiova—Orșova, dublări de linii pe o lun
gime de peste 150 km. Din volumul total al 
transporturilor de mărfuri și călători, 74 la 
sută s-a efectuat cu tracțiune Diesel și elec
trică.

Transporturile auto de deservire generală 
au fost dotate cu 5973 autovehicule de marfă, 
1513 remorci auto, 762 autobuze Au fost mo
dernizate 361 km de drumuri naționale, la 
sfîrșitul anului lungimea acestora fiind de 
8245 km. De asemenea, au fost acoperite cu 
îmbrăcăminți asfaltice ușoare circa 370 km 
drumuri naționale.

Flota maritimă a fost înzestrată cu un mi-

plopi în alinia- 
la sută mai mult

flota aeriană cu 4neralîer de 12 500 tdw, iar 
avioane de călători.

Planul de transport a fost realizat în 
porție'de 95,4 la sută la volumul mărfurilor 
expediate și de 103,2 la sută la traficul de 
călători. Comparativ cu anul 1968 au fost 
transportate în plus 21 milioane tone marfă 

- și 33 milioane călători. Satisfacerea la timp 
a nevoilor de tranșport ale economiei a fost 
îngreunată de imobilizarea îndelungată în 
unele perioade a mijloacelor de transport, de 
folosirea incompletă a capacității acestora, de 
efectuarea unor transporturi încrucișate.

Telecomunicațiile au continuat să se dez
volte prin extinderea și perfecționarea bazei 
tehnice materiale, punîndu-se în funcțiune 
noi obiective, printre care stația de radiodi
fuziune Banat, 27 stații translatoare de tele
viziune, noi centrale telefonice la București, 
Suceava, Craiova, Alba Iulia, Brad și Rîmni- 
cu-Sărat și s-a extins rețeaua de cabluri te
lefonice interurbane cu peste 900 km. Nu
mărul posturilor telefonice instalate în acest 
an a crescut cu circa 8 la sută față de anul 
precedent.

pro-

IV. INVESTIȚII-CONSTRUCTII
In anul 1969, investițiile realizate din fondu

rile centralizate ale statului au fost de 61,4 
miliarde lei. S-au dat în funcțiune fonduri 
fixe in valoare de 56,7 miliarde lei, cu 14,2

la sută mai mult decit volumul realizat în 
anul precedent.

In comparație Cu anul 1968 investițiile rea- 
■ Uzate pe ansamblul economiei naționale și pe 
principalele ramuri se prezintă astfel :

Anul 1969 în procente 
față de 1968

pe 1969

TOTAL
din care: 

Industrie 
Construcții 
Agricultură

' Transporturi și telecomunicații
Invățămînt, cultură, artă, ocrotirea sănătății,. 

cultură fizică și sport
Construcții de locuințe 
Gospodărie comunală

în anul 1969, din volumul total al investi
țiilor, s-au realizat 56,8 la sută în industrie, 
12,3 la sută în agricultură, 11,9 la sută în 
transporturi și telecomunicații, 8,7 la sută 
pentru construcții de locuințe și obiective 
social-culturale. '

Cea mai mare parte a investițiilor indus
triale a fost destinată ramurilot hotărîtoare 
pentru progresul economiei. în industria • 
energiei electrice, metalurgiei, construcțiilor 
de mașini și chimică s-au investit aproxi
mativ 59 la sută din fondurile destinate în
tregii industrii. Industriei ușoare și alimen
tare le-au revenit 10,5 la sută. Investițiile 
dih domeniul social-cultural și pentru con
strucții de locuințe au însumat 5,4 miliarde 
lei, din care pentru locuințe 3,6 miliarde lei.

Planul de investiții pe anul 1969 nu a fost 
realizat în întregime ; nu au îndeplinit pla-, 
nul de investiții ministerele : Industriei Chi
mice, Agriculturii și Silviculturii, Industriei 
Materialelor de Construcții, Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Industriei Alimentare, 
Industriei Ușoare, unele consilii populare.

In realizarea planului de investiții au exis
tat unele neajunsuri și greutăți ; la unele 
obiective a întârziat elaborarea documenta
țiilor tehnice și pregătirea lucrărilor de in- 
vestiții-construcții, nu s-a sincronizat livra
rea utilajelor cu termenele de punere în 
funcțiune planificate. La o serie de șantiere 
au existat neajunsuri în organizarea muncii, 
în folosirea utilajelor și a forței de muncă, 
în aprovizionarea cu materiale, ceea ce a 
determinat o slabă productivitate a muncii,

105.1

103.5
96,5

110.6
113,1

100,6 
.104,2 

97,5
întîrzieri In realizarea lucrărilor de lnvesti- 
ții-construcții. Ca urmare, pînă la sfîrșitul 
anului nu au fost puse în funcțiune 40 ca
pacități de producție din industria chimică, 
din agricultură, din industria ușoară, indus- , 
tria alimentară, construcția de mașini, indus
tria lemnului; pentru cea mai mare parte a 
acestor obiective sînt create condiții pentru a 
fi date în funcțiune în primele luni ale anu
lui 1970. Din planul pe 1969 au rămas nedate 
în folosință peste 11 000 apartamente.

De asemenea, au continuat lucrările de 
construcții pe marile șantiere ale țării: Sis
temul hidroenergetic și de navigație „Por
țile de Fier", Centrala termoelectrică de la 
Deva, Hidrocentrala de pe Lotru, Combina
tul siderurgic Galați, Combinatul petrochi
mic1 Pitești. în anul 1969 au început lucră
rile la un număr de 250 obiective industriale, 
printre care: Centrala termoelectrică Chis- 

. câni, hidrocentralele Marișelul și Tarnița de 
pe rîul Someș, Uzina .de construcții metalice 
Caransebeș, Fabrica de armături industriale 
din oțel și fontă Zalău, unitatea de îngră
șăminte cu azot Slobozia, Combinatul de ce
luloză, hîrtie și carton Turnu-Severin, fa
bricile de ciment și var Cîmpulung Muscel 
și Aleșd-Bihor, Fabrica de țesături 
chimice și bumbac Giurgiu.

Producția de construcții-montaj 
a fost de 36,5 miliarde lei ;
anul precedent s-a înregistrat o creștere de 
5,7 la sută.

In anul trecut, deși s-a înregistrat o creștere 
a indicelui prețurilor mărfurilor și tarifelor 
serviciilor, puterea de cumpărare a popula
ției a crescut față de 1968, datorită sporirii 
într-o măsură mai mare a veniturilor nomi
nale.

Acțiunea de generalizare a experimentării 
noului sistem de salarizare a cuprins în anul 
1969 un număr de 2,7 milioane salariați, caro 
au beneficiat de venituri suplimentare in 
sumă de circa 2,5 miliarde lei. Salariul mediu 
a fost de 1300 lei, cu 4,2 la sută mai mare față 
de anul 1968.

Au continuat să crească economiile popula
ției la C.E.C., la sfîrșitul anului 1969 soldul 
depunerilor fiind cu 14,9 la sută mai mara 
față de 1968.

Cheltuielile social-culturale finanțate de la 
bugetul de stat au fost de 33,8 miliarde Iei, 
mai mult cu 10,0 la sută decît în 1968.

Pe principalele acțiuni, cheltuielile social- 
culturale s-au repartizat astfel :

— milioane lei —

1968 1969

învățămînt 7797 8889
Cultură, artă și știință 2805 2941
Sănătate și asistență socială 6227 6397
Asigurări sociale 9508 10426
Ajutorul de stat pentru copii 3246 3975

din fibre

realizată 
față de

V. CIRCULAȚIA MĂRFURILOR
Prin comerțul socialist s-au vîndut în anul 

1969 mărfuri în valoare de 88,7 miliarde lei, 
cu 4,7 la sută mai mult decît în anul 1968. 
Desfacerile au crescut cu 6,0 la sută la 
mărfuri alimentare — inclusiv alimentația 

" ‘publică-—-șr cu 3,5 la sută la "rriăFfuri neali-

montare ; a sporit varietatea sortimentelor de 
mărfuri vîndute prin unitățile comerțului 
socialist.

La principalele grupe de mărfuri desface
rile se prezintă astfel.r" ■/"' 1

Unitatea Volumul Anul 1969 
de măsurii desfacerilor în procente masuia -n Jg69 față de lgG8

■Carne și preparate din carne 
Grăsimi — total (100 la. sută) 

din care :
— ulei
— unt

Lapte
Brînzeturi

• Zahăr
Produse zaharoase
Pîine albă, integrală, specialități 

și alte proăuse de panificație 
Paste făinoase
Conserve de legume 
Conserve de fructe 
Pește, semiconserve și conserve de pește 
Bere 
Orez 
Țesături — total
Tricotaje
Confecții

. încălțăminte
Mobilă

De asemenea, au crescut desfacerile la măr
furile de folosință îndelungată cum sînt: 
autoturisme, mașini de gătit cu gaze, mașini 
de spălat rufe, aparate de radio, aspiratoare 
de praf și altele.

în unele perioade nu a fost satisfăcută 
cererea populației, la carne, preparate 
din carne, ouă, brînzeturi, legume, precum și 
la anumite sortimente de țesături și tricotaje 
de bumbac, articole de uz casnic" și mate
riale de construcție.

Pentru dezvoltarea și modernizarea rețelei 
comerciale au fost. alocate în 1969 investiții 
de peste 1 miliard lei. Au fost înființate peste 
3 500 unități comerciale cu amănuntul și de

VI. POPULAȚIA Șl FORȚA DE MUNCA

e

comer-

mii tone 275,9 102,4
mii tone 147.2 99,1

mii tone 127-,‘8 93.0
mii tone 13,0 114,5
mii hi 3861.3 106.1
mii tone 54,6 113,3
mii tone 226,3 103,8
mii tone 82.8 112,4

mii tone 1740,2 . 104,0
mii tone 47,5 114,6
mii tone 70,7 117,9
mii tone 57,2 110,4
mii tone ,63,1 107,1
mii hl 3564,3 102.4
mii tone 63,9 105.5
mii. lei 5462,8 96,5
mii. lei 3832,6 106,2
mii. lei 5881,8 100,4
mii. lei 3932,5 104,5
mii. lei " 2877.7 108.7
alimentație publică, cu o suprafață
cială totală de peste 240 mii mp.

Volumul comerțului exterior a fost în 1969 
mai mare față de anul anterior cu 8,4 la sută 
pe total, cu 10,4 la sută la export și 6,5 la 
sută la import.

în anul 1969 Republica Socialistă România 
a avut relații comerciale cu 109 țări și a par
ticipat la 68 tîrguri și expoziții internațio
nale.

Turismul internațional s-a dezvoltat în con
tinuare, România fiind vizitată de 1839 mii 
turiști, cu 26,7 la sută mai mult decît în anul 
1968 ; în același timp numărul turiștilor ro
mâni a crescut cu 11,1 la sută.

Populația țării a fost la 1 ianuarie 1970 de 
20 140 000 locuitori, mai mult cu peste un mi- ■, 
lion decît la sfîrșitul anului 1965. In 1969 spo
rul natural al populației a fost de 2,3 ori mai 
mare decît în 1965 ca urmare a creșterii nata
lității.
" Prin intrarea în funcțiune a noi unități de 
producție, și prin dezvoltarea unor întreprin
deri și secții, precum și prin darea în folosin
ță a unor unități social-culturale, s-au creat 
noi locuri de muncă, ceea ce a făcut ca nu
mărul salariaților în economia națională să 
ajungă la circa 4950 mii, cu 160 mii mai mult 
decît în anul 1968, sporind astfel ponderea 
salariaților în totalul populației ocupate. In 
industrie au lucrat în 1969 aproape 2 milioane 
persoane, ceea ce reprezintă circa 40 la sută 
din numărul total al salariaților.

a Economia națională a dispus în anul 1969 
de peste 300 mii cadre cu pregătire superioară •

și peste 700 mii cadre cu pregătire medie ; 
peste un sfert din numărul acestora au absol
vit învățămîntul în anii actualului cincinal. 
In industrie, muncitorii calificați au repre
zentat 86 la sută din total, un număr mare din 
aceștia fiind absolvenți ai școlilor tehnice și 
profesionale. în anul trecut învățămîntul de 
pregătire a cadrelor a fost absolvit de 143,6 
mii persoane : 85,8 mii de muncitori calificați 
prin învățămîntul profesional, 33,9 mi; cadre 
cu pregătire medie de specialitate și 23,9 mii 
cadre , cu pregătire superioară. Totodată, au 
fost calificați ori și-au ridicat calificarea și 
specializarea prin cursuri organizate la locul 
de muncă un număr de 193 mii salariați.

în cadrul acțiunii pentru perfecționarea 
organizării și conducerii economiei au fost 
luate măsuri pentru folosirea mai judicioasă 
a cadrelor.

Sporirea importantă a cheltuielilor bugetu
lui de stat pentru acțiuni social-culturale a 
creat condiții tot mai bune pentru dezvolta
rea învățămîntului, culturii, artei, ocrotirii 
sănătății și asistenței sociale.

Pentru a veni în sprijinul familiilor de sa
lariați cu venituri mai mici, începînd de la 
1 martie 1969, a fost majorat cuantumul alo
cației de stat pentru copii.

S-a dezvoltat baza materială a tnvățămîn- 
tulu.i de toate gradele, dîndu-se în folosință 
peste 2700 săli de clasă în învățămîntul de 
cultură generală, mediu, profesional și teh
nic ; în învățămîntul superior s-au dat în fo
losință 44 200 mp, din care la Institutul po
litehnic din București 28 240 mp și la Acade
mia de Studii Economice 4 000 mp ; s-a con
tinuat dotarea învățămîntului de toate gra
dele cu materiale didactice și aparatură teh
nică de laborator. Au fost date în funcțiune 
10 cămine studențești cu o capacitate de peste 
4 000 locuri.

Cheltuielile statului ce revin în medie anual 
pentru un elev din școlile de cultură gene
rală au crescut de la 1 180 lei în 1968 la 1 353 
lei în 1969 ; pentru un student, de la 11 500 
lei la 12 278 lei.

în anul școlar 1969/1970 un număr de 3,3 
milioane elevi.urmează învățămîntul de cul
tură generală. în învățămîntul profesional au 
fost înscriși 263,4 mii elevi, cu 13,7 mii mai 
mulți decît în anul școlar 1968/1969, iar în li- 

_ceele de specialitate 109 mii, cu 21 mii mal 
"mulți. în școlile de specializare postliceală și 

de maiștri au fost cuprinși în anul 1969/1970 
un număr de 43,3 mii elevi, iar în învățămîn- 
tul superior 151,7 mii studenți.

în domeniul culturii au fost luate măsuri 
în continuare pentru dezvoltarea bazei ma- 
teriale. Au fost construite noi așezăminte de 
cultură, s-au dat în folosință 3 studiouri la 
noul Centru de Televiziune, noi cinematogra
fe, se continuă lucrările pentru construcția 
Teatrului Național din București și a teatre
lor din Craiova și Tîrgu-Mureș.

Numărul abonamentelor la televiziune la 
sfîrșitul anului 1969 a fost de peste 1286 mii, 
mai mare cu 15 la sută față de 1968 ; a- 
bonamentele la radio au ajuns la 2,2 milioane. 
Numărul spectatorilor la "cinematografe a fost 
de peste 200 milioane, iar la teatre și insti
tuții muzicale de 12,2 milioane.

Au fost editate 4,4 mii titluri de cărți șl 
broșuri cu un tiraj de 73,4 milioane exempla
re. Tirajul anual al ziarelor a crescut în 1969 
față de 1968 cu 5,1 la sută, iar al revistelor 
și al altor publicații periodice cu 13 la sută.

In studiourile românești s-au produs un 
număr de 14 filme artistice de lung metraj 
și 139 filme documentare.

Pentru îmbunătățirea ocrotirii sănătății 
populației s-au 'dat în folosință noi" unități 
spitalicești și a continuat acțiunea de utilare 
și modernizare a celor existente. Numărul 
paturilor de asistență medicală a sporit cu 3,4 
la sută față de 1968.

Au fost date în folosință circa 7 000 locuri 
In hoteluri, precum și alte spații în noile a- 
menajări turistice de pe litoral și de la mun
te. în anul 1969 și-au petrecut concediul în 
casele de odihnă și au urmat tratamente în 
sanatoriile din stațiunile balneoclimaterice 
825 mii persoane.

Condițiile de locuit ale populației au conti
nuat să se îmbunătățească. S-au construit șl 
dat în folosință 139 mii locuințe, la orașe șl 
sate ; din acestea, 78 mii au fost construite 
din fondurile statului.

Fondurile de investiții alocate gospodăriei 
comunale au permis creșterea volumului de 
servicii prestate populației. Rețeaua de dis
tribuție a apei potabile a crescut în anul 
19^9 cu peste 230 km, de gaze cu circa 120 km 
și de termoficare cu aproape 50 km. S-au a- 
sigurat condiții mai bune în domeniul trans
portului urban de călători ; numărul călători
lor transportați a sporit față de anul 1963 
cu 6,3 la sută.

★

Rezultatele obținute în dezvoltarea econo- 
naționale în 1969 — anul jubiliar al 
de-a XXV-a aniversări a eliberării pa- 
de sub jugul fascist, al istoricului Con- 
al X-lea al Partidului Comunist Român

VII. NIVELUL DE TRAI MATERIAL
Șl CULTURAL

Dezvoltarea economiei, valorificarea mai 
eficientă a resurselor materiale și umane 
s-au oglindit sintetic în creșterea, în anul 
1969, a venitului Național cu 7,3 la sută față 
de 1968. P.e această bază, au fost create con-

diții pentru sporirea acumulărilor și ridica
rea în continuare a bunăstării populației.

Veniturile bănești obținute de populație din 
retribuirea muncii și din fondurile sociale de 
consum au crescut cu 6,1 la sută față de 1963.

miei 
celei 
triei.

• greș
— sînt rodul activității creatoare a munci
torilor, țăranilor, intelectualilor, a tuturor oa
menilor muncii fără deosebire de naționali
tate, care urmează neabătut politica parti
dului, muncesc cu entuziasm pentru realizarea 
obiectivelor stabilite prin planul cincinal.

Bilanțul pozitiv al realizărilor din anul 1969, 
precum și angajamentele colectivelor de oa
meni ai muncii din întreprinderile industria
le, agricole, de pe șantiere, din institute de 
cercetări și proiectare pentru îndeplinirea 
și depășirea planului pe anul 1970 constituie 
chezășia îndeplinirii cu succes a întregului 
cincinal 1966—1970, reprezintă premise traini
ce pentru trecerea la înfăptuirea programu
lui de dezvoltare social-economică a țării, e- 
laborat de Congresul al' X-lea al Partidului 
Comunist Român, în vederea făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, a progre
sului continuu și a prosperității României 
socialiste.

CONSILIUL ECONOMIC COMITETUL DE STAT AL PLANIFICĂRII
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un

puncte de vedere

sporite. Sînt recen-

poetic 
nouă

•prezen- 
de tim- 
în ver- 
Nicolae 

ne opri,

funda- 
oaturii, ale 

societății 
și filo-

omul-matmuță: TIM-
— 9—15 în continuare.

pentru copil: DOINA

11,30; 16;

Versul adevărat

stat! Ca-

dln

sens.

cinema

S3 HEGS1

de Tudor MUȘATESCU

cheltuirea

Mihai FLOREA

Ne-am 
ea o 

acțiune a
Astrei",

și echilibrului tematic, 
prezintă mai bine struc- 
sistematic concepută — 
disproporțiile — decît 
de cultură. A asigura o

tntr-un număr anterior al ziarului nostru am 
publicat un prim articol de analiză asupra con
tribuției pe care revistele de cultură o aduc 
Ia activizarea vieții social-poiitice, spirituale 
și artistice din județele in care apar, asupra 
proiilului și rostului lor de tribune ale aiir- 
mării torțelor creatoare din cuprinsul regiunii,

— la rea- 
fi aștep- 
importantă 
revistei de 
avînd în-

LA TEATRUL GIULEȘTI

„GUMA NOIMA"

vibrant ca un arc
Dezvoltarea Istorică a 

poeziei înregistrează două 
fenomenologii, două aspec
te mai generale, unu] ce 
poate fi numit „de conti
nuitate", iar celălalt „de 
inovație". Aceste aspecte 
se tntregesc unul pe altul, 
tn sensul că nu poate exis
ta o evoluție poetică în a- 
devăr valoroasă, fără
aport de noutate tn ea, tot 
așa cum nu există un fe
nomen inovator, valabil și 
durabil, fără a se insera, 
mai mult sau mai puțin, 
Intr-un proces de continui
tate. Dialectica istorică a 
acestor două aspecte poate 
fi, desigur, variabilă predo- 
minînd la un moment dat 
un aspect sau altul. E su
ficient să amintim de ofen
siva romantică împotriva 
stadiului desuet al clasicis
mului, ca și de simptomati
ca reacție a parnasianismu
lui la excesele romantice 
etc.

Fără îndoială, poezia, 
prin însăși natura ei, in
clude un imperativ al nou
tății spirituale. O poezie, 
ori aduce ceva Inedit în 
cadru] epocii sale, ori este 
lipsită de interes. Fenome
nul poetic poate fi stăpînit 
Ia un moment dat chiar de 
o exigență explozivă a 
noutății. El devine astfel 
manifestare a ceea ce se 
numește avangardă. Exi
gența inovatoare în lirică se 
plasează mai ales în dome
niul limbajului
dar și tntr-o
optică pe care o include po
etul tn opera sa. o nouă 
atitudine față de fenome
nul social si cultural A- 
ceastă situație s-a verifi
cat în poezia europeană tn 
preajma primului război 
mondial și imediat după 
război, cînd. dintr-o ne
voie de ordin profund 
legată de necesități de eli
berare spirituală și so
cială șl de reforme 
în esentlalizarea , lim
bajului poetic, o seamă de 
poeți din diverse țări au 
încercat să asimileze nou
tatea expresivă unui nou 
conținut Istoric și psiholo
gic, făcîndu-se înainte 
mergătorii unei evoluții 
prezumptive a artei cuvtn- 
tului.

Poezia românească dintre 
cele două războaie a ajuns 
a fi, pe latura inovatoare, 
o poezie foarte semnifica
tivă și valoroasă, atîț tn ce 
privește viziunea epocii 
moderne, cit și împros
pătarea manifestă, adesea 
radicală, a limbajului poe
tic. Fără’ a ne referi la 
valoarea, diferită, a sub
stanței poetice, lirici ca 
Bacovia. ca Arghezi. ca 
Ion Barbu, ca Blaga 
reprezintă pe multe laturi 
momente memorabile ale 
noutătij de expresie din a- 
ceastă epocă Modernismul 
românesc interbelic este de 
la o vreme amplu studiat și 
cercetat, bucurîndu-se de 
o justă actualizare. Inova
tor sau avangardist, el a 
adus o contribuție istorică

la dezvoltarea viziunii 
noastre despre lume și la 
aceea a mijloacelor verbale 
și în general de expresie, 
lucruri consemnate de is
toria literară la loc de sea
mă și bucurîndu-se de un 
ecou relevant peste hotare. 
Toate acestea, fără a putea 
spune că modernismul a 
fost forma exclusivă de 
manifestare a poeziei în a- 
cel răstimp, căci poeți ca 
V. Voiculescu, Ion Pilat, 
Adrian Maniu (în partea a 
doua a activității sale) și 
alții nu intră în această 
categorie.

Trebuie subliniat totodată

că șl poezia tipică de con
tinuitate, alături de cea de 
inovație își are marea ei 
semnificație proprie în dez
voltarea oricărei 
poetice. Prin 
continuitate 
rămîn 
mentale 
istoriei, 
și ale

mișcări 
poezia de 

temele, care 
temele
ale 
ale 
eticii 

.zofiei, sînt îmbogățite și 
răscolite, în timp ce in
strumentul limbajului poe
tic se șlefuiește gradual și 
necontenit. Poezia de con
tinuitate scoate noi și noi 
efecte din limbajul, din 
muzica și din structurile 
lirice tradiționale. Am pu
tea spune că poezia lirică 
de continuitate are, față de ' 
cea numită inovatoare, a- 
vantajul procesului de rafi
nare instituțională, față de 
acela al plasticității indivi
duale frapante. Ea urmă
rește, pe o cale superioară, 
scopul unui spor de contact 
interuman al produsului 
poetic.

In țara noastră, aspectul 
de continuitate, de tradiție, 
al poeziei s-a constituit 
de-a lungul deceniilor in 
mod specific într-o adevă
rată școală națională de 
poezie de mari merite este
tice. care depășește înțele
sul ei pur istoric, valoarea 
ei deosebită la un moment 
dat dovedind o vitalitate 
în slpe, un titlu prin exce
lență- autonom al fenome
nului poetic românesc. Toa
te generațiile au contribuit 
Ia consolidarea ei ideală, 
la dezvoltarea ei expresi
vă, la fortificarea funcției 
sale proprii și permanente. 
A o diminua, a o contesta, 
a o nega este mai mult 
decît o eroare, este o im-. 
posibilitate. Firul ei ini
țial, care pornește chiar de 
la Văcărești, nu s-a rupt 
niciodată, și a căpătat o 
trăinicie și o incandescență 
mereu
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\
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0 Cînd se arată cucuveaua : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Simpaticul domn R: — REPU
BLICA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 
21.
0 Via Mala: FAVORIT — 10; 13; 
15,30; 18; 20,30, FESTIVAL — 8,45; 
11; 13,15; 16; 18,30; 21.
0 Profesioniștii: VICTORIA — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
e Reconstituirea: LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
e Călugărița: CAPITOL - 9: 12,30; 
16,15; 19,45.
• O șansă dintr-o mie: MODERN
— 9,15; 11,30, 13,45; 16; 18;15; 20,30.
• Păcatul dragostei: BUCUREȘTI
— 8,30: 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GRI- 
VIȚA — 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30, 
GLORIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

— 9—15,45 în contl- 
20,30, FLAMURA — 

9; 11,15; i6; 18,15; 20,30.
O Viață dificilă: CENTRAL — 8,30; 
11; 13.30; 16; 18,30; 21.
0 Fantomas se dezlănțuie: LU
MINA — 8,30—16,15 în continuare; 
18,30; 20,45.
0 Program
— 9; 10.
• Becket: DOINA
19.30.
0 Tarzan,
PURI NOI . __ ... __________
0 Preludiu și fugă; Legendele 
Ceahlăului; Performanțele mișcă
rii; Sidney; Mal tare ca piatra; 
Mirceștli în pastel: TIMPURI NOI
— 17—21 în continuare.
e Taina leului: EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, AU
RORA — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30. 
O In genunchi mă întorc Ia tine: 
CINEMATECA (sala Union); — 10; 
12; 14.
0 Urmărirea: FEROVIAR — 9,30; 
12,15; 15; 17,45; 20,30.
0 Femeia îndărătnică: ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE - 15,15; 
17,45; 20, FLACĂRA — 15; 17,45; 
20,30
e Valea păpușilor: BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30.
0 In împărăția leului de argint: 
DACIA — 8,15—20,30 în continuare. 
0 Bătălia pentru Roma: BUCEGI
— 10; 16; 19,30, FLOREASCA - 
9; 12,30; 16; 19,30, ARTA — 9—15,45 
în continuare; 19,30.
e Corabia nebunilor: UNIREA — 
15,30; 19.
0 Războiul domnițelor: LIRA —
15.30. 18: 20,30.
e Băieții în haine de piele: DRU
MUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
A Winnetou tn Valea morțli: CO- 
TROCENI — 15.30; 18. MIORIȚA
— 10; 12; 16; 18,15; 20,30.
o Liniște șl strigăt: COTROCENI
— 20.30. .
• La nord prin nord-vest: PA
CEA— '15,30; 19.
O Intr-o seară, un tren: MELO
DIA - 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Prieteni fără grai: VOLGA —
— 9.30—16 în continuare; 18,15:
20.30.
S Vă place Brahms?: VIITORUL
— 15,30; 18; 20.30, PROGRESUL —
15,30; 18; 20.15.
0 Lucia: MOȘILOR — 15,30; 19. 
0 Orașul visurilor: POPULAR 
15.30: 18.

te studiile care au pus tn 
evidență, de exemplu, as
pectul de continuitate al 
marii poezii a lui Emines- 
cu în raport cu poezia lui 
Bolintineanu și a altor pre
decesori In poezia socială 
a Transilvaniei versurile 
lui Tudor Mureșanu se 
dezvoltă în cele ale unui 
Coșbuc, patriarhalismul u- 
nui Șt. O. Iosif se conver
tește în militantismul lui 
Octavian Goga și acesta în 
accentele sociale și limba
jul dur al unui Aron Co- 
truș. Numeroși poeți ro
mâni de astăzi creează și 
se dezvoltă sub acest aco-

perămînt splendid al ver
sului românesc. Nu e ne
voie să-i amintim. In pu
ține alte țări există o 
școală de poezie națională 
mai bine instituită, mai 
vie, cu o potențialitate mai 
bogată. In puține alte țări 
există o școală de poezie 
mai adine receptată de ma
rele public.

Poezia de continuitate 
respiră nu numai prin su
papa istorică, a naturii, a 
folclorului etc., ci și prin 
aceea a progresului cultu
rii In ciclul istoric al liri
cii din ultimul sfert de 
veac, ea a fost viu 
tă și a înregistrat 
puriu o strălucire 
sul precoce al lui 
Labiș — pentru a ___
din venerație postumă, nu
mai la acest poet. Ne a- 
mintim de versurile înalte, 
în sunet tradițional, ale lui 
Labiș din „Geneza", 
putem cita, așa cum 
spus, mai mulți poeți

dar 
am 

.. ___ si
mai multe poezii, de na
tură. de patrie, de dragos
te, de umanitate, de viață 
socială și istorică nouă etc., 
spre a confirma acest elan 
fecund.

Există, tn sfîrșit, un nu
măr însemnat de poeți ro
mâni contemporani și ac
tuali. în care se petrece o 
sinteză organică între spi
ritul de inovație și cel de 
continuitate. El sînt repre
zentanții unei linii- robus
te, care se plasează intre 
structurile permanente ale 
poeziei și între avangarda 
ce se califică explicit ca
atare. La baza operei lor
stă tn. orice caz, cum' am
spus în altă parte, o exte
riorizare concentrată „a
forței 
tului". 
steaua 
ropean 
cepția 
originală), tn dâre au exce
lat, de exemplu, marea ple-

concentrată „ 
organizate a cuvfn- 
Ei se așază eub 

unui sincronism eu- 
(în afară de con- 

lor tnsăși radical-

iadă a poeților spanioli, ca 
Lorca și Machado, poeți 
italieni, ca Montale sau 
Quasimodo, poeți ameri
cani, poeți englezi, ca Eliot 
și alții.

Toate cele trei lpostaz» 
ale poeziei contemporane 
cea inovatoare, cea de con
tinuitate și cea a fuziunii 
dintre inovație și. continui
tate, își au locul lor func
țional în cadrul actual d« 
desfășurare a liricii noas
tre, care este un cadru 
complex și fertil. Epoca 
noastră însăși solicită a- 
ceste căi plurale. Ea este c 
epocă, istoric și spiritual 
plenară Dar ea este și o 
epocă de creștere și de a- 
firmare integrală a poporu
lui, aceasta constituind ca
racterul particular și fun
damental, care urmează să 
impună specificul său ori
cărei creații a culturii Li
rica noastră de astăzi nu 
ia naștere în afară de timp 
și spațiu ci hune ct nune 
în cadru) fenomenului ce 
caracterizează țara noastră 
în epoca prezentă, care 
este, cum am spus, acela 
al creșterii spirituale și a) 
afirmării integrale a po
porului, în condițiile socia
lismului Problema istorică 
și stilistică de bază a liri
cii actuale rămîne nu 
aceea a expresiei în sine, 
căci nu există expresie ar
tistică în sine — ci aceea 
a comunicării istorice cu 
tipul de societate care o 
condiționează în mod spe
cific în raport cu alte epoci 
poetice. Cele trei ipostaze 
ale poeziei, pe care le-am 
pomenit, sînt confruntate 
cu problema majoră a co
municării lirice, a unei au
diențe cît mai largi în epo
că Căci toate posedă — 
unele mai la îndemînă. al
tele mai puțin — în chiar 

. lăuntrul manierei lor pro
prii suficiente mijloace 
pentru a rezolva cît mai 
adecvat posibil această 
problemă Metafora sinteti
că la maximum poate fi de 
folos tot așa de mult, în 
acest sens, ca versul des
fășurat. eu condiția ca 
să fie vibrantă, să fie 
cărcată. ca un arc, 
semnificații, care să mear
gă la inima și conștiința 
cititorului, producînd efec
te iluminante. Limbii noas
tre îi sînt tot așa de fami
liare „t.îlcurile" spirituale, 
ca și luminozitatea șl 
precizia de spirit strămo
șesc. Ceea ce dictează 
tn primul rînd o expre
sie poetică este aderența 
profundă' a ooetului ia 
sine însuși, aceasta In- 
semntnd că nu se poa
te uita că nimeni nu 
este el însuși tn afară de 
lumea și de timpul tn care 
trăiește A-ți raporta cre
dințele trăite la dimensiu
nea eroică a timpului so
cialist al țării înseamnă a 
te situa azi, ca poet, acolo 
unde destinul literaturii 
contemporane o cere : în 
punctul de maximă inter
ferență a spiritului și 
ideilor epocii tale.

Programul 1
Deschiderea emisiunii
Emisiune în limba maghiară 
Film seria! '
Aventură în munți (IX)
Adresă conspirativă
Mult e dulce Șl frumoasă 
Emisiune de conf. dr.
Stati y
Telejurnalul
Hochei pe
Repriza a

Sorin

de seară 
gheață 

___  _ III-a a tntîlnirll 
dintre Selecționata României 
șl echipa Cesko-Budejovlce 
(Cehoslovacia)
Transmisiune directă de la 
Galați 
Reflector
Anunțuri — publicitate 
Prim plan
Meteorologul Nlcolae Topor 
Stagiune lirică TV 
Premiera operei „Visul unei 
nopți de vară" de Benjamin 
Britten
Telejurnalul de noapte 
Actualități literare 
Avanpremiera 
Varietăți pe peliculă 
Sammy Davis jr. 
închiderea emisiunii 
gramului I

Programul II
Film pentru cinefili 
„Focul fatidic"
Miniaturi orchestrale
Film serial : „Răzbunătorii 
Reluarea episodului „Complo
tul subteran1’
închiderea emisiunii progra
mului n

• Filarmonica de stat „George 
Enescu” (Ateneul Român — sala 
Studio): Recital de harpă susținut 
de Cornelia Marinescu; Recita! de 
violoncel susținut de Corneliu 
Faur, la plan Stefania Jtenescu — 
20.
• Opera Română: Tricornul, Amo
rul vrăjitor. Bolero — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara-
giale" (sala Comedia): Heldelber- 
gul de altădată — 19,30; (sala
Studio): Travesti — 19,30.
O . Teatrul de comedie: Mandra
gora — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu): Transplantarea inimii ne
cunoscute — 20; (sala din str. Alex. 
Sahia): Purlcele în ureche — 20. 
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Cînd luna e albastră 
— 19,30; (sala Studio): Enigmatica 
doamnă „M“ — 20.
• Teatrul Giulești: Nunta Iul Fl- 
eard — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Nota 
tero la purtare — 9,30.
• Teatrul evreiesc de
muflaj - 19,30.
s Teatrul „Țăndărică* 
Calea Victoriei): Miul

(sala 
Colbul

15; (sala din str. Academiei): Ban
diții din Kardemomme — 17.'
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Varietăți — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174): Nlcuță ta... Tănase — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu”: Floare de cactus 
— 19.30; (la Sala Palatului): Fot
bal Mexic *70 — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 

Esop,Genei ale a Sindicatelor: 
viața, muzica șl noi — 20.

Circul de stat: Mirajele 
ului — 16:

mane-

DE CULTURA
de stimulare a unui schimb de opinii viu, etl- 
cienț, menit să reflecte cit mai multilateral 
realitățile, dinamica peisajului cultural al zo
nei respective.

Continuăm in acest număr seria articolelor 
consacrate acestei probleme

I

I

Incepînd cu anii primului război 
mondial cînd, copil fiind, colabo
rează la revista de copii cu ver
suri și epigrame, și pînă astăzi, 
cînd citim săptămînal în „Contem
poranul" grupările de cîte zece cu
getări, aforisme și vorbe de duh, 
Tudor Mușatescu desfășoară o în
delungată activitate literară, im
presionantă prin amploarea șl di
versitatea ei : versuri, schite umo
ristice, cuplete pentru reviste, epis
tole comice, roman, traduceri, a- 
daptări și localizări ; deasupra tu
turor se situează însă creația pro
prie destinată scenei, creație ce 
însumează aproape șaizeci de lu
crări dramatice, printre care arhi
cunoscutele „Titanlc-vals", „Eseu", 
„Sosesc deseară" și altele. Arătîn- 
du-și, asemeni lui Victor Ion Popa 
sau George-Mihail Zamfirescu, sim
patia. pentru oamenii simpli și o- 
nești, oglindind, ca și Mihail Se
bastian, goana lor după fericire, 
închipuită cel mai adesea ca o hi
meră sau ca un univers intangibil, 
Tudor Mușatescu se deosebește în- 
trucîtva de „pleiada" dramaturgi
lor dintre cele două războaie mon
diale prin predilecția pentru verva 
umoristică, pentru satira seînteie- 
toare care, în piesele sale ia for
ma unui sever examen critic al 
parvenitismului și demagogiei, al 
moravurilor electorale ale epocii.

„Geamandura" nu se înscrie în
tre satirele social-poiitice ale au
torului, ci face parte din categoria 
comediilor amare — împletire de 
lirism și nostalgie — brodate în 
jurul vreunei întîmplări „senzațio-

nale , cu deznodămînt -mai 
sau mai puțin imprevizibil, cu sfîr
șit mai mult sau mai puțin fericit. 
O adaptare pentru radio a „Gea- 
mandurei". piesă scrisă în anul 
1947, a fost difuzată pe „scena" 
teatrului radiofonic ; apoi scenariul 
a fost preluat de Teatrul din Con
stanța.

Continuînd colaborarea statorni-

sau dacă are unul, acela nu 
între personaje contradictorii, 

ci între structuri morale diferite, 
între „noroc" și „ghinion", între su
perficialitate și profunzime, între 
visuri neîmplinite și împliniri ne
visate.

Montînd acest spectacol, regizoa
rea Geta Vlad a solicitat în mod 
Inspirat, și a obținut din partea au-

că, ce durează de mai bine de un 
deceniu, cu autorul atît de popular 
Tudor Mușatescu, (din opera că
ruia a reprezentat pînă acum „Ti- 
tanic-vals’ și „Visul unei nopți de 
iarnă"). Teatru] Giulești, care se 
dorește — și care este — un teatru 
popular, a inclus în repertoriul a- 
cestei stagiuni „Geamandura", pie
să cu dragoste și cu poezie, cu 
eroi fragili și prea puțin înarmați 
în fața vieții, cuceritori prin can
doare și bune intenții. „Geaman
dura" nu are propriu-zis un con-

torului, unele modificări față de tex
tul apărut în revista Teatrul, mo
dificări de natură să atenueze u- 
nele tente facile de melodramatism 
și să așeze piesa pe canavaua u- 
nor relații mai firești, mai realiste. 
Consecventă acestui credo inițial, 
regizoarea a conceput și a realizai 
spectacolul nu ca o plîngăreață 
istorioară de amor, ci ca o întîm- 
plare posibilă, cu dragoste, cu u- 
mor, cu duioșie, cu unele note de 
ușoară maliție.

Au ajutat-o în transmiterea ace»-

0 revistă care-și definește
personalitatea

Apariția la 1 Iunie 1966 a primu
lui număr al revistei „Astra" s-a 
înscris, fără îndoială, ca un impor
tant eveniment in viata culturală a 
județului. Concepută ,ca o „tribună 
de afirmare a celor mai valoroase 
forțe intelectuale din cuprinsul re
giunii Brașov", menită prin profilul 
ei politic-social-cultural să „se inte
greze organic în eforturile generale 
îndreptate țpre dezvoltarea econo
miei naționale, a științei și culturii, 
a literaturii și artei", revista își 
propunea totodată să militeze Dentru 
„valorificarea și continuarea pe o 
treaptă superioară a tradițiilor pro
gresiste ale culturii românești", 
„pentru promovarea acelor opere 
care exprimă', la un tnalt nivel ar
tistic, realitățile și ideile înaintate 
ale societății noastre". O cercetare a 
colecției — de acum impunătoare — 
a acestei reviste nu poate omite fap
tul că, sub Îndrumarea nemijlocită a 
comitetului județean de partid, cu 
sprijinul- comitetului județean .pentru 
cultură și artă, în acest răstimp, colec
tivul redacțional s-a străduit (și, prin 
ceea.cș cuprind mai valoros, nume
rele revistei o dovedesc) hă răspun
dă îndatoririlor asumate inițial. Dată 
fiind complexitatea profilului publi
cației, s-a urmărit de la bun început 
să se imprime un caracter sistematic 
acțiunilor publicistice ale „Astrei". 
Prezența tn numerele revistei a unor 
articole și anchete de larg interes, 
consecventa cu care colectivul redac
țional s-a preocupat de abordarea u- 
nor teme și idei inspirate din preo
cupările majore ale vieții social-cul- 
turale a țării, spiritul constructiv care 
a caracterizat numeroasele sale Ini
țiative îndreptățesc o apreciere po
zitivă .«supra eforturilor, redacției și,. 
— nu o dată. — asupra împlinirilor “ 
șale publicistice.

Fără intenția de a epuiza proble
matica revistei, vom desluși totuși, 
urmărindu-i evoluția, anumite direc
ții care au preocupat colectivul re-' 
dactional in efortul de a-i imprima 
un profil distinct. Ele se delimitea
ză cu strictețe, în cadrul unor pa
gini speciale consacrate unor dezba
teri pe probleme de politică și filo
zofie, știință, etică, estetică, litera
tură și artă (muzică, teatru, pictură, 
sculptură, < arhitectură) sau privind 
valorificarea moștenirii culturale It 
regiunii, cunoașterea trecutului <ei. Se 
poate spune astfel că, sub raportul 
diversității 
„Astra” se 
turată, mai 
evitîndu-se 
altd reviste 
formă, osatura unei publicații e, fără 
îndoială, necesar, nu însă și suficient 
pentru ca ea să-și împlinească me
nirea. tn cazul unei reviste cu un 
asemenea profil importantă este mă
sura in care sînt abordate cu spo
rită eficacitate, competență și con
secvență problemele de stringentă 
actualitate pe care le ridică realită
țile social-poiitice, economice, spiri
tuale și cultural-artistice ale jude- 

natura profilului ei, 
» datoare 

în probleina- 
ace'ste reali- 
la dezbateri

țului. Prin natura 
o astfel de revistă 
să se ancoreze viguros 
tica pe care o implică 
tăți și' să antreneze 
tn spirit constructiv cele mai va
loroase forțe intelectuale din ju
deț, să stimuleze schimbul de Idei 
și. să contribuie 
giilor creatoare 
prinsul regiunii.

la afirmarea ener- 
de pe întreg cu- 

Numai urmărind si

tor intenții distribuția foarte bună, 
decorul Sandei Mușatescu, simplu 
și expresiv, mai discret în prima 
parte, mai insinuant în partea a 
doua, și ilustrația muzicală sem
nată de Vasile Veselovschi.

Ștefan Mihăilescu-Brăila creio
nează un personaj pitoresc — Hus
sein — cu artă marilor tnterprețl 
care au strălucit tn astfel de roluri: 
Jules Cazaban, Marcel Anghelescu 
etc. Bizarul — pînă la un moment 
dat — Zeiss este întruchipat de 
Paul Ioachim cu ambiguitatea și 
autoironia necesare ascunderii a- 
devăratei fețe a personajului. Sil
viu Stănculescu în Rembrandt dez
văluie pe actorul cu multiple posi
bilități — ce merg de la gluma 
ușoară, pînă la disimularea ade
vărului și la nota de gravitate. Dan 
Tufaru, tînăr comedian cu un far
mec personal, ne-a propus, în spe
cial în prima parte, un Alagrec 
plin de candoare juvenilă. Ileana 
Cernat are meritul de 'a fi inter
pretat personajul Luna (ce trimite 
prin anumite date la „Steaua fără 
nume") cu sinceritate și cu o anu
me timiditate proprie, fără a pasti
șa, fără a reproduce imagini sce
nice mai vechi ale Monei lui Mi
hail Sebastian.

„Geamandura" pe scena Teatru
lui Giulești se. înfățișează ca un 
spectacol agreabil, de o reală poe
zie și acuratețe, ale cărui calități 
artistice — ratificate de primirea 
caldă a publicului — justifică op
țiunea repertorială și 
talentelor implicate în realizarea 
lui.

împlinind' cu perseverență asemenea 
obiective, revista își poate consolida 
specificul, profilul, fără de care ar 
risca să nu se deosebească decit 
foarte vag de alte publicații din di
ferite centre ale țării

Or, sub acest aspect, recunoscîn- 
du-i varietatea și echilibrul tematic 
judicios, nu putem omite faptul că 
diferite discuții, dezbateri, articole, 
pe probleme de filozofie, știință, eti
că, cultură și artă publicate în 
„Astra" suferă de un anume exces 
de teoretizare, rămîn adesea In
tr-un plan abstract, fără a avea în
totdeauna o finalitate practică, fără 
a se raporta , — mai ales 
litățile locale, 
tat. bunăoară, 
și binevenită 
felul „Serilor 
tr-unul din .ultimele numere ca temă 
„Probleme ale artei contemporane" 
să capete într-adevăr caracterul 
unei dezbateri vii de idei, să,ofere, 
așa cum șf-a propus, un schimb 
fructuos de opinii cu specialiști din 
diverse, domenii ale culturii și artei 
brașovene. Discuția — interesantă, de 
altfel, — e purtată însă la un nivel 
prea „academic" de către trei cercetă
tori de Ia Institutul de filozofie al A- 
cader*iei. într-o notă se arată că la 
această discuție au fost invitați oa
meni de cultură și artă din oraș. 
Cum au fost ei interesați și impli
cați în acest dialog nu putem afla 
din coloanele revistei. Și . în 
zul paginilor consacrate științei o 
serie de articole publicate vizează 
mai mult probleme de ordin teore
tic sau noutăți științifice din lumea 
largă — „Viitorul geneticii" (nr. 9) ;

ca-

Viitorul geneticii"
- „W atavispi ?" (nr5.„.H)j 

etc'., —. și prea puțin' se referă ’ la 
rezultatele cercetărilor științifice în
treprinse de diferitele institute din 
Brașov, Ia concretizarea In planul 
nemijlocit al producției industriale 
a județului a unor asemenea contri
buții. a cuceririlor științei.. (Prezin
tă interes, în acest sens, rubrică 
„Șantier științific"). Este, desigur1, 
util să tratezi problemele eticii (sus
cită atenție, spre exemplu, un studiu 
documentat despre „Etica în actua
litate", publicat în nr. 10 și 11), dar 
n.u numai în plan teoretic trebuie să 
se rezume. în acest domeniu, acțiu
nea revistei Intreprinzînd perma
nent, sistematic sondaje minuțioase, ’ 
temeinice analize și anchete în rîn- 
dul tineretului școlar și universitar 
din întreg județul, cunoscîndu-i gîn-

• durile și preocupările, revista poate 
contribui și mai profund la educa
rea lui în spiritul autenticelor valori 
morale, a! dragostei față de patrie, 
al idealurilor înaintate ale poporului 
nostru. în acest context, devine im
perios necesar ca problemele con
crete ale învățămîntului din județ — 
factor primordial al educației multi
laterale a tineretului — să nu mai -■ 
fie doar sporadic luate In seamă, ca 
revista să studieze posibilitatea afec
tării unei pagini speciale acestui do
meniu. Se știe bine că în județul 
Brașov funcționează multe școli, 
licee, facultăți în cadrul cărora își 
desfășoară activitatea un entuziast 
tineret Utilitatea publicării unor 
studii' și anchete care să dezbată 
cu răspundere și eficacitate aceste 
aspecte concrete privind educația ce
tățenească și patriotică a tineretu
lui, problemele pe care le ridică în- 
vățămîntul de toate gradele din ju
deț nu mai trebuie demonstrată. Ele 
se lasă însă, deocamdată, așteptate. 
Ca și cele privind cultura de masă, 
felul în pare casele și căminele cultu
rale din județ reușesc sau nu să răs
pundă cerințelor spirituale și exigen-

țelor publicului, să antreneze tineretul 
la acțiuni cultural-artistice de am
ploare. Dar, pentru a aprofunda a- 
ceste realități e necesară o temeini
că investigație sociologică — disci
plină a cărei prezență în comenta
riile din paginile revistei e mai 
mult formală. Cîștigurile unor ase' 
menea investigații ar duce și la de
pășirea acelui stadiu de contemplare, 
de excesivă teoretizare pe care îl 
observăm în unele articole, sti- 
mulîndu-se în felul acesta dez
bateri pe probleme de nemij
locită actualitate, interesînd viața 
județului — dezbateri fundamentate 
pe o cunoaștere din interior a reali
tăților. Au suscitat bunăoară interes 
in ultimele numere ancheta „Cultură 
și informație" (nr. 11), „Rețeaua mu
zeistică brașoveană în discuție" (nr. 
10). „Umanismul pădurii" (nr. 9) dar, 
numai cite o discuție de acest fel 
într-un număr de revistă e insu
ficient. Unor asemenea țeluri și 
îndatoriri trebuie, de aceea, să li se 
acorde prioritate chiar cu riscul — 
binefăcător — al modestiei, al re-“’ 
nunțării la ambiția de a rivaliza ori, 
chiar depăși revistele literare din 
Capitală prin eforturile de a capta 
cît mai multe nume ilustre. Preocu
parea pentru prezența în paginile 
revistei a unor semnături de presti
giu va trebui constant dublată de a-, 
ceea a alcătuirii unui sumar mai cu
prinzător și mai actual, mal nemij
locit inspirat de realitățile județului.

„Astra" poate aduce, de asemenea, 
o contribuție sporită și tn direcția 
stimulării și promovării talentelor 

, scriitoricești din județ, a promovării 
unor creații artistice valoroase, . pă-l 

, trunșe de spiritul umanismului pro-. 
. priu societății noastre. Este un fapt ; 
pozitiv că în paginile revistei s-au a- 
firmat în anii din urmă tineri poeți, 
critici, esteticieni ca George Boitor, 
Voicu Bugariu, Mihai Nadin etc. To
tuși revista nu și-a impus pînă acum 
tn domeniu) literaturii un. program 
precis și aceasta se poate observa 
th ce privește calitatea unora din 
scrierile publicate Paginile literare 
ale „Astrei" mai poartă clteodată 
amprenta unui anume eclectism dato
rat unei selecții întîmplătoare. neexi
gente, în virtutea căreia creații au
tentice pot conviețui cu scrieri lipsi
te de viabilitate, banale. Uneori, se 
publică materiale ce se susțin nu atît 
prin idee, cit prin nota lor „pre
dominant sentimentală". Pot, de ase
menea, deveni mai pregnante în co
loanele „Astrei" creațiile de puter
nică rezonantă socială. In acest sens, 
e necesar ca în fiecare număr spa
țiul afectat literaturii să fie folosit 
judicios, pentru a reflecta cît mai fi
del emulația talentelor artistice din 
județ — așa cum și-a propus inițial 
revista. Rezervînd însă — cum se 
întîmplă în nr. 9, 10 și 11 — cea mai 
mare parte a acestui spațiu publicării 
unei singure piese (în trei acte) revis
ta își. îngustează spațiul destinat pro
movării talentelor locale.

Iată 
prind 
mere 
partea

astfel 
cît mai 
eferves- 

și cultu- 
mai mult 
participe 
țării, re

doar cîteva aspecte ce se des- 
din parcurgerea ultimelor mi
ale revistei. Ele solicită din 

colectivului redactional o
intensificare a eforturilor, 
ca în viitor, reflectind 
cuprinzător diversitatea și 
cența vieții social-poiitice 
rale-din județ, stimulînd tot 
schimbul de idei la care să 
oamenii din această zonă a
vista, „Astra" să-și afirme mai .vigu
ros personalitatea.

A. ANGHELESCU

Pentru micii săi spectatori, Teatrul lăndărică prezintă spectacolul „Bai- 
diții din Kardemomme", de Thorbiorn Egner. Regia artistică este semnată 
de Margareta Niculescu, artistă emerită ; marionete — Ella Conovici i 

decoruri — Mioara Buiescu

i
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In Munții Rodnel, unde, după 
cercetările naturalistului clu- I 
Jean Alexandru Filipescu, a fost 
vînat, Ia sfîrșitul secolului al ' 
18-lea, ultimul zimbru, continuă ■ 
să trăiască numeroase specii de 
animale sălbatice, oferind vină- | 
torilor adevărate surprize. Ingi- . 
nerul Rudolf Rosier, din Bistri
ța, a observat recent, in Valea 
Stejarului, un șacal, dintr-o spe- • 
cie originară din Asia și nord- ( 
estul Mediteranei, de culoare 
galben-roșcată-aurie, căruia i se | 
mai spune „lup mic“ sau „vulpe , 
turcească". O altă raritate cine
getică, semnalată pentru prima I 
dată în Transilvania, este notul, ’ 
sau clinele jder ori bursucul cu I 
barbă, animal deosebit de fru- I 
mos, de baștină de prin Siberia I 
estică, Japonia, China. Un e- . 
xemplar a fost prins într-o 
cursă de lup, lingă Josenii Bîr- 
găului. Se presupune că păduri- ’ 
le masivului Rodnei ne vor o- I 
teri, în continuare, și alte sur
prize cinegetice.

De ce tace 
păgubașul ? |

Intr-una din zilele lunii oc
tombrie 1969, in parcul din co- 
m nd Ștefănești, județul Boto
șani, a fost găsită o servietă dol
dora cu dosare, instrucțiuni de 
uz intern pe linie de finanțe, 
acte contabile etc. Tot acolo era 
și un tablou-fotografie (mire și 
mireasă, cu mențiunea „zimbiți, 
vă rog"). De atunci, obiectele a- 
mintite și-au stabilit domiciliul 
flotant la postul local de miliție 
din Ștefănești. Cine o fi păguba
șul ? — se întreabă lucrătorii de 
miliție. O primă investigație a 
condus către salariații Băncii 
agricole județene. Dar aci se 
tace chitic. Culmea este că nici 
conducerea întreprinderii păgu
bite nu se alarmează de lipsa a- 
cestor documente. Să se jeneze 
oare de „împrejurările" în care 
s-a pierdut servieta ? Tot ce se 
poate. Pentru că. atunci cind va 
fi descoperit... neglijentul de 
păgubaș, mențiunea din fotogra
fie — „zimbiți, vă rog" — se va 
transforma in reversul său.

Ajutați-o 
pe Sorina

La „camera minorului" de la 
Inspectoratul Miliției 1 munici
piului BucUrești, am cuno- 
scut-o pe Sorina Ilioi. Are 3 ani 
și este vioaie, vorbăreață și sim
patică. A fost găsită la stîrșitul 
lunii trecute în piața „Ilie Pin- 
tilie", alături de tatăl său care 
era în stare de ebrietate. O fe
meie de inimă i-a luat aca
să. Dar după ce s-a trezit, 
tatăl fetiței a furat un 'ceas și 
s-a făcut nevăzut. Fetița a fost 
adusă la miliție unde a dat cî
teva lămuriri (de altfel necon
cludente). Știe că este din Su- 
ceava-Rădăuți-, de la țară ; tata, 
Gavrilă, rașchetează parchetul și 
repară sobe ; mama, Ioana, lu
crează la grădină. Mai are o 
soră mică, Mirela. Atît. După 
cum.se vede, despre Sorina și fa
milia ei se cunosc foarte puține 
lucruri Fetița se simte bine, are 
tot ce-i trebuie. Dar pentru a 
i se putea clarifica și legaliza 
situația trebuie să i se identifice 
părinții. Dacă puteți da relații, 
comunicați-le organelor de mi
liție.

| La datorie

I Intr-una din nopțile trecute, 
datorită dezghețului brusc, riu- 
rile Argeș și Dîmbovița (ca și 
o serie de afluenți ai lor) și-au

I mărit debitul de apă inundind 
locuințe, baze furajere ale coo
perativelor agricole, instituții de 

I interes social-cultural din comu
nele Mătăsaru, Costești Vale, 
Odobești și Cornești (județul 
Dîmbovița). Nivelul apei crescu-

Ise pînă la 1.40 metri. Lucrătorii 
de 'miliție din comunele respec
tive au intervenit urgent. Ei au 
I trezit populația (era noapte !), 
luînd măsziri pentru evacuarea 
copiilor bătrînilor și bunurilor 

Imateriale, Apoi, descongestio- 
nînd podurile șt căile de acces, 
ei au contribuit, alături de popu
lație. la îndepărtarea peribolului.

„Vineee...

I Bufetul „Tușnad" din Capi- i 
tală. Doi dintre ospătari, Gheor- 
ghe Neagu și Ion Pred!cea, au |

I cerut încă o dată plata unui
consumator — deși nota era a- I 
chitată. Cum era și normal, o- I 
muț a refuzat să plătească din ‘

Inom Atunci cei doi ospătari s-au i
repezit cu pumnii asupra lui. I 
După ce l-au molestat. i-au | 

I smuls ceasul de la mină și tuia-
rul. Intervenția celorlalți consu- I 
matori nu i-a potolit pe ospăta- I 
rii bătăuși. Cei doi huligani dez-

Ilănțuiți (cum vor fi nimerit în I 
rîndul lucrătorilor din alimenta
ția publică?) s-au simțit ofen- I

Isați pentru că n-au fost lăsați . 
să-ș’ facă de cap „în localul lor".
însă toate au un sfirșit. Dosa- | 

Irul (fapta lor a fost cercetată de
organele de anchetă) va ajunge | 
curînd în fața instanței de ju- . I 
decată. Oricum, la „Tușnad" nu I 

Ivor mai lucra — cel puțin un ,
timp. Au o treabă pe cheiul I 
Dîmboviței. La tribunal. Iar |

I sancțiunea cuvenită ?
— „...vineee t“. Și sperăm, că I 

repede.

I Rubrică redactată de i I

Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU

I cu sprijinul corespondenților |
. „Scînteii" .
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Primirea la Consiliul Central al U.G.S.R. 
a delegației Consiliului Central 

al Sindicatelor din Bulgaria
Miercuri tovarășul Florian Dă- 

nălache, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, a primit de
legația Consiliului Central al Sindi
catelor din Bulgaria, condusă de to
varășul Stoian Stoianov, secretar al 
C C.S., care se află în țara noastră 
la invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R ț

La întrevedere au participat tova
rășii Gheorghe Petrescu, secretar al

-I ' ■ '

Consiliului Central, și Florea Chițu, 
membru al Comitetului Executiv al. 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Convorbirea care a avut loc cu a- 
cest prilej s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

★
In aceeași zi, delegația sindicală 

bulgară a făcut o vizită la Fabrica de 
confecții și tricotaje București.

(Agerpres)

Vizita lui Ghero Grozev, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe 

1 al R. P. Bulgaria
ta Invitația primului adjunct al 

ministrului afacerilor externe, Geor
ge Macovescu în perioada 26-28 ia
nuarie, primul adjunct al ministru
lui afacerilor externe al R P Bulga
ria, Ghero Grozev, cu soția, a făcut 
o vizită prietenească în țara noas
tră.

La 28 ianuarie, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, l-a pri
mit la M.A.E. pe primul adjunct al 
ministrului afacerilor externe bul

gar, cu care a avut o convorbire cal
dă, prietenească, asupra unor proble
me de interes comun. La primire au 
participat George Macovescu. prim- 
adjunct al ministrului, și Spas Gos- 
podov. ambasadorul R.P Bulgaria la 
București

în timpul șederii sale In România, 
oaspetele a participat la o partidă de 
vînătoare. s

(Agerpres)

A apărut revista 

„LUPTA DE CLASĂ" 
nr. 1/1970

Numărul pe luna ianuarie a.c. 
al revistei se deschide cu edi
torialul Economia românească, 
în confruntare cu timpul în 
continuare, sini publicate arti
colele : Socialismul și capacita
tea sa de dezvoltare și autoper- 
fecționare de PETRU PÎNZA- 
RU, Sugestii privind reducerea 
imobilizării tundurilor de in
vestiții de TIHEKIU HORVATH, 
Dialectica naționalului și inter
naționalului in dezvoltarea so
cietății socialisle de 'I NI'.DE- 
LEA, D CSIKI, Noi premise 
pentru creșterea eficienței mun
cii în agricultura cooperatistă 
de ION CHIRC UI.ESÎ U. I.u- 
crețiu Pătrășcanu și geneza Ro
mâniei moderne de Z ORNEA, 
Pregătirea practică a viitorilor 
muncitori calificați de V. A-

LEXANDRESCU, GH. RUȘITO- 
RU, Actualitatea socială și lite
ratura de actualitate de ADRIA
NA MITESCU, Europa comu
nitară — principii și fapte de 
ILIE ȘERBANESC 11

în cinstea centenarului naș
terii lui V I Lenin revista pu
blică articolul Fundamentarea 
materialismului în gîndirea fi
lozofică a lui Lemn de AL VA
LENTIN

Revista mai cuprinde mate
rialele i Intelectualii în viața sa
tului — la rubrica .Sociologie 
și investigație socială" ; Con
fruntări social-politice in lumea 
capitalistă de TRAIAN CARA- 
CIUC, Economisirea și efectele 
ei — la rubrica „Documentar" i 
precum și rubrica „Revista re
vistelor".

DE LA MINISTERUL
în legătură cu concursul de admi

tere în anul I, la liceele de cultu
ră generală, de artă, cu program de 
educație fizică, și liceele pedagogice, 
cursuri de zi, în anul 19/0. Minist.e- _ 
rul învățămîntului comunică i

Concursul de admitere se desfă
șoară intre 22 iunie și 3 iulie. Pro
bele practice la liceele de artă și cu 
program special de educație fizică, 
precum și probele de aptitudini mu
zicale și vizita medicală la liceele 
pedagogice au loc între 22 și ,24 iu
nie.

La concurș se pot înscrie promo
vați! clasei a VIII-a a școlii genera
le care împlinesc vîrsta de ce) mult 
17 ani în cursul anului 1970.

Concursul de admitere în liceele 
de cultură generală, de artă, cu pro
gram de educație fizică și în liceele 
pedagogice constă din i — limba ro
mână — scris și ora) i — matemati
că — scris și oral s — istoria Româ
niei — oral t — limba maternă — 
scris și oral (pentru ..liceele cu pre
darea în limbile naționalităților con
locuitoare)

La liceele de artă și cu program 
de educație fizică, probele de cultu

I .

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
ră generală sînt precedate de vizita 
medicală și de probe practice. iar 
la liceele pedagogice de vizita medi
cală și de probă de aptitudini muzi
cale : aceste probe sînt eliminatorii

Lucrările scrise se desfășoară în 
aceeași zi. la ora 9. în întreaga ța
ra, după cum urmează : — limba ro
mână - 26 iiinie t - matematica — 
27 iunie i — limba maternă — 28 iu
nie

Programele concursului de admite
re pentru obiectele de cultură gene
rală au fost publicate în Gazeta în- 
vățămîntului (supliment). în luna 
decembrie 1969 Programele disci
plinelor de specialitate pentru con
cursul de admitere în liceele de ar-' 
tă și cu program de educație fizică 
au fost publicate în Gazeta învăță- 
mîntului nr. 996 din 23'mai 1969

La toate liceele de cultură genera
lă, de artă, cu program de educație 
fizică și liceele pedagogice se pun in 
concurs toate locurile planificate 
pentru anul I

La liceele la care nu se vor ocupa 
toate locurile se va organiza un nou 
concurs între 28 august și 10 sep
tembrie.

Lucrările sesiunii Comisiei 
guvernamentale româno-polone 

de colaborare economică
Miercuri dimineața au început la 

Consiliul de Miniștri lucrările celei 
de-a VIIl-a sesiuni a Comisiei guver
namentale româno-polone de colabo
rare economică

Delegația română este condusă de 
Janos Fazekas, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, iar delegația po
lonă de Marian Olewingki, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

Comisia guvernamentală româno- 
polonă de colaborare economică ana
lizează modul în care au fost înde
plinite recomandările adoptate la 
sesiunea anterioară și examinează 
noi posibilități de lărgire și adînci- 
re. în continuare, a colaborării și co
operării economice și tehnico-știin- 
țifice dintre cele două țări.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Marian Olewinski, împreună 
cu membri ai delegației polone par
ticipante la lucrările sesiunii comisiei 
guvernamentale româno-polone de 
colahorare economică, însoțiți de Ion 
Morega, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, au fă
cut miercuri la amiază o vizită la 
Uzinele „23 August" din Capitală.

Cu acest prilej, oaspetele s-a inte
resat de producția acestei mari în
treprinderi bucureștene și îndeosebi 
de performanțele și caracteristicile 
locomotivelor și motoarelor fabri
cate.

(Agerpres)
os

Cronica zilei V/////Z///////Ă////////////////////Z////7//A

Miercuri a avut loc. la sediul Aso
ciației de drept internațional și re
lații internaționale din Capitală, 
conferința ambasadorului Endre Us- 
tor, director în Departamentul de 
drept internațional a! Ministerului 
Afacerilor Externe al R.P Ungare, 
cu tema .Principiul cooperării între 
state și dezvoltarea dreptului inter
național"

Au fost de față membri ai Amba
sadei R.P. Ungare la București, pro
fesori universitari, cercetători de la 
Institutul de cercetări juridice al 
Academiei, diplomați.

★
Miercuri seara a plecat in Polonia, 

la invitația Uniunii pionierilor po
lonezi. o delegație a Consiliului Na
țional al Organizației pionierilor din 
Republica Socialistă România, condu- s 
să de președintele Consiliului. Virgi- 
liu Radulian, adjunct al ministrului 
învățămînțului.

CURIER
JUDEȚEAN

Cercetare 
aplicativă

SPORT
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Cind Jer&me K. Jerome 
și-a plasat cele trei perso
naje plus foxterieru) într-o 
barcă și i-a trimis să plu
tească vreme de cîteva zi
le pe Tamisa. de la Londra 
tocmai pînă la Oxford, el 
nu s-a gîndit, probabil, să 
facă propagandă așa-numi- 
tului turism nautic. Era 
prin 1889. iar termenul a- 
cesta nu fusese încă inven
tat nici chiar de către en
glezi, mari amatori de 
excursii pe apă. Astăzi 
dacă le povestești oameni
lor despre turismul nautic, 
ei se gîndesc de îndată la 
barcă și la prețul ei cam 
piperat pentru pungile o- 
bișnuite.

Să fie oare pînă într-atît 
de scump turismul nautic, 
incit să te lași păgubaș, mai 
ales la anif tinereții. de 
plăcerile unei excursii pe 
apele Mureșului, ale Oltu
lui' ort ale vijelioasei Bis
trițe ? x

Pentru o contraargumen- 
tare, valabilă in anume 
condiții date, să ne alegem 
și noi doi eroi, doi tineri 
de vreo 18—19 ani și sâ-i 
punem sg plutească pe Bis
trița la vale în timpul va
canței de vară Barca ? Un 
caiac-duhlu luat cu chirie 
de la un club sau de la 
vreo asociație sportivă sau, 
și mai bine cumpărat, din 
economii proprii cu 
.600—700 lei | Bistrița, cum 
o știți este cam nervoasă.,, 
din fire. însă caiacul, avînd 
o excelentă stabilitate fi 
duce pe băieții noștri fără 
grijă mai departe Cu un 
pescaj de mimai 10 cm, bar
ca plutește dezinvolt chiar 
și atunci cind apa ajunge 
pînă la glezne. Dar lat» 
că se ivește în drum un 
obstacol natural, ori unul 
artificial Tinerii trag la 
mal. poartă pe brațe am
barcațiunea — eare cintă- 
rește numai vreo 18 kilo
grame, — și o repun pe 
valuri dincolo de obstacol

Din ce este făcută am
barcațiunea cum a tost 
construită, de unde o ou- 
tem procura ?

Răspunsul la ultima în
trebare, să-l lăsăm pentru, 
mai tîrzițt și să ne ocupăm 
de celelalte Un caiac. o 
canoe, chiar șl o ambarca
țiune cu vele pentru iah-, 
ting, tip de vas mult mai 
complicat decît primele 
două, se pot construi, la 
nivelul calităților sus-men- 
tlonate. din nestrapol, o ră

șină sintetică, și din vată 
de sticlă Ambele se produc 
în țară, nestrapolul la mo
derna uzină „Policolor" — 
București, iar vata la „Izo
latorul" - București. Am
bele își transferă calitățile 
in ambarcațiuni ieftine, po
sibil de construit, fără mul
tă bătaie de cap, la cluburi, 
și asociații sportive, ba 
ehiar și de către înșiși a- 
matorii de turism nautic I

Realizate în urmă cu cîți- 
va ani bărcile, mai bine 
zis prototipurile lor, au fost, 
avizate favorabil de către 
C.N.E.F.S., și federații, de 
specialiști reputați ca Ra
du Huțan și Nicolae Nava- 
sart Se părea că de la a- 
cest punct înainte lucrurile 
trebuiau să meargă fa pe 
un fir drept pînă la produc
ție însă „ Responsabilități 
precise sînt. astăzi dificil 
de stabilit : în schimb este 
ușor sesizabdă inerția de 
la C.N.E F S și . de la 
federațiile de specialitate 
(caiac-canoe și iahting-ea- 
notai academic) în privin
ța măsurilor concrete care 
să conducă la construirea 
unor caiace si canoe di'n 
material plastic, ieftine și 
bune, la îndemîna cluburi
lor. a asociațiilor și chiar a 
numeioșilor amatori de 
sporturi nautile

Sîntem în măsură să pre
zentăm cititorilor realizări 
palpabile ■ care indică tutu
ror celor interesați soluții 
practice excelente pentru 
transformarea sporturilor 
nautice in sporturi ieftine 
și accesibile unei activități 
de masă La Club il nautic 
universitar, din București 
s-a obținut. astâ-toamnâ 
cu suma destinată cumpă
rării a cinci ambarcațiuni 
din lemn de tip „Fvnn" 
un număr triplu (') de ase
menea bărci Acestea au 
fost însă construite din 
materialul plastic amintit 
în articol, la o întreprinde
re din Făgăraș, cu asisten
ță tehnică din partea clu
bului

— Pe viitor nu vom ape
la la nici o întreprindere — 
ne-a spus secretarul clubu
lui, Gheorghe Ispas - fi-' 
indcă., regia încarcă prețul 
Vom face diferite tipuri 
de ambarcațiuni în „regie* 
propiie. la club, și vor fi la 
fel de bune și mult mai 
ieftine I Matrița, -lucrul
cel mai delicat, am reali-
ziat-o eu singur, eu soția 
mea. in vară trecută în

tr-o simplă sală. Confec
ționarea ei trebuie făcută, 
desigur, de către un om 
de meserie, dar nu cum- 
portă nici un fel de utilaj. 
De pe o asemenea matriță 
se pot trage mii de exem
plare. Apoi. materișlul 
pentru bărci se produce în 
țară, este ieftin și. socot eu, 
are o calitate egală produ
selor similare străine

— De e ați ales tocmai 
un vas de tip „Fynn" și nu 
un caiac sau o canoe, pen
tru care ați construit cu 
cîțiva ani în urmă orototi- 
puri ?

— Fiindcă „Fynn“-ul 
este de departe, cel mai 
complicat tip dintre toate 
ambarcațiunile sportive Și 
am vrut să dovedesc prac
tic, o dată pentru totdea
una. că dacă facem „Fynn"- 
uri relativ ieftine și bune, 
cu atît niaj ușor ne stă în 
putinlă să construim bărci 
simple, caiace și canoe De 
altfel, c'i ajutorul forului 
nostru tutelar. Ministerul 
Tnvățămîntubii și al 
U ĂsR., vom construi. în 
acest an. un mare număr 
de caiace simple și duble, 
nu numai pentru trebuințe
le noastre, ci și alte ailor 
centre universitare

— Vreți să dezvăluiți 
„secretul" dv și altor inte
resați ?

— Tuturora, I.E.A.B.S., 
Dinamo, Steaua, ca și, a- 
matorilor din cluburile sau 
asociațiile din județe > 
„spațiul de producție" — o 
magazie ori un șopron, o 
încăpere mai mare; „Ctins- 
tructnriU"’ — tin marangoz 
dacă există în schemă, da
că nu. -un alt muncitor i 
„matrița" — le pot arăta 
cum se confecționează, sau, 
să le folosească pe ale 
noastre ; materialele și în
treprinderile — nestrapol 
(„Policolor"), vată de sti
clă („izolatorul") t „produc
ția" unei matrițe servită 
de un singur om — aproxi
mativ (tio de caiace, anual ; 
„pretu1" unui caiac dublu 
— aproximativ 600—700 de 
lei l i „întreținerea" — a- 
proape nulă, n-are nevoie 
de garare, nici pe timpul 
iernii i repaiarea eventua
lelor spărturi o poate fare 
oricine după o rețetă sim
plă și foarte ieftină; „Ca
lități" - egale ca naviga
ție cu ale ambarcatiuriilpr 
din lemn i excelente pentru 
instruire, proces la care 
nu este economic să utili

zezi bărci, din lemn, foarte 
fine și foarte scumpe ; își 
păstrează calitățile timp în
delungat. fiind mult supe
rioare ca durabilitate, am
barcațiunilor din lemn

— “Turism nautic pe Bis
trița, de exemplu, se poate 
face ?

— Se poate tace pe toate 
riurile și lacurile țării 
Noi vom pune la dispozi
ția membrilor-cotizanțl ai 
clubului sau le vom închi
ria o parte dintre bărcile 
pe care le vom construi, așa 
ca să încerce studenții a- 
ventura oriunde, chiar și 
în Lunca Dunării Dacă si 
alte cluburi vor proceda 
la fel, turismul^ nautic va 
deveni repede "popular, în 
rîndurile- tineretului...

- ★
După cum am văzut „mo

toarele" acestei activități 
concrete, deschizătoare 'ie 
perspective, sînt două la 
număr i sufletul Inițiatori
lor și... producția de nes
trapol I Se pune însă în
trebarea. va fi în stare 
uzina producătoare să tacă 
față unor solicitări mai 
importante? Încă din 1967. 
prin adresa nr 3789. sem
nată de Șt. Navrea. direc
torul uzinei „Policolor” 
producătorul se adresa 
C.N E.F S întrebînd „dacă 
în cadrul activității dv e- 
xistă astfel de consumator1 
și. cantitățile estimate pen
tru 1968 1970 și 1975" (!)
Dar grija de gospodar a 
„Policolor*-ului a-a primit 
răspunoil cuvenit Și pen
tru a afla starea actuală a 
lucrurilor ne-am adresat 
directorului comercial al 
uzinei, tov S Ignătescu > 
„N-avem consumatori de 
nestrapol pentru ambarca
țiuni sportive, deși noi am 
fl dispuși să ajutăm la re
zolvarea problemei, desi
gur. cu condiția prezentării 
unor cerințe precise Dacă 
C.N E F S are intenții se
rioase, apoi să ne prezinte 
din tjmp estimările canti
tative pentru 1971 șl atunci 
vom căita să apingem la 
un acord"

Ce ziceți, tovarăși de la 
C.N E F.S. vă Ispitește ex
cursia celor doi tineri in
tr-o barcă dg ...numai 600 
iei ? Excursie reconfortan
tă pentru tineri, dar și 
promițătoare peritru „recol
ta" de sportivi fruntași ?

I

planul de cercetări 
acest an, cadrele didactice 
Universității din Craiova și-au 
înscris teme care vizează ne
mijlocit producția. Se prevede 
ca, împreună cu specialiștii de 
la uzina „Electroputere" din 
Craiova, să fie cercetate diver
se aspecte ale introducerii în 
fabricație a echipamentului e- 
lectric de linie, de 400 KV, îm
bunătățirii modelelor matema
tice ale proceselor industriale și 
punerii la punct a unor scheme 
de automatizare. împreună cu 
specialiștii Combinatului chi
mic, tot din Craiova, cadrele u- 
niversitare cercetează unele 
probleme privind sinteza este- 
rilor mici alifatici, de înaltă 
puritate, solicitați In producția 
de lacuri, 'pentru industria 
mobilă și de medicamente.

I

Complex social

Tn perimetru) uzinei de fibre 
sintetice a început, zilele aces
tea, construcția unui complex 
social, care va cuprinde o can
tină pentru 2 000 de locuri în 
prima etapă, precum și spații 
comerciale, cu „puncte" de 
pîine, lactate mezeluri, răcori
toare, farmacie, tutungerie și 
altele Tot aici vor fi amplasate 
și unele amenajări de recreere 
și sport, prevăzute cu terenuri 
de baschet și tenis. Noul com
plex social își va deschide por
țile în trimestru! IV din acest 
an.

Debut la export

Foarte tînăra Fabrică de mo
bilă din Oradea —■ se știe că 
a început să producă anul 
cut - a expediat recent la 
port primele 30 garnituri 
mobilă. denumită „Dana" 
pentru export a fost pus 

prototipul unei•i '

tre- 
ex- 
de 

Tot 
la 

alte 
__ de mobilă — „Da

cia" Anul acesta, potrivit c'on- 
tractelâr încheiate pînă acum, 
fabrica orădeană va livra bene
ficiarilor de peste hotare circa 
4 000 garnituri de mobilă, tip 
„Dacia", compusă din bufet cu 
vitrină, masă cu 6 scaune, ca
napea. două foțolii și o masă 
rotundă. .

I^,
garnituri5* Ani

I
I

I
i

Pepiniere 
piscicole

Pe o suprafață de 1 650 ha apă. 
urmează să se obțină cite 500 
’.. . ‘..j Unde?
La pepiniera piscicolă din Pe- 
rițeașca, județul Tulcea Acea
stă pepinieră piscicolă a fost 
terminată si recepționată cu trei 
luni mai devreme derîț se pre
vedea prin plan Se preconizea
ză ca. cu cifra o lună înainte 
d.e termen, să fie recepționată 
și o alt^ pepinieră piscicolă — 
Cea de la Holbina

Valeriu MIRONESCU

(Urmare din pag. I)
De fapt cu însăși aceas

tă enumerare am dezvelit 
unul dintre polii proeesu'ui 
de la „Tractorul" i diver
sificarea producției Pen
tru o uzină care ani Ia rînd 
a fabricat unul sau două 
tipuri de tractoare grele, 
actualul moment este cru
cial : în acest aa intră în 
producția de serie 13 tipuri 
de tractoare în cîteva zeci 
de variante. Se răspunde 
astfel celor mai diverse 
solicitări ale beneficiarilor,

Profanul se lasă desigur 
surprins de neașteptata 
bogăție a variantelor Dar 
această diversitate nu e 
dictată de nimic altceva de
cît de realitățile muncii, 
chiar dacă uneori are apa
rența unui... capriciu al 
beneficiarului Dacă, de 
pildă,' un beneficiar di» 
străihătate specifică prin 
protocolul comenzii că do
rește o lățime neobișnuită 
a pedalelor, aparentul mis
ter se lămurește atunci 
cind aflăm că mecaniza
torii din țara respectivă o- 
bișnuiesc să lucreze încăl- 
țați cu saboți Nenumărate 
detalii privind confortul 
cabinei, dispozitivul trac
țiunii, dispunerea farurilor 
ș.a.m.d se pretează, astfel, 
la tot atîtea variante exe
cutate la cerere Dar cum, 
In. ecuația rentabilității, 
modificările de serie re- 
strînsă trebuie echilibrate 
prin omogenizarea fabri
catelor de serie mare, vom 
găsi unul și același motor 
pentru toată gama tractoa
relor cu 40 de cai. adică 
pentru mașini de profiluri 
și utilizări diferite. Practic, 
uzina nu produce decît trei 
categorii de motoare. Sar
cina de a produce econo
micos e desigur mai greu 
de realizat la celelalte sec
ții ți linii de fabricație,

mai ales la șasiuri și mai 
ales în perioada-actuală, de 
omologare a tehnologiilor 
respective Cu toate aces
tea, creșterea capacității 
uzinei în ultimii șapte ani 
— capacitate în toate sensu
rile, ' incluzînd la loc de 
cinste mobilitatea organi
zatorică — oferă elemente 
revelatoare.

In urmă cu șapte ani, 
.pentru un tip de tractor se 
executau 1 800 de repere | 
in anul în curs, pentru 
toate tipurile, se execută 
14 000 de repere | rapor- 
tînd, aproape cinci fabrici 
cu înzestrarea din 1963 ar 
corespunde necesităților

să carieră internațională.. 
Cu el, după ce urcase 
„treptele" altor 11 tipuri, 
uzina făcea un mare pas 
înainte U-650 aducea o 
reducere sensibila a con
sumului de combustibil și 
un nurtjăr impresionant de 
îmbunătățiri tehnice Ne 
luăm riscul de a aminti 
cîteva Puține firme din în
treaga lume aveau. Ia ora 
aceea, motorul cu injecție 
directă : tractorul suedez 
Bolinder, englezul Per
kins, anglo-canadianul Fer
guson i U-650 al nostlru se 
alinia acestui terțet redu
tabil Avea servomecanism 
hidraulic de direcție care 
reducea de circa șapte ori

thony din Franța i-a făcut 
omologarea, încercările în 
Grecia i-au adus buletinul 
de. valabilitate internațio
nală. ■ licitația din Siria i-a 
permis un succes răsună
tor în compania a 17 firme 
prodigioase, ediția jubiliară 
a Tîrgului de la Leipzig 
i-a atribuit diploma de o- 
noare și medalia de aur... 
Dintre țările . care i-au 
furnizat apoi clientela cea 
mai asiduă se numără Ira
nul. R.D Germană. Ceho
slovacia Franța, India. Ita
lia. Israel, Etiopia, iar 
S-650. echipat cu același 
motor și multe subansam- 
ble comune, a lucrat pe 
multe ogoare și șantiere

rămîne practic întreagă), 
spațiului 'închis i-au fost 
asigurate condiții de încăl
zire, de utilare, luminare, 
vizibilitate pe intemperii 
Inițiala M, care se adaugă 
indicatorului U-650 sau 
U-651, corespunde deci 
unor îmbunătățiri radi
cale i modernizat. Și ast
fel un tractor care, ca u- 
zură morală. „își trăise 
anii", .își reîncepe acum, 
reintinerit, viața Pămîn- 
tu) și... saloanele de trac
toare și mașini agricole 11 
așteaptă din nou

Al doilea pol a) procesu
lui creator în curs de des
fășurare la uzina de sub 
poalele Tîmpei este așa-

producerii totalului de trac
toare intrate în fabricația 
de serie pe 1970 Unde se 
află ascunse aceste „cinci 
fabrici" ? Răspuns •• în 
mașinile-agregat de mare 
productivitate, în folosirea 
mai largă a diferitelor 
subansamble,. în , organiza
rea mai rațională a mun
cii, în sporul de experien
ță al inginerilor, tehnicie
nilor, muncitorilor de la 
„Tractorul"

Nu întîmplător anul 1963 
apare ca punct de referin
ță Un inginer, unul dintre 
specialiștii care însoțesc 
frecvent loturile de trac
toare românești în străină
tate. tși amintește de mo
mentul lansării, atunci, a 
lui U-650. tipul de tractor 
destinat să facă o frumoa-

efortul tractoristului la 
manevrare. Avea compresor 
de aer, utilizabil atît la 
umflarea cauciucurilor, cit 
și la instalația de frînare 
pneumatică Mai avea un 
reductor planetar amplifi
cator de cuplu care făcea 
posibilă mărirea forței de 
tracț'iune. fără ca mărirea 
vitezei să fie concomitent 
necesară In sfirșit, avea 
priza ‘de putere pentru ac
ționarea directă sau sin
cronă

Cu niște performanțe ex
perimentate de uzină în 
colaborare cu Institutul de 
cercetări pentru mecani
zarea agriculturii în 20 de 
stațiuni din țară U-650 (ur
mat. un an mai tîrziu. de 
varianta lui pe șenile S-650) 
a început să facă ocolul pă- 
mîntulul. Institutul An

din Egipt, Brazilia, R D, 
Germană, Pakistan etc Pe 
scurt, momentul 1963 a în
semnat o remarcabilă pa
gină în istoria forțelor 
creatoare din uzină

Dar tractoarele, ca și 
toate celelalte mașini ale 
secolului, sînt antrenate 
într-o neîntreruptă cursă 
cu timpul Anul trecut am 
constatat fără regrete de 
prisos U-650 începuse să 
fie depășit în multe privin
țe Soluția modernizării Hui 
s-a impus firesc In con
formitate cu progresul 'eh- 
nic, i s-a. înlocuit sistemul 
hidraulic, s-au făcut mo
dificări la direcție, s-au o- 
perat schimbări la capotaj. 
tractorul a fost dotat- cu o 
cabină de rezistență la răs
turnare (la trei rostogoliri 
„peste cap" noua cabină

dar modernizarea. Opera
ție în flux continuu, an- 
trenînd gîndire analitică 
dar și fler, acuitate tehnică 
dar și bun gust, simt co
mercial dar și probitate 
La ora de față o preocu
pare majoră a. „Tractoru
lui" este creșterea puterii 
motoarelor pe o aceeași 
greutate de la 65 CP la 80 
CP și de la- 130 CP lă 150 
CP Desfășurată în alt 
plan, dar paralel, preocu
parea pentru Impresia es
tetică lăsată de produsul 
finit ou este cu nimic mai 
prejos Există vizibil o 
grijă sporită pentru omul 
de la volan sau manete, 
pentru securitatea, pentru 
confortul său de lucru

.Lutul cleios din curtea 
probelor * impfimat cu

| arabescuri ciudate i urme
le adinei ale 'anvelopelor și 
șenilelor Gulliveri dialo- 
gînd eu lilipiftani, mașini 
mari și grele duduie ală
turi de altele mignone și 
cochete Toate sînt gata de 
cavalcadă și vizitatorul e 
ispitit să le atribuie, prin 
transfer animist, o nerăb
dare umană în așteptarea 
destinului lor La IMA 
Hărman. unde mecanizato
rul Gheorghe Gutt a pri
mit încă anu)<a trecut un 
L-400, din seria pe atunci, 
experimentală, tovarășii săi 
așteaptă încă două duzini 
din. aceeași familie 400 
„tractoare ușoare. cu 
consumuri mici. lesne 
de manevrat și pentru un 
copil", să facă roditoare te
renurile legumicole ale 
C.A P.-urilor din Vulcan și 
Stupinei, din Feldioara și 
Hărman din Cristian și 
Hălchiu, din Codlea, din 
Sînpetru și Ghimbav

..Start 1970 De la plaiu
rile Bucovinei pînă la 
Dunăre, ogoarele dorm sub 
zăpezi In lume se deschid 
saloanele tractoarelor : în- 
tîi la Amsterdam, la '15 fe
bruarie Ia Bruxelles, la 15 
martie la Paris De pe a- 
cum se anunță participarea 
la-e.xpozițiilextîrg : Leip
zig. Tripoli. Belgrad. Ro- 
gota. Damasc. Ismir. Cairo 
Budapesta... Chemate să 
fertilizeze pămînturile
țării . chemate Ia pașnică 
competiție internațională 
pornind de aici, de la. co
tul munților Carpați. trac
toarele se constituie î» 
caravane Drum bun ’ Pu
tem fi convinși că rezulta- 
tele investițiilor in bani, 
în muncă. în inteligență 
tehnică vor dovedi că uria
șului brașovean meritau să 
i se croiască, intr-adevăr, 
haine pe măsură.

ș kg pește la fiecare ha

I

MARAMUREȘ;^

Rezervație>
de fazani

Silvicultorii maramureșeni 
manifestă preocupări stăruitoare 
în vederea îmbogățirii fondului 
de vînătoare cu specii valoroase 
de păsări Cine poposește, în 
aceste zile. în pădurea Pietri
șului, pe lingă Tîrgu Lăpuș. poa
te observa în ea prezența unor 
fyzani bine dezvoltați Sînt 50 
de „coloniști" aduși aici de la 
Ghimpați Pădurea de la Pie
triș este — după cea de la Lă- 
pușel a doua rezervație na
turală din județ, unde colonfza- 
rea -•fazanului condiții
prielnice

I
Construcții 
în cenfrul 
orașului

Vaslui, se află în cons- 
care 

civic a) 
Printre 

sediu 
■ cul- 

au 
un 

avea

trucție un grup de clădiri 
vor forma centru) 
orașului sistematizat, 
acestea se numără un 
administrativ o casă 
tură și altele, 
început lucrările 
hotel turistic.
șapte nivele, cu 84 de camere și 
154 locuri La parter, ca și pe 
terasa ultimului nivel, vor fi 
amenajate spații pentru un res
taurant. cofetărie și alte unități 
de deservire Noul hotel urmea
ză să fie dat în folosință 
sfîrșitnl anului viitor

de
Recent, 
și la 

care va

la

BE LA CORESPONDENȚII 
„SCINTEII"



ex-

fi

® Săptămina tehnicii

Budapesta

© Impasul Pieței

comune a
transporturilor

vest-europene

I

primat mulțumiri Consiliului de Stat 
și guvernului român generalul- 
maior în retragere, A. I. Kovtun- 
Stankevici, și colonelul A. A. Dmi
triev.

V ETNAMUL DE SIMFEROPOL

Acțiuni ofensive
ale forțelor patriotice economica
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Ciocniri între studenți
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AMERICANO-BRITANICE

MARELUISESIUNEA

POPULARHURAL
MONGOLE

apropierea capitalei

al unor unități de 
în ultimele zile în

nameză, în special aceea cu privire 
la retragerea tuturor trupelor ame
ricane din Vietnamul de sud.

î mai 
reînnoi 

relații fructuoase între Franța și 
țările arabe. Trebuie, a adăugat el,

Peste 20 de persoane 
și-au pierdut viața,iar sute de 
familii au rămas fără adăpost, ca ur
mare a ploilor torențiale și a inunda-

ULAN-BATOR ! 
Marți s-au deschis

JAPONIA. 
moristrafia 
calitatea

AL R.P.

țiilor ce s-au produs în regiunile cen
trale și de sud-est ale Braziliei. Inun
dațiile au provocat, de asemenea, (im
portante pagube materiale.

la sută a venitului națio- 
Molom, ministrul finan- 
prezeniat în continuare 
asupra „Bugetului de 

R. P. Mongole pe anul

k PARTIDELOR DE STINGĂ DIN CHILE

pentru 
S.U.A.

Fotografia prezintă un aspect din timpul recentelor demonstrații care au avut 
loc în capitala Filipinelor (Manila) pentru retragerea trupelor filipineze care 
luptă In Vietnamul de Sud alături de militarii americani. Poliția a intervenit 

cu brutalitate operînd numeroase arestări

agențiile de presă transmit

De- 
în lo- 
Gino-

van organizdtd 
de muncitorii de 
la bazele militare 
americane din O- 

kinawa
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viața internaționala
Înmînarea unor ordine

SAIGON 28 (Agerpres). — Marți 
noaptea și miercuri dimineața, for
țele patriotice din Vietnamul de sud 
au bombardat cu rachete și mortiere 
12 baze ale trupelor S.U.A. și ale ad
ministrației saigoneze. Printre prin
cipalele obiective ale atacurilor lan
sate de patrioți s-a aflat una dintre 
bazele de artilerie ale primei divizii 
de cavalerie aeropurtată americană, 
amplasată la, 100 kilometri nord de 
Saigon. Tot în ultimele 24 de ore, 
detașamentele patrioților au supus 
unui intens tir da mortiere postul 
primei divizii de infanterie ameri
cană, situat la 48 kilometri nord de 
capitala sud-vietnameză.

In cursul nopții de marți spre 
miercuri, forțele patriotice au bom
bardat, de asemenea, instalațiile mili
tare ale trupelor inamice din orașul 
Fo Ham Tan.

Totodată au fost semnalate cioc
niri între unități ale forțelor ameri- 
caho-saigoneze și'detașamente ale pa
trioților la marginea junglei U Minh, 
în Delta Mekongului.

In ultimele 24 de ore, bombardie- 
» rele americane „B-52“ și-au concen

trat raidurile în valea A Shau, unde 
' comandamentul forțelor S.U.A. pre

supune că patrîoții dețin poziții for
tificate.

NEW YORK. — In Adunarea legis
lativă a statului New York a fost 
depus un proiect de rezoluție în care 
se cere „retragerea fără întîrzier?" a 
tuturor trupelor americane din Viet
nam. Proiectul poartă semnăturile a 
8 senatori și 27 de deputați. Auto
rii proiectului de rezoluție relevă că 
contribuabilii americani au plătit 

- impozite la nivel local care s-au ci
frat la 10 miliarde dolari pentru cos
tul războiului. Este scos, de aseme
nea, în evidență faptul că „nu există 
nici o justificare pentru pierderea 
de noi vieți americane în 
război".

WASHINGTON. — Comisia 
afacerile externe a Senatului 
va dezbate în ședințe publice poli
tica guvernului în problema vietna
meză, a anunțat senatorul W. Ful
bright, președintele comisiei. Ședin
țele vor avea loc în zilele de 3 și 
4 februarie, cțnd vor fi analizate o 
serie de rezoluții în problema viet-

LIMA 28 (Agerpres). — Guvernul 
Peruvian a anunțat că în anul 1970 
va fi expropriată o suprafață de 
1 470 309 ha în cadrul reformei agrare

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Miercuri, în a doua și ultima zi a 
vizitei sale oficiale la Washington, 
primul ministru al Marii Britanii, 
Harold Wilson, a participat la o în
trunire specială a Consiliului Na-

28 (Agerpres). — 
__ ______ _____ is la Ulan-Bator 
lucrările celei de-a doua sesiuni a 
celei de-a șaptea legislaturi a Ma
relui Hqral Popular al R. P. Mon
gole. Cu' acest prilej, A. Rintzen- 
piljee, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, a 'prezentat „Pro
iectul planului de stat de dezvoltare 
a economiei naționale și a culturii 
R. P. Mongole pe anul 1970". Prezen- 
tînd sarcinile care revin economiei 
conform noului plan, raportorul a 
arătat că, în comparație cu anul 1969, 
se prevede o creștere cu 14,4 la sută 
a fondurilor de bază ale economiei 
naționale, cu 2,2 la sută a numă
rului celor ocupați, în economie, cu 
7,3 la șută a produsului social total 
și cu 8,9 
nai, C. 
țelor, a 
raportul 
stat al ... -._ ----
1970 și a îndeplinirii bugetului de 
stat pe anul 1969". Sesiunea Marelui 
Hural Popular a adoptat hotărîrile 
corespunzătoare asupra problemelor 
dezbătute.

STOCKHOLM. — Comitetul suedez 
pentru Vietnam, ale cărui lu
crări s-au încheiat la Stockholm, 
a cerut ca Suedia să recunoas
că Guvernul revoluționar provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud. Totodată, comitetul a adresat 
un ape.l guvernului suedez în care 
cere să nu se permită regimului de 
la Saigon să deschidă un birou de 
informații la'Stockholm.

SANTIAGO DE CHILE 28 (Ager
pres). — Partidele de stînga din 
Chile au creat o Comisie națională 
pentru desfășurarea campaniei elec
torale în vederea alegerilor prezi
dențiale de anul acesta. Din comisie 
fac parte Luis Corvalan, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Chile, V. 
Teitelboim, membru al Comisiei 
politice a C.C. al P.C., Jose 
Oiarse, membru al C.C. al P.C., Ani- 
ceto Rodriguez, secretar general al 
C.C. al Partidului socialist, Omer

țional al Securității al S.U.A. la care 
au fost discutate probleme privind 
N.A.T.O. și relațiile Est-Vest. Agen
ția U.P.I. menționează că președin
tele Nixon, invitîndu-1 pe Wilson la 
această întrunire, a dorit să răspun
dă ospitalității deosebite manifestată 
de premierul britanic anul trecut, 
prin convocarea unei ședințe a ca
binetului lâ care a participat și pre
ședintele S.U.Ă., aflat atunci în vi
zită la Londra. De altfel, după cum 
a menționat Ronald Ziegler, purtă
torul de cuvînt al Casei Albe, Ha
rold Wilson este al doilea prim-mi- 
nistru invitat la întrunirea acestui or
ganism.

Tot miercuri, președintele Nixon și 
premierul Wilson și-au continuat 
convorbirile începute marți prin a- 
bordarea unor probleme legate de 
situația din Nigeria, controlul asupra 
înarmărilor, relațiile dintre Europa 
occidentală și Statele Unite, relațiile 
Est-Vest, războiul din Vietnam și 
situația din Orientul Apropiat.

La o întîlnire cu principalii consi
lieri economici ai președintelui Ni- 

■ xon, premierul britanic a arătat că 
o eventuală recesiune în Statele U- 
nite ar putea compromite eforturile 
economice ale țării sale. In acest 
sens, el și-a exprimat temerea că în
cetinirea activității economice ame
ricane, înregistrată în 1969, ca urma
re a măsurilor antiinflaționiste ale 
Administrației, s-ar putea agrava in 
1970, ceea ce ar avea consecințe deo
sebit de serioase asupra economiei 
britanice. Aceasta, după cum a men
ționat Wilson, este direct legată de 
economia Statelor Unite prin prezen
ța în Marea Britanie a peste 1 000 de 
întreprinderi americane care efec
tuează 15 la sută din totalul expor
turilor britanice. Totodată, el a ară
tat că în timp ce în 1969 exporturile 
Marii Britanii au înregistrat o creș
tere generală de 13 la sută, livrările 
către Statele Unite au stagnat.

Julio și Luis Errera, membri ai Co
misiei politice a C.C. al Partidului 
socialist. Din comisie fac, de ase
menea, parte secretarul general al 
partidului Mișcarea de acțiune popu
lară, Jacques Chonchol, senatorul 
Rafael Agustin Gumisio, deputatul 
Julio Silva Solar și alții. Ca pre
ședinte al comisiei a fost desemnat 
senatorul Rafael Tarud. După cum 
se știe, candidatul .forțelor de stînga 
din Chile la alegerile prezidențiale 
este senatorul Salvador Allende.

început» în urmă cu șase luni. Po
trivit unor surse guvernamentale, 
63 320 de familii de țărani vor fi îm
proprietărite. Anul trecut, guvernul 
Peruvian a expropriat 1 137 229 ha 
plantații de zahăr, creînd ferme. A- 
proximativ t2 600 de mici fermieri 
au primit loturi de pămînt. Legea 
privind reforma agrară limitează 
proprietățile la 150 ha. Suprafața de 
teren ce depășește această cifră ur
mează să fie transferată „celor care 
lucrează pămîntul'*.

SANTO DOMINGO

R. F a Germaniei. — Vase imobilizate pe Elba datorită sloiurilor de gheață. 
Intre localitățile Cranz și Blankenese circulația a trebuit să. fie temporar 

întreruptă

SANTO -DOMINGO 28 (Agerpres). 
Opt studenți au fost răniți marți la 
Santo Domingo în cursul ciocnirilor 
ce au avut loc între poliție și stu
denții ce manifestau în semn de pro
test împotriva dispariției misterioa
se a trei colegi de ai lor, precum și 
a arestării unui profesor universitar. 
Cîțiva dintre răniți se află în stare 
gravă. Autoritățile au anunțat că alți 
30 de studenți1 au fost arestați.

Pe de altă parte, s-a aflat că po-

Mareșalul Uniunii Sovie
tice, Andrei Greciko, ministrul 
apărării al U.R.S.S., și-a încheiat vi
zita în R. D. Germană. La plecare 
spre patrie, el a fost salutat de general 
de armată H. Hoffmann, ministrul 
apărării naționale al R. D. Germane, 
și de alte persoane oficiale.

Amnistierea tuturor de- 
ținuților politici este cerută, în 
Spania, de un număr de 889 de sem
natari ai unei scrisori, printre care 
personalități artistice, literare și po
litice spaniole, adresată ministrului 
justiției, Antonio Maria Oriol.

Un detașament de parti
zani columbieni a ocupat 
cîteva ore localitatea Mu
tata, situată la granița dintre depar
tamentele Antioquia «și Cordoba. în 
cursul luptelor cu trupele guvema- 

, mentale doi soldați au fost uciși. Este 
al patrulea atac 
guerilă întreprins 
această regiune.

Secretarul general al
O.N.U., U Thant, a convocat pentru 
săptămîna viitoare o întrunire a re
prezentanților agențiilor O.N.U. pen
tru a dezbate măsurile de ajutorare 
a populației din Nigeria.

Jdnos Kdddr 
și Jeno Fock 

la Berlin
BERLIN 28 (Agerpres). — Jănos 

Kădăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M S.U., și Jeno Fock, președintele 
Guvernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar, au sosit miercuri di
mineața la Berlin, unde vor face o 
vizită la invitația C.C. al P.S.U.G. și 
a Consiliului de Miniștri al R.D.G.

La sosire, ei au fost întîmpinați 
de Walter Ulbricht, prim-^ecretar al 
C.C. al P.S.UG., și de Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., informează agenția A.D.N.

Vizita la Budapesta 
a ministrului comerțului 1 

interior al României
BUDAPESTA 28. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Pintea, trans
mite ' Miercuri a sosit la Budapesta 
Nicolae Bozdog, ministrul comerțu
lui interior al Republicii Socialiste 
România, care va semna în capitala 
ungară protocolul privind schimbu
rile directe de mărfuri și colabora
rea dintre ministerele de comerț in
terior din România și Ungaria. La 
sosirea în Gara Nyugati au fost de 
față Szurdi Istvan, ministru] comer
țului interior al R. P. Ungare, și Du
mitru Turcuș, ambasadorul României 
la Budapesta.

liția a atacat pe elevii baricadați în 
clădirea liceului „Paraguay" din 
Santo Domingo, precum și pe elevii 
unui liceu din orașul Romana, capi
tala provinciei cu același nume.

Pentru a împiedica informarea o- 
piniei publice asupra acestor tulbu
rări, Ministerul Telecomunicațiilor 
din Republica Dominicană a inter
zis stațiilor de televiziune să folo
sească echipament mobil Ia locul 
unde s-au produs ’incidentele.

Ministrul adjunct al afa 
cerilor externe al României 
Mircea Malița, a făcut miercuri o 
expunere la Institutul de relații in
ternaționale din Stockholm în legătură 
cu politica externă a Republicii So
cialiste România. în aceeași zi, adjunc
tul ministrului afacerilor externe a 
făcut o vizită la Institutul internațio
nal din Stockholm pentru cercetări 
în problemele păcii (Sipri). Mircea 
Malița a fost primit de d-na Alva 
Myrdal, ministru de stat pentru pro
blemele dezarmării în guvernul suedez, 
cu care a avut o convorbire cordială.

Situația din Cipru conti
nuă să rămînă încordată - 
se anunță din Nicosia. Membrii or
ganizației teroriste ilegale „Frontul 
Național" refuză să îndeplinească or
dinul guvernului de a preda armele. 
Ei întreprind atacuri asupra institu
țiilor civile și militare, provoacă ex
plozii și își însușesc armament și mu
niții.

Ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gro- 
mîko, l-a primit miercuri pe I. A. 
de Ranitz, director general pentru 
problemele politice la Ministerul de 
Externe al Olandei, cu care a avut 
o convorbire prietenească, anunță a- 
genția- TASS. Oaspetele olandez se 
află în Uniunea Sovietică la invitația - 
Ministerului Afacerilor Externe al a- 
cestei țări în vederea unui schimb de 
păreri, în legătură cu dezvoltarea re
lațiilor bilaterale.

si medalii
SIMFEROPOL 28 — Corespon

dentul Agerpres L. Duță transmite: 
La Simferopol a avut loc o solemni
tate, în cadrul căreia ministrul ple
nipotențiar Ion Ciubotaru, consilier 
al Ambasadei Republicii Socialiste 
România în U.R.S.S., și colonelul 
Cornel Berar, atașatul militar, aero 
și naval al României în Uniunea 
Sovietică, au înmînat unui grup de 
cetățeni sovietici ordine și medalii
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® ATAC AL AVIAȚIEI ISRAELIENE PE TERITORIUL R.A.U 
© COMISIA DE AFACERI EXTERNE A SENATULUI CERE 
ORGANIZAREA UNEI DEZBATERI PUBLICE A POLITICII 

FRANCEZE IN ORIENTUL APROPIAT
Citind declarația unui purtător de 

cuvînt al forțelor armate ale R.A.U., 
agenția France Presse informează că' 
avioane^ israeliene au efectuat 
miercuri dimineața raiduri în regiu
nea El Maadi, la aproximativ 20 ki
lometri de Cairo, precum și în sec
torul Dahshur. Purtătorul de cuvînt 
militar egiptean a menționat că, în 
cursul acestor raiduri, trei civili au 
fost uciși, iar alți 12 răniți. Artileria 
antiaeriană a R.A.U. a intrat în ac
țiune, obligînd avioanele israeliene 
să se retragă — a precizat el.

Pe de altă parte, potrivit agenției 
Reuter, un purtător de cuvînt al ar
matei Israelului a anunțat că avioa
ne israeliene au atacat miercuri di
mineața două tabere militare egip
tene situate in sud-estul Deltei Nilu
lui. El. a precizat că una dintre a- 
ceste tabere este amplasată la El 
Maadi, la sud de Cairo, iar cealaltă 
în sectoiul Dahshur, la 13 kilometri 
de Heluan. Purtătorul de cuvînt is- 
raelian a menționat că toate apara
tele de zbor israeliene s-au înapoiat 
intacte la bazele lor.

PARIS. — Intr-o convorbire avu
tă cu directorul „Canalului-1“ al 
posturilor de televiziune franceze, 
primul ministru, Jacques Chaban- 
Delmas. s-a referit pe larg Ia ho- 
tărîrea. Franței de a livra avioane 
de tip „Mirage" Libiei, încercînd să 
tempereze temerile manifestate în 
țara sa și să răspundă presei inter
naționale, care a acordat o atenție 
deosebită acestei probleme. Primul 
ministru francez a precizat în acest 
sens că cele o sută de avioane „Mi
rage", ce vor fi vîndute Libiei. încă 
nu au intrat în procesul de fabri
cație, iar piloții libieni nu sînt încă 
instruiți pentru a conduce asemenea 
aparate. El a menționat, de aseme
nea, că primele livrări nu vor avea 
loc decît peste 15 sau 16 luni și vă 
acestea vor fi eșalonate în timp, 
Chaban-Delmas a subliniat apoi că 
„Franța se menține pe poziția sa de 
a nu livra arme țărilor în conflict", 
rem.arcînd că avioanele „Mirage" au 
fost cerute de guvernul libian în ve
derea dotării țării „cu un sistem de 
apărar.e care să-i garanteze securi
tatea"

D,e asemenea, agențiile de presă 
relatează că, după ascultarea expune
rii ministrului de externe. Maurice 
Schumann, asupra politicii franceze 
în Orientul Apropiat. Comisia de a- 
faceri externe a Senatului francez a 
adoptat o moțiune cerînd organiza
rea unei dezbateri publice în această 
problemă. într-o ședință plenară a 
Camerei Superioare Moțiunea, adop
tată cu 23 de voturi pentru și 9 con
tra. critică unele aspecte ale politi
cii guvernamentale și. în special. li
vrările de arme franceze către unele 
țări arabe. Aceste livrări — afirmă 
moțiunea — ar fi de natură ..să pri
veze Franța de posibilitatea de a 
juca un rol de conciliere și arbitraj".

Ministrul agriculturii, Jacques 
Duhgmel, a dezvăluit într-un inter
viu acordat ziarului „Journal du 
Jura" unele amănunte cu privire la 
conținutul planului de soluționare a

Von Braun, director ad
junct al O.S.A.. Savantul 
Wemher von Braun, directorul cen
trului spațial din Huntsville, conside
rat „părintele" rachetelor americane, 
a fost numit director adjunct al 
N.A.S.A. în această calitate, el se va 
ocupa de viitoarele misiuni spațiale.

românești
»

românești, conferite pentru partici
parea acestora la eliberarea țării 
noastre de sub jugul fascist și pen
tru contribuția lor la întărirea prie
teniei româno-sovietice.

Din partea celor decorați au 
primat mulțumiri Consiliulu"

conflictului israelo-arab, evocat 
șeful diplomației franceze în expu
nerea sa din fața Comisiei Senatu
lui. El a afirmat că acest plan, în- 
depărtîndu-se de poziția generalu
lui de Gaulle, prevede ca retragerea 
forțelor israeliene din teritoriile o- 
cupate să fie concomitentă cu recu
noașterea Israelului de către statele 
arabe, cu lioera circulație în' Golful 
Akaba și Canalul de Suez și cu re
glementarea problemei refugiaților 
palestinieni. Planul ar avea, de ase
menea, în vedere posibilitatea modi
ficării traseului frontierelor Israe
lului, permițînd menținerea contro
lului acestui stat asupra „unor coline 
din afara granițelor existente îna
intea războiului de șase zile". Du-, 
hamei a evocat, totodată, „statutul 
special" pe care ar urmat să-l aibă 
Ierusalimul, fără a preciza însă sub 
controlul cui ar urma să se afle acest 
oraș după încheierea păcii.

Precizările făcute la Paris în legă
tură cu politica franceză în Orientul 
Mijlociu au determinat reacții varia
te pe plan internațional.

La Tripoli, secretarul de stat la 
Ministerul de Externe libian, Kikhya, 
a declarat că „în prezent nu mai 
există dificultăți pentru a 
relații fructuoase 
ț" ...J... .
să avem relații strînse de prietenie 
și cooperare cu Franța, deoarece 
sîntem, grație Mediteranei, țări 
vecine".

La Tel Aviv nu au fost înregistra
te reacții oficiale, dar — potrivit a- 
genției France Presse — cercurile 
politice israeliene au remarcat în 
declarațiile unor membri ai guver
nului francez „elemente și clarificări 
pozitive". Totodată, aceste cercuri 
susțin că argumentația primului mi
nistru francez și a ministrului său 
de externe „nu a fost suficient de 
convingătoare pentru israelieni și nu 
a pus capăt unora dintre îngrijoră
rile lor".

La Washington, 'cercurile oficiale 
refuză să comenteze poziția fran
ceză. Surse informate, citate de agen
ția France Presse, remarcă faptul că 
guvernul ameYican continuă să fie 
preocupat de vînzările de arme fran
ceze către Libia, dar dorește să-și 
ascundă indispoziția pentru a evita 
încordarea atmosferei în preajma a- 
propiatei vizite oficiale în S.U.A. a 
președintelui Georges Pompidou.

In fine, la Londra se precizează 
că planul francez de soluționare a 
conflictului din Orientul Apropiat a 
fost deja atent studiat de Marea Bri
tanie și constituie un subiect al con
vorbirilor dintre președintele Nixon 

, și premierul Wilson. Guvernul bri- 
/ tanic nu dorește să dea impresia că 

dezaprobă livrările de armament 
francez către Libia, pe de o parte, 
pentru că el însuși este în curs de 
a negocia vînzarea către această 
țară a 200 de tancuri ultra-moderne 
și, pe de altă parte, deoarece vrea 
să evite compromiterea îmbunătățirii 
„spectaculoase" a relațiilor franco- 
britanice, ce ar fi fost confirmate de 
recenta vizită a ministrului de ex
terne francez la Londra.

(Agerpres)

Doi copii au fost uciși, iar 
mai mulie persoane rănite 
în timpul unei ciocniri în Chile dintre 
poliție și 240 de persoane lipsite de 
locuințe, care și-au improvizat niște 
adăposturi în 
chiliene. Poliția, care a primit ordin 
să evacueze pe cei în cauză, a făcut 
uz de grenade cu gaze lacrimogene.

© Lucrările Comisiei

mixte

sovieto-austriece

La Viena au început lucrări
le celei de-a 3-a sesiuni a Co
misiei mixte sovieto-austriece 
de colaborare' economică și teh- 
nico-științifică, informează a- 
genția TASS, Delegația sovieti
că este cpndusă de Nikolai Pato- 
licev, ministrul comerțului exte
rior al U.R.S.S., iar cea austriacă 
de Otto'Mitterer, ministrul co
merțului al Austriei.

Reuniunea Consi

liului interameri

can economic

social
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In capitala Venezuelei 
deschis lucrările celei de-a 
sesiuni a Consiliului interameri- 
can economic și social, la care 
participă 150 de delegați' din ță
rile Americii Latine. încă din 
ședința inaugurală, numeroși 
participant) și-au exprimat ne
mulțumirea față de actualele re
lații comerciale inechitabile 
dintre Statele Unite și America 
Latină. Vicepreședintele sesiunii. 
Antonio Casas Gonzales (Vene
zuela), a criticat politica comer
cială discriminatorie aplicată de 
Statele Unite față de materiile 
prime și mărfurile latino-ameri- 
cane, precum și condițiile grele 
impuse la acordarsa de „ajutor" 
țărilor din această regiune. „A- 
merica Latină dorește ca Sta
tele Unite să elimine toate res
tricțiile impuse asupra importu
rilor de produse de pe âcest 
continent" — a afirmat, la rîn- 
dul său, Manuel San Miguel, 
președintele Conferinței Consi
liului interamerican economic și 

. social.
Potrivit relatărilor agenției 

Prensa Latina, în cercurile de
legațiilor prezente se exprimă 
pesimism în legătură cu pers
pective e unei revizuiri a activai 
lei politici comerciale a S.țlp^ 
față de țările latino-americane. 
Numeroși delegați și-au expus 
părerea că Statei? Unite vor în
cerca mai curînd „să continue 
dialogul", decît să propună so
luții.

suedeza la

Cu prilejul săptămînli 
nicii suedeze, în capitala 
gară a fost constituită o 
misie mixtă ungaro-suedeză de 
colaborare economică, industria
lă și tehnică. Comisia, care 
funcționează pe lîngă Ministerul 
Comerțului Exterior al R.P. Un
gare, are rolul să studieze și să 
stimuleze dezvoltarea cooperării 
economice și tehnice dintre cele 
două țări.

Armonizarea politicii în dome
niul transporturilor în Piața co
mună continuă să rămînă o pro
blemă nerezolvată. Reuniunea 
de două zile a miniștrilor trans
porturilor din țările C.E.E. nu 
a reușit să aducă la același nu
mitor pozițiile participanților. 
Discuțiile s-au purtat în princi
pal asupra unui proiect care 
stipulează reglementarea sub- , 
vențiilor acordate de stat între-' ) 
prinderilor de transport.

© Mutații in conste 

lația monedelor

„Principalele monede vest- 
europene dezvăluie, noi fațete 
în spectacolul monetar 1970 ; in 
numai cîteva luni rolurile lor 
s-au inversat", scrie săptămîna- 
lul american „U.S. News and 
World Report". „Marca vest- 
germană și-a pierdut o par- 

apreciază săp- 
lira italiană are 

de sprijin din cauza 
scurgeri de capi- 

Italia, în timp ce lira 
și francul francez își 

ferm pozițiile, înscriin- 
as-

te din forță, 
tămînalul. 
nevoie 
masivei 
tal d:n 
sterlină 
mențin 
du-se din nou într-un curs 
cendent al valorilor de schimb. 
Revista consideră că aceasta 
constituie o adevărată cotitură. 
In anul 1968 și în cea mai mare 
parte a anului 1969 marca vest- 
germană a fost cea mai .căutată 
și mai sigură din Europă occi
dentală. lira era cotată Ia un 
nivel înalt înainte de dezlănțui
rea. în toamnă, a valului de 
greve din Italia, iar lira sterlină 
și francul erau prea puțin soli
citate în acele zile".


